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W programie edukacji antytytoniowej 

uczestniczyły dzieci 5 – letnie z Punktu 

Przedszkolnego „Wesoły Promyk” oraz 

dzieci 6 – letnie. 



Założeniem programu było wykształcenie                  

u dzieci świadomej umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach, w których inne osoby 

palą przy nich papierosy, oraz  wzrost 

kompetencji rodziców w zakresie ochrony 

dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.  

ekspozycją na dym tytoniowy.  



  

Wycieczka 

 Co i dlaczego dymi? 

 Jak się czuję, kiedy dymi papieros? 

 Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? 

 Jak unikać dymu papierosowego? 

 
Program skierowany do dzieci składał się                        

z pięciu zajęć warsztatowych: 

 



Dzieci wzięły udział w happeningu pod hasłem:                                                         

„Rzuć palenie to dzieci wiosenne życzenie”.  

Happening „Rzuć palenie to dzieci wiosenne życzenie” 



 

Dzieci śpiewając piosenkę o Dinku przemaszerowały ulicami Nowych 

Piekut. Zachęcały napotkane osoby do wspólnej, wiosennej zabawy oraz 

promowały zdrowy styl życia poprzez rzucenie palenia na wiosnę. 



 

Dzieci w czasie happeningu wykazały się dużą aktywnością, zaangażowaniem i kreatywnością. 



 



 



Wykonanie przez dzieci prac na temat:  

Co i dlaczego dymi? 

 

 

Celem zajęć było określenie źródeł dymów oraz poznanie przyczyn ich wydobywania się. 



 

Prezentacja prac dzieci w ramach realizacji 

programu 

Punkt Przedszkolny „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach 



Oddział 6 - latków 



Oddział 6 - latków 



Spotkanie dzieci z pielęgniarką 

Punkt Przedszkolny „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach 



 

Pielęgniarka przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat szkodliwości 

palenia papierosów oraz chorób, jakie najczęściej dotykają palaczy,                          

a także osób, które przebywają w tym samy pomieszczeniu z palaczami.  

 

Punkt Przedszkolny „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach 



 

Oddział 6 - latków 



 

Wycieczka do Ochotniczej Straży  

Pożarnej w Nowych Piekutach 



Dzieci miały możliwość rozmowy ze strażakiem na temat 

szkodliwości  palenia tytoniu i zagrożeniach, jakie może nieść rzucony 

niedopałek papierosa. Dzieci obejrzały również sprzęt gaśniczy niezbędny 

do pracy strażaka. 

 



Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w przeprowadzonych w ramach programu 

zajęciach. Dzięki tym zajęciom przedszkolaki zwiększyły wiedzę dotyczącą 

szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały 

własny znaczek „Nie pal przy mnie", który wręczały palącym członkom rodziny.  

 

 Przedszkolaki rysowały również różne źródła dymu, zapoznały się                        

z postacią Dinusia. Prace plastyczne wykonane podczas zajęć 

dydaktycznych i zabaw plastycznych zostały zaprezentowane                        

na wystawie prac przedszkolnych. 

 

                                                Prezentację wykonała: Monika Łapińska 


