
 

 

  

 

Drodzy Dyrektorzy oraz Nauczyciele,  
 

Dziecko bierze oddech od 18 do 30 razy na minutę. Każdy wdech to nie tylko dostarczanie niezbędnego tlenu,  

ale również pochłanianie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Ta świadomość była dla nas impulsem  

by powołać Program Edukacyjny „Oddech Motyla”, do którego serdecznie zapraszamy Państwa Przedszkole.  

 

Program powstał, by z pomocą placówek edukacyjnych działać na rzecz poprawy jakości powietrza. Dbałość o czyste 

powietrze, świadomość wagi problemu i tego, jak wpływa na zdrowie dzieci dzisiaj, to początek wspólnej, dobrej 

przyszłości. Takiej, w której dzisiejsze maluchy będą zdrowymi, dorosłymi obywatelami Polski i mieszkańcami Ziemi. 

 

Dlaczego motyl? To z pozoru delikatne stworzenie, jest symbolem przemiany, piękna i wolności. To znak początku, 

przebudzenia świadomości, zwiastun niezwykłych i pozytywnych zmian. Kto nie słyszał o efekcie motyla, kiedy to 

małymi czynami, jakimi jest zmiana nawyków, można osiągnąć wielkie efekty, jakimi będą zdrowe przyszłe pokolenia? 

Przy pomocy społeczności przedszkolnych oraz rodziców niestrudzenie uświadamiamy i działamy na rzecz 

transformacji powietrza.  

 

W poprzedniej edycji zaangażowaliśmy 8500 osób w działania na rzecz ochrony zdrowia dzieci! Pomóżcie nam 

podwoić tą liczbę i dołączcie do grona placówek odpowiedzialnych za zdrowie swoich podopiecznych. Wspólnie  

z nami edukujcie dzieci, rodziców oraz całe otoczenie. Oprócz wymiaru społecznego przygotowaliśmy dla Was wiele 

atrakcji.  

 

• Konkurs kreatywny z cennymi nagrodami dla Twojej placówki  

• Darmowe, innowacyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci  

• Materiały edukacyjne  

• Odznaczenia dla najbardziej zaangażowanych placówek  

• Możliwość dołączenia do naszego zespołu jako ambasador Oddechu Motyla i edukator  

 

 

ZAPRASZAMY! (Udział w programie jest bezpłatny)   

 

 
  

  

Patronat medialny: 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Data:  

27.09.2019r. 

Oficjalny start akcji w mediach społecznościowych 
– Facebook, Instagram 

Rozpoczęcie rejestracji placówek do II edycji programu i konkursu. 
(rejestracja jest całoroczna) 

Wrzesień – listopad 
2019r. 

Kampania informacyjno – edukacyjna w mediach społecznościowych, 
spotkania medialne oraz w placówkach 

14.11.2019r. Akcja #oddechmotyla w social mediach i placówkach edukacyjnych. 

14.03.2019 – 
21.03.2019r. 

Publikowanie zdjęć wszystkich uczestników (w tym placówek 
oświatowych) eventu w social mediach z własnym oznaczeniem akcji 
#oddechmotyla. 

3.02.2020 – 7.02.2020r. 
Ogólnopolski Konkurs Kreatywny oraz eventy w zarejestrowanych 
placówkach. 

7.02.2020r. Termin nadesłania projektów konkursowych. 

14.02.2020r. Ocena projektów konkursowych przez Jury i ogłoszenie zwycięzców. 

21.02. – 6.03.2020r. Uroczyste rozdania nagród w zwycięskich placówkach. 

marzec – maj 2020r. Warsztaty edukacyjne w wybranych placówkach 

Czerwiec 2020r. 
Podsumowanie II edycji programu oraz wyróżnienie najbardziej 
zaangażowanych placówek specjalnymi certyfikatami. 

Naszą miłość do czystego powietrza wraz z uczestnikami akcji  

i programu „Oddech Motyla” wyrażamy poprzez symboliczny 

gest. Jest to złożenie w odpowiedni sposób obu rąk tak, aby 

odzwierciedlały one ruch skrzydeł motyla, a jednocześnie 

kurczące się płuca podczas oddychania.  

 

Dowiedz się więcej                https://bit.ly/2m2y1Es 

Więcej informacji na temat naszych działań znajdziesz na: 

            Facebook’ u              Polub nas i bądź na bieżąco z aktualnościami. 

            stronie internetowej. 

 

             

 

https://bit.ly/2m2y1Es
https://www.facebook.com/lubimydzialac.org/
http://www.lubimydzialac.org/

