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1. WYMAGANIE 

 
 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
 
 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
I Popołudnia z książką w grupie integracyjnej 
 
II Zajęcia kulinarne w grupie integracyjnej 
 
III Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu 
 
IV Tuż pod moim nosem- czytanki, słuchowiska, bajki terapeutyczne 

 



 

3. CEL DZIAŁANIA 

I 
1. Rozwijanie zainteresowania wśród dzieci  czytelnictwem. 
2. Stymulowanie wyobraźni oraz kompetencji językowych. 
3. Ćwiczenia koncentracji uwagi. 

II 
1. Rozwijanie zainteresowań kulinarnych. 
2. Poznawanie wielozmysłowe. 
3. Budowanie świadomości jak powstają różne potrawy i dania. 
4. Kształtowanie umiejętności przygotowania dań i spożywania 

 
III 
 

1. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 
2. Przestrzeganie zbilansowanej diety. 
3. Kształtowanie postawy proekologicznej. 
4. Budowanie świadomości jakie produkty są ekologiczne. 

 
 

IV 
1. Nabywanie przez dzieci umiejętności bycia, zabawy z osobą niepełnosprawną. 
2. Nauka akceptacji i tolerancji osób niepełnosprawnych. 
3. Uświadamianie, że warto pomagać. 
4. Uwrażliwienie na cierpienie i krzywdę innych. 
5. Budowanie empatii, zaufania i poczucia własnego miejsca w grupie u dzieci nieśmiałych i 
niepełnosprawnych. 

6. Uświadomienie, że każdy jest inny, ale wszyscy mamy równe szanse. 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

I 
Codziennie po południu odbywa się czytanie książek, które dzieci przynoszą z domu lub wypożyczają z 
biblioteki. 
Do czytania włączani są absolwenci przedszkola, rodzice, dziadkowie uczniowie gimnazjum. 
 

II 
 

Wspólne przygotowanie potraw po wcześniejszym zapoznaniu z przepisem –  ciasto śliwkowe, wypiekanie 

i ozdabianie świątecznych pierników, wspólne  przygotowanie pizzy w zaprzyjaźnionej pizzerii, sałatki 

jarzynowe, sok marchewkowo – jabłkowy, zdrowe kanapki z ekologicznych produktów, poznanie jak 

produkuje się jogurty, masło, przetwory mleczne. Wspólne z pracownikiem OSM Krasnystaw 

przygotowanie jogurtów o różnych smakach, przygotowanie własnoręcznie ubitego masła w maselnicy. 

 
III 
 

Są to warsztaty organizowane przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka poświęcone żywności 
ekologicznej, zdrowej żywności, która ma ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Warsztaty poparte 
były zabawami, doświadczeniami, piosenkami i wierszykami. Dzieci dowiadywały się poprzez zabawy, 
czym jest Piramida Żywienia Przedszkolaka, samodzielnie ją konstruowały. Poprzez doświadczenia 
poznawały budowę jajek kurzych, przepiórczych i strusich, samodzielnie doświadczały, jak zmienia się 



jajko pod wpływem temperatury, dowiadywały się, dlaczego jajka są tak ważne w diecie. Uczestniczyły w 

licznych zabawach ruchowych, które są nieodzownym elementem w trosce o prawidłowy rozwój 

psychoruchowy. 
 
 

IV 
 

Kilka razy w miesiącu dzieci uczestniczyły w  słuchowisku, bądź czytaniu przez nauczyciela opowiadań o 

tematyce niepełnosprawności. 

Uczyły się, jak czują, widzą, doświadczają świat ich rówieśnicy z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, 

intelektu. Otrzymywały konkretne wskazówki, jak zachowywać się podczas kontaktu z osobą 

niepełnosprawną. Wiedzę zdobytą mogły wykorzystać w praktyce, w kontakcie z dziećmi z Przedszkola 

Specjalnego oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. 
 

 
 

5. EFEKTY 

I 

Dzieci koncentrują się na wysłuchiwanym tekście znacznie dłużej niż przed rozpoczęciem działalności 

„Popołudnia z książką”. 

