
18 LISTOPADA 
EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O 

ANTYBIOTYKACH 
W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 226 „MAŁEGO EUROPEJCZYKA” W 

WARSZAWIE 



WRÓBELKI 



SŁONECZKA 



JAGÓDKI 

Jagódki oglądały prezentację 
i wykonały z plasteliny miłe 
bakterie, które ochronią je 
przed tymi złymi.  



TYGRYSKI 



BIEDRONKI 

Przygotowały 

kanapki z 

plasterkami 

czosnku 

Biedronki zrobiły i 

degustowały 

syrop z cebuli i 

miodu. 

Kisiły kapustę, a 

następnie jadły 

jako surówkę do 

obiadu. 

Obejrzały prezentację 

multimedialną „Jak 

uchronić się przed 

zarażeniem wirusami i 

bakteriami?” 



POZIOMKI 

 

Dzieci obejrzały film 

„Było sobie życie – wirusy 

i bakterie”. Rozmawiały o 

chorobach i sposobach 

ich leczenia. 

Podsumowaniem tematu 

była praca plastyczna z 

plasteliny „Wirusy i 

bakterie”. Powstały 

piękne prace. 



KRASNALE 



PSZCZÓŁKI 
Pszczółki wiedzą, 

jak ważne jest 

zdrowe odżywianie 

i ruch na świeżym 

powietrzu. 

Każda Pszczółka wie, co to 

jest wirus, bakteria i 

probiotyk. Na tablicy 

pojawiły się kolaże 

bakterii. 



KANGURKI Powstały różnorodne bakterie 

z plasteliny, każda innego 

kształtu i koloru. 

Każdy Kangurek wie, że 

o zdrowie trzeba dbać. 



SOWY 

Każda Sówka zna Piramidę Zdrowia i 

produkty, które mają dużo witamin. 

Dzieci potrafią dokładnie umyć ręce. 

Na zajęciach z mikroskopem każdy 

mógł zobaczyć w powiększeniu 

przeróżne preparaty. 



JEŻYKI 

Antybiotyk czasami 

pomaga w chorobie, 

musimy jednak pamiętać o 

dobrych bakteriach. 

W Encyklopedii Zdrowia Jeżyki 

znalazły ilustracje i informacje 

na temat odporności i budowy 

bakterii. 



MOTYLKI 

Kolaż „Ciepło się 

ubieramy i 

wirusy omijamy”.  

Motylki nie chorują, bo 

po Białołęce często 

spacerują.  

Przepisy ruchu znamy i 

rowerem do przedszkola 

przyjeżdżamy.  

Zabawy na placu 

zabaw 

uwielbiamy, 

przed chorobą 

uciekamy.  



KOTKI 

Kotki dzięki pomocy Jeżyka Doktora 

poznały pojęcie antybiotyków. 

Pogrupowały na dwie kategorie 

naturalne witaminy: warzywa i owoce, 

które ochronią nas przed zachorowaniem. 



MISIE 

Misie, choć są jeszcze małe, 

wiedzą co to są antybiotyki i 

jak należy dbać o zdrowie, 

aby nie musieć ich zażywać. 

Teraz już każde 

dziecko wie, że 

bakterie są zarówno 

dobre, jak i złe. 



ŻABKI 

Żabki po obejrzeniu prezentacji 

multimedialnej zrobiły model 

bakterii. 

Po obejrzeniu filmu o bakteriach 

rozpoczęła się dyskusja o 

antybiotykach. 


