
„PRZEZ ŚMIECH DO WIEDZY –
POKONAJ WIRUSA!”

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego



W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole wzięło udział 
w projekcie edukacyjnym  zorganizowanym przez Fundację 
„Dr Clown” oraz firmę edukacyjną „Wesoły Uniwersytet”. 

Projekt miał na celu:
• Uświadomić dzieciom, że w ich otoczeniu istnieją 

organizmy niewidzialne gołym okiem;
• Pomóc dzieciom lepiej zrozumieć zagrożenia związane z 

bakteriami chorobotwórczymi i wirusami;
• Zwrócić uwagę dzieci na codzienne zasady profilaktyki 

antywirusowej i antybakteryjnej;
• Inspirować do rozwijania zainteresowań przyrodniczych.

Realizacja projektu przebiegała w trzech etapach.



ETAP I
W pierwszym etapie zaprosiliśmy 
dzieci do obejrzenia filmiku pt.: 
„Wycieczka do niewidzialnego świata” 
przygotowanego w formie kabaretu 
edukacyjnego.

Film przedstawiał świat organizmów 
niewidzialnych gołym okiem, takich 
jak: pantofelki, bakterie, wirusy. W 
zabawnej formie przypomniano 
dzieciom zasady profilaktyki 
antywirusowej.

Dzieci obejrzały film z dużym 
zaciekawieniem, a jego kabaretowa 
forma spodobała im się, ponieważ co 
chwila wybuchały śmiechem. 

Po obejrzeniu filmu oraz pogadance na 
jego podstawie dzieci miały możliwość 
zapoznać się z budową i działaniem 
mikroskopu.







ETAP II
Kolejnym etapem była gra 
planszowa „Pokonaj złe bakterie i 
wirusy”, w której unaocznione 
zostały dzieciom zagrożenia 
związane z występowaniem bakterii 
i wirusów na przedmiotach 
codziennego użytku, czy 
produktach żywnościowych. 

Celem zabawy było również 
wdrażanie dzieci do utrwalania 
nawyków związanych z higieną oraz 
zachęcanie do spożywania 
produktów wzmacniających 
odporność organizmu.

Na podstawie otrzymanych arkuszy 
oraz instrukcji nauczyciela dzieci 
wykonały grę planszową, w którą 
miały możliwość zagrać. 





ETAP III
Ostatnim etapem realizacji projektu 
były zajęcia plastyczne pod hasłem: 
„Co ja mogę robić każdego dnia by 
pokonać wirusa?”. 

Działalność plastyczna poprzedzona 
była pogadanką oraz burzą 
mózgów, podczas której dzieci 
wykazały się dużą wiedzą oraz 
pomysłowością . 









DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ !!!

Opracowały:

• Justyna Korycka
Paulina Zielonka
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