PRZEDSZKOLE NR 3 „ŻYRAFA” W BRZESZCZACH

PROGRAMY NA ROK 2016/2017
„AKADEMIA AQUAFRESH”
Program Akademia Aguafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy
ustnej. W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny - prawie 90% dzieci w Polsce
jest dotkniętych tą chorobą!
Zadaniem programu jest uświadomienie dzieciom jak ważne jest, aby dbać o higienę jamy
ustnej. W ramach programu dzieci z naszego przedszkola przez cały rok szkolny będą myły
ząbki.

„DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”
Program Dzieciństwo bez próchnicy będzie trwał do końca 2016 roku.
To ogólnopolski program edukacyjny realizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi.
Celem projektu jest objecie edukacją i profilaktyką stomatologiczną dzieci w wieku 0-5 lat.
W ramach projektu promowane będą zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób
jamy ustnej u dzieci.

„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”
Jest to IX edycja programu edukacyjnego dla przedszkoli organizowana przez markę
KUBUŚ. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów
ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych
wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny,
konkursów plastycznych i wiele innych ekologicznych działań. Bohaterem wszystkich
materiałów jest KUBUŚ, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić.
Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we
wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i
zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie
natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się
odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
Program obejmuje pięć zajęć. To program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Celem jest:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu
papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.
Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na
wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności,
doświadczeń i potrzeb dziecka.

