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Cele
•

Zapoznanie dzieci z chorobą, jaką jest zespół Downa, poprzez materiały edukacyjne
przesłane przez nauczycieli i ogólnopolską akcję, zorganizowaną przez Gratis 21 .

•

Zwrócenie uwagi na prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób
z zespołem Downa.

•

Udział w akcji poprzez założenie tego dnia kolorowych skarpetek „nie do pary” jako
wyraz radości, tolerancji i solidarności z osobami z zespołem Downa.

•

Budzenie tolerancji u dzieci.
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Opis
Skarpetkowe wyzwanie – udział w akcji Gratis 21 z okazji Dnia Osób z Zespołem Downa –
zachęcenie rodziców do uczestnictwa w zabawie poprzez zrobienie zdjęć w kolorowych
skarpetkach i wyjaśnienie dzieciom, na czym polega zespół Downa. Zdjęcia zostały
połączone w formie kolaży i wstawione na stronie przedszkola na Facebooku, akcji Gratis 21
oraz Skarpetkowe Wyzwanie na stronie Bliżej Przedszkola. Nauczycielki zamieściły także
liczne materiały, mające pomóc rodzicom w rozmowie o zespole Downa: filmy rysunkowe,
piosenki z teledyskami, prezentacje i inne.
Odbył się także konkurs dla rodziców „Czyje to skarpeki?", który spotkał się z bardzo
pozytywnym odbiorem. Nagrodą było... zwycięstwo :) Czynny udział brała także pani
dyrektor, nauczycielki i pracownicy przedszkola.
Stan realizacji
Zakończona
Najważniejsze efekty
Dziecko:
•

wie, na czym polega zespół Downa;

•

zna charakterystyczne cechy wyglądu i zachowania osób z zespołem Downa;

•

uczy się tolerancji;

•

bierze aktywny udział wraz z rodzicem (rodziną) w akcji Gratis 21, polegającej na
zrobieniu zdjęcia w skarpetkach nie do pary i zamieszczeniu na stronie akcji;

•

wie, że kolorowe skarpetki to symbol osób z zespołem Downa;

•

bierze udział razem z rodzicem w konkursie „Czyje to skarpetki?”.

Informacje dodatkowe
–
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