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 Założenia i cele programu1.



Celem programu edukacyjnego 
 "Rok z Higieną Velvet- Higiena dla
mnie i dla Planety" jest
propagowanie wiedzy z zakresu
higieny osobistej , z dodatkowym
podkreśleniem elementów
związanych z ekologią.



Założeniem programu jest systematyczne i cykliczne
przekazywanej wiedzy, dlatego przez cały rok szkolny
uczestnicy otrzymywać będą materiały edukacyjne podzielone
na kilka grup rodzajowych (np. scenariusze, infografiki itp.). 

W ramach programu przygotowaliśmy materiały do
wykorzystania własnego, a także webinary i zajęcia online, na
które zapraszać będziemy wszystkich uczestników.



Dlatego  może byc realizowany odrębnie od
materiałów głównej akcji. 

Program edukacyjny 
"Rok z Higieną Velvet" jest wydzieloną
częścią akcji Zdrowo i Sportowo.



2. Dla kogo jest program?



DLA KOGO?

Nasz program kierujemy do
nauczycieli edukacji przedszkolnej
oraz wczesnoszkolnej. 

Z myślą o nich przygotowaliśmy
materiały pozwalające realizować
zajęcia w grupie lub w klasie.

Zachęcamy do korzystania z
materiałów podczas zajęć ale
również w komunikacji z rodzicami i
dziećmi.



JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU?

2 431

Czy jesteś
zarejestrowany w

akcji Zdrowo i
Sportowo?

Wejdź na stronę
zdrowoisportowo.
edu.pl i wypełnij

formularz
zgłoszeniowy.

Korzystaj z materiałów
i wydarzeń, o których

przypominać będziemy
w cotygodniowym

nesletterze.

Potwierdź
rejestrację w

otrzymanym mailu.

TAK:
automatycznie
masz dostęp do
Programu "Rok z
Higieną Velvet"

NIE: 
przejdź do pkt. 2



3. Materiały edukacyjne



Pozostawiamy to Waszej decyzji, które materiały
wykorzystacie w czasie zajęć z dziećmi. 

Program "Rok z Higieną Velvet", podobnie jak cała
akcja Zdrowo i Sportowo, jest zaprojektowany tak,
aby dostarczyć nauczycielowi gotowe propozycje i
rozwiązania, ale nie narzucać obowiązku ścisłego
realizowania wszystkich planów. 



Wszystkie materiały , które są na stronie akcji,
możecie pobrać w dowolnej chwili. 
Lista materiałów będzie sukcesywnie
rozbudowywana. 
O nowych materiałach lub proponowanych
terminach ich wykorzystania przypominać będziemy
w kalendarzu wydarzeń, na stronie facebook, w
aktualnościach na stronie internetowej oraz w
newsletterze. 



KANAŁY
KOMUNIKACJI

STRONA WWW
zdrowoisportowo.edu.pl

FACEBOOK
https://www.facebook.com/akcjazdrowoisportowo
https://www.facebook.com/groups/rokzhigienavelvet

INSTAGRAM
@akcjazdrowoisportowo

NEWSLETTER
cotygodniowy newsletter wysyłany na
adres podany podczas rejetsracji!



Nowe scenariusze związane z ekologią, planetą, środowiskiem.
Zawierają szczegółowy opis, dodatki (plakaty, infografiki itp.), zajęcia
ruchowe, zajęcia plastyczne oraz filmy

Scenariusze zajęć Higiena dla Planety

Scenariusze zajęć związane z tematyką higieny osobistej.

Scenariusze zajęć Higiena dla mnie

Nowy format przygotowany wspólnie z marka Kids&Art, czyli krótkie
zadania plastyczne wykorzystujące przybory higieniczne i uczące
recyklingu.

#papierowanki Misia Velvetusia



Cykliczne spotkania ze specjalistami, szkolenia,
wykłady, stanowiące uzupełnienie wiedzy oraz
praktyczne porady z zakresu objętego
programem.

Webinary, szkolenia i spotkania
ze specjalistami



4. Podsumowanie



ROK Z HIGIENĄ
VELVET

ŁATWE PRZYSTĄPIENIE DO
PROGRAMU I DOSTĘP DO
MATERIAŁÓW

HIGIENA DLA MNIE 
I DLA PLANETY

WYKORZYSTANIE
WYBRANYCH MATERIAŁÓW,
BRAK SPRAWOZDAŃ

DODATKOWY CERTYFIKAT
DLA  UCZESTNIKA
PROGRAMU ORAZ PLACÓWKI



ROK Z HIGIENĄ
VELVET

HIGIENA DLA MNIE 
I DLA PLANETY