Są zainteresowane wyborem kolejnych pozycji literatury dziecięcej. 

Słownik mowy czynnej i biernej został wzbogacony. 

Integracja dzieci podczas zajęć. 

Życzliwa atmosfera. 
 

 

II 

 

Dzieci rozszerzają swój repertuar potraw, które spożywają 

Wzrasta poczucie wartości i sprawności „potrafię” 

Dzieci znają zasady zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. 

Są otwarte na poznawanie coraz to nowych smaków. 

Potrafią kulturalnie spożywać i częstować inne dzieci i pracowników przedszkola przygotowanymi 

potrawami. 
 

 

III 

 

Dzieci potrafią wskazać, które produkty są zdrowe, a których należy unikać. 

Wiedzą, skąd się biorą jaka i potrafią rozpoznać zdrowe jajka wg ekologicznych oznaczeń. 

Potrafią sprawdzić, które jajko jest nieświeże. 

Wiedzą, że źródłem witamin są owoce i warzywa. 

Dzieci degustują różne potrawy. 

Dzieci świadomie rezygnują ze słodkich przekąsek i chipsów na rzecz zdrowych owoców, warzyw czy 
owoców suszonych. 

 

IV 

 

Dzieci wiedzą, jak postępować, by ich koledzy i koleżanki niepełnosprawni czuli się z nimi dobrze. 

Dzieci mają świadomość, że warto pomagać, a dzieci niepełnosprawne nie są inne, że mają takie same 

marzenia i pragnienia. 



Nauczyły się akceptacji i tolerancji. 

Chętniej opiekują się słabszymi kolegami, czują się za nich odpowiedzialni. 

Wiedzą, że wszyscy mają równe prawa, nie należy dokuczać dzieciom słabszym, nie należy wyszydzać i 
szykanować innych. 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

I 
Należy utrzymywać te same rytuały, które dzieci znają i lubią, pozwala to na utrzymanie ładu i porządku, 

ciszy i koncentracji. Należy nagradzać dzieci, które w ciszy wysłuchały tekstu. 
 

II 
Sprawdza się przygotowywanie potraw w  mniejszych grupach, przy stolikach 

 

III 
Należy zasięgnąć opinii rodziców, czy dzieci nie są uczulone na produkty, owoce (są to informacje istotne 

podczas degustacji produktów). 

Wszystkie produkty powinny pochodzić z wiadomego źródła. 
 

IV 
Uwrażliwić i przygotować dzieci bardzo wrażliwe, delikatne na problemy poruszane w bajkach. 

Trzeba akceptować wszystkie emocje, które ujawniają się w dzieciach, nie wolno krytykować ani oceniać. 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

I 
Informacje dla rodziców na zebraniach. 

Dzielenie się doświadczeniami z personelem z biblioteki, nauczycielami, rodzicami. 

Włączanie się w akcję ogólnopolską „Włącz czytanie”. 

 

II 
Włączenie rodziców poprzez ogłoszenia.  Angażowanie ich do pomocy w wycieczce do pizzerii. Wspólna 

degustacja. 

Przynoszenie odpowiednich produktów. 

Informacja na stronie internetowej, fotoreportaże. 

 

III 
Włączanie rodziców poprzez pomoc w organizowaniu kącików warzywnych, owocowych. Eksponowanie 

ciekawych, egzotycznych okazów owoców. 

Angażowanie rodziców do akcji poprzez rozwiązywanie specjalnego quizu o ekologicznej żywności. 

Kontynuacja przez rodziców w środowisku rodzinnym tradycji zjadania owoców suszonych, bądź surowych 

zamiast przekąsek, chipsów. Picie wody zamiast słodkich napojów. Kupowanie zdrowej, ekologicznej 

żywności.  
 

IV 
Informacje, rozmowy z rodzicami, pedagogiem. Odwiedzanie innych kolegów w przedszkolu specjalnym, 

wspólna zabawa. Przygotowanie „Jasełek” wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi  ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. 
 

 


