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 Zadanie 1. Zarządzanie projektami promocji zdrowia 

w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i 

współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) 

oraz społeczności lokalnej. 

 Zadanie 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów 

i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej jakości 

i skuteczności. 

Priorytetowymi zadaniami w roku szkolnym 2013/2014 były: 



1. Tygodniowa kampania pod hasłem „Zdrowa przyroda - zdrowy przedszkolak”.  

 Dzieci uczestniczyły w zajęciach i zabawach propagujących zdrowy i aktywny tryb 

życia na świeżym powietrzu. W Urzędzie Miasta w Łęknicy  powstał wernisaż pod 

hasłem „Zdrowe drzewa, zdrowe powietrze”- Łękniczanie mieli okazję obejrzeć 

wytwory plastyczne dzieci z naszego przedszkola. Odbyły się również „Międzygrupowe 

podchody” na terenie Parku Belwederskiego. 
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2. Udział przedszkolaków w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu Akademii 

Aqua-Fresh „Tydzień Zdrowego Uśmiechu w Przedszkolu”. 

 Już po raz VII dzieci z naszego przedszkola włączyły się w ogólnopolski program edukacji zdrowotnej 

Akademii Aqua-Fresh. Odbyły się zajęcia i zabawy edukacyjne w grupach,  w trakcie których  

przedszkolaki dowiedziały się jak ważne dla zdrowia jest spożywanie różnorodnych produktów - 

wspólnie wykonały  Piramidę zdrowego żywienia”. Obchodziliśmy również  „Dzień Marchewki” - w 

tym dniu dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Kłopoty Pani Marchewki”, wszystkie uczestniczyły w 

wykonywaniu kukiełek z marchwi, przygotowywaniu oraz degustacji zdrowych marchewkowych 

soków. W czasie zajęć plastycznych powstały  plakaty na temat zdrowego odżywiania oraz dbania o 

higienę. Pod hasłem „Kuchenne rewolucje” dzieci  przygotowywały zdrowe przekąski i napoje. 

„Tydzień zdrowego uśmiechu” zakończony został ogólnoprzedszkolnym quizem „Wiem wszystko o 

zdrowiu” podsumowującym zdobyte przez dzieci wiadomości.  
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3. Zorganizowanie akcji pod hasłem "Mamo, tato – ćwicz ze mną”. 

 W proces wspierania aktywności ruchowej, dbania o zdrowie, prawidłowe nawyki i rozwój dzieci 

włączeni zostali rodzice oraz dziadkowie. Raz w tygodniu odbywała się gimnastyka poranna 

prowadzona przez mamę lub tatę. Ćwiczenia poranne prowadzone  przez rodziców spotkały  się z 

dużym entuzjazmem ze strony dzieci. Dzień babci i dziadka stanowił wspaniałą okazję, by do 

wspólnych działań sportowych  zaangażować innych członków rodziny – dziadków. W tym roku to 

święto obchodziliśmy pod hasłem "Aktywny dzień babci i dziadka". W sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół Publicznych w Łęknicy odbył się turniej sportowy z udziałem babć i dziadków oraz wnucząt, 

natomiast rodziców zaprosiliśmy do udziału w pikniku rodzinnym pod hasłem "ZDROWO I 

SPORTOWO". Podczas sportowego pikniku odbył się między innymi mecz piłki nożnej tatusiów, 

wyścigi kolarskie mam oraz konkursy i zabawy sprawnościowe dla dzieci.  
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4. Woda to życie – cykl zabaw i zajęć z dziećmi.  

 Woda to ulubiony żywioł małych dzieci, który mogą zgłębiać i poznawać głębią zmysłów. W czasie 

wspólnych zabaw badawczych dzieci przekonały się, jak ogromne jest znaczenie wody w życiu 

ludzi, zwierząt, roślin. Poznały istotę jej oszczędzania i konieczność dbania o jej czystość. 

Odbyliśmy wycieczkę do oczyszczalni ścieków, gdzie dzieci dowiedziały się, co trzeba robić by 

chronić wodę przed zanieczyszczeniem, poznały profesjonalne metody oczyszczania wody. 

Nauczycielki naszego przedszkola przygotowały przedstawienie dla dzieci pt. "Wyprawa po 

deszcz”. Dzieci chętnie bawiły się w ekologów oczyszczających wodę. Samodzielnie wykonane 

filtry do wody pomogły przedszkolakom zrozumieć proces oczyszczania wody. 
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1. Udział dzieci w ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych różnymi 

metodami aktywizującymi (Labna, Orffa, Kniessów, Weroniki, Sherborne), 

udział dzieci z wadami postawy w ćwiczeniach z gimnastyki korekcyjnej.  

 Dzieci z naszego przedszkola systematycznie uczestniczyły w zajęciach ruchowych z elementami 

gimnastyki twórczej – C. Orffa, R. Labana, Weroniki Sherborne, i M. Kniessów. Podczas zajęć 

wykorzystywane były różnorodne pomoce – instrumenty, chusty, bum bum rurki, piłki, kolorowe 

drewienka. Tego typu zajęcia cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem ze strony dzieci. Dbamy, 

aby nasze dzieci były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. W trosce o prawidłowy 

rozwój i eliminowanie wad postawy ciała prowadzone były  w naszym przedszkolu zajęcia z 

gimnastyki korekcyjnej. Uczestniczyły w niej przedszkolaki mające wskazania lekarskie lub 

dzieci, których rodzice wyrazili takie życzenie. 
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2. Organizowanie zabaw zimowych na śniegu jako formy aktywnego 

wypoczynku. 

 Zima to ulubiona pora dzieci, to czas na hartowanie dziecięcych organizmów, wyrabianie 

odporności na choroby. Prostym sposobem hartowania jest systematyczny ruch dzieci na 

świeżym powietrzu, dlatego też postanowiliśmy również w zimie nie rezygnować z zabaw i zajęć 

ruchowych na świeżym powietrzu. Styczniowe opady śniegu stworzyły doskonałe warunki do 

zabaw na boisku szkolnym. 
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3. Odbywanie spacerów, wycieczek, zabaw i gier ruchowych w terenie z 

elementami chowania się, tropienia i łatwych zwiadów. 

 Park Belwederski mieszczący się przy Ośrodku Kultury był doskonałą bazą do organizowania 

Przedszkolnych Sportowych Podchodów. Wykorzystując naturalne środowisko, materiał 

przyrodniczy dzieci miały okazję zabawić się w zwiadowców - sportowców. Przedszkolaki 

wykazały się nie tylko umiejętnościami sportowymi, ale też dobrą orientacją w terenie. Duża 

porcja ruchu na świeżym powietrzu sprawiła uczestnikom wiele radości, utrwaliła u dzieci 

prawidłowe nawyki zdrowotne (przebywanie i ruch na powietrzu bez względu na porę roku). 
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4. "Zdrowy przedszkolak" i lekcje aerobiku. 

 Pod tym hasłem odbywały się w naszym przedszkolu zabawy i zajęcia muzyczno-ruchowe w 

terenie z wykorzystaniem aerobiku. Do przygotowania wspólnych zabaw włączyły się nauczycielki 

przedszkola a także uczennice miejscowego gimnazjum. Elementy ruchowe tempem i stopniem 

trudności zostały dostosowane do możliwości wiekowych dzieci. W zajęciach aerobiku 

uczestniczyły dzieci ze wszystkich grup wiekowych.  

5. Organizowanie akcji przedszkolnej pod hasłem "Wiem co jem”.  

 Raz w tygodniu w naszym przedszkolu dzieci miały okazję do samodzielnego przygotowywania 

śniadań wykorzystując i wybierając zdrowe produkty. Dzieci uczyły się nie tylko samodzielności, 

ale również dokonywania właściwych wyborów dotyczących zdrowego żywienia. Przyswoiły 

nawyk picia wody niegazowanej zamiast słodkich napojów, codziennego spożywania owoców i 

warzyw zamiast słodkich przekąsek. 


