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Plan działań prozdrowotnych w roku szkolnym 2012/2013został opracowany 
zgodnie z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego .Treści 
realizowane podczas całego roku uwzględniały możliwości dzieci w celu 

aktywnego i świadomego zaangażowania w sprawy zdrowia .Zajęcia z edukacji 
zdrowotnej odbywały się w następujący sposób ; 

 
ćwiczenia poranne – codziennie 

pobyt na świeżym powietrzu – codziennie 
ćwiczenia gimnastyczne – 2x w tygodniu  

pozostałe zajęcia -zgodnie z zaplanowaną tematyką 



W wyniku obserwacji dzieci i rodziców , przeprowadzonej 
diagnozy w poszczególnych grupach przedszkolnych zespół 
do spraw promocji zdrowia uznał , że priorytetowymi 
zadaniami do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 były: 

 

1. Wykształcenie u dzieci odpowiedniego zachowania i 
postaw w sytuacji zagrożenia życia własnego bądź życia 
innych ludzi 

2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wzbudzenie 
zamiłowania do sprawności ruchowej  

 

 

 

 

 



Wszystkie zaplanowane działania zostały przekazane dzieciom w 
formie zabawy . 
 
W ramach realizacji zadania 1 , przeprowadzono w ciągu całego 
roku szkolnego cykl zajęć podczas których poruszano zagadnienia 
z zakresu radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i 
życiu. Były to warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez 
nauczycielki naszego przedszkola , które nabyły kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych z tego zakresu . 
 
W wyniku ich realizacji dzieci znają zasady postępowania w 
sytuacji pożaru , wiedzą jaką pozycje ciała należy zająć w 
sytuacji kontaktu z niebezpiecznym psem , potrafią udzielić 
sobie pomocy w sytuacji zachłyśnięcia ,rozcięcia skóry ostrym 
narzędziem , oparzenia . Ponadto w stopniu bardzo dobrym 
opanowały umiejętność sformułowania komunikatu dotyczącego 
pożaru lub wypadku i przekazania go telefonicznie.  
W grupie dzieci 6-letnich realizowany był także program 
autorski  Mam 6 lat – umiem pomagać !  opracowany przez 
nauczycielkę naszego przedszkola . 
 



Przedszkolaki uczestniczyły również w pokazie pierwszej pomocy 
przedmedycznej przygotowanym przez uczennice gimnazjum. 
 
Ponadto każda nauczycielka wraz ze swoimi dziećmi zawarła kontrakt w 
grupie Bezpieczeństwo uwzględniając w nim zasady bezpiecznego 
korzystania z zabawek i wyposażenia przedszkola , zasady 
bezpiecznego poruszania się po schodach ,zasady bezpiecznego 
korzystania ze sprzętu ogrodowego, zasady bezpiecznych kontaktów z 
rówieśnikami. Przestrzeganie kontraktu było systematycznie 
monitorowane przez nauczycielki poszczególnych grup. 
 
W trakcie trwania programu dzieci brały udział w powiatowym 
konkursie Bezpieczny Przedszkolak zajmując 4 miejsce w konkursie. 



Nasza współpraca z Komendą Miejską Policji przynosi duże efekty w 
postaci dbania o bezpieczeństwo na drodze przez dzieci. Dzielą się 
one zdobytą wiedzą w domu mobilizując rodziców do przestrzegania 
tych zasad. Bardzo ważna podczas realizacji działań zdrowotnych 
jest nasza współpraca z rodzicami .Dostarczając im odpowiedniej 
wiedzy możemy liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień  z 
zakresu zdrowia. Okazją do wymiany spostrzeżeń były zajęcia 
otwarte dla rodziców prowadzone przez nauczycielki a także piknik 
Moja rodzinka żyje zdrowo. 



Realizując nasze priorytetowe zadanie z zakresu promowania zdrowego 
stylu życia poprzez zamiłowanie do sprawności ruchowej we wrześniu 
dzieci zostały przebadane pod kątem występowania wad postawy. 
Dzieci zagrożone dysfunkcjami mają możliwość uczęszczania na zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez osobę wykwalifikowaną.  
Aby ćwiczenia i zabawy ruchowe dostarczały dzieciom wiele radości i 
stały się dla nich atrakcyjne , stosowałyśmy różnorodne przybory , 
ciekawe metody (metodę W.Sherborne, ćwiczenia P.Dennisona ) 
podkład muzyczny : muzykę dyskotekową ,poważną –do ćwiczeń 
oddechowych i relaksacyjnych. Prowadziłyśmy otwarte zajęcia 
gimnastyczne , na których rodzice byli aktywnymi uczestnikami zabaw 
i ćwiczeń . 



Zorganizowaliśmy między przedszkolną olimpiadę sprawnościową  Na 
sportowo i wesoło .Braliśmy udział także w zawodach organizowanych 
przez nasze zaprzyjaźnione przedszkola w Trzebielu , Żarkach 
Wielkich i Nowych Czaplach .Braliśmy udział w konkursach 
plastycznych  o tematyce zdrowotnej – Wiem co jem w Częstochowie , 
Żyję zdrowo w Mielcu ( Zosia i Wiktoria zajęły I i II miejsce w w/w 
konkursie ). 
 



W tym roku już po raz trzeci byliśmy organizatorami ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego  Najważniejsze jest zdrowie . W konkursie 
wzięło udział 46 przedszkoli z całej Polski .Nadesłano 152 prace. 
W trakcie poszerzania swojej wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej 
dzieci wykonywały szereg prac plastycznych. Z prac tych tworzyliśmy 
wystawy twórczości plastycznej w Urzędzie Miejskim w Łęknicy. 
Wszystkie wystawy cieszyły się dużym uznaniem i zainteresowaniem 
klientów tej instytucji.   
 
 



Zapraszaliśmy i odwiedzaliśmy przedstawicieli ośrodka zdrowia. 
Otrzymywaliśmy porcję ciekawych informacji i broszurki. Rodzice 
uczestniczyli w tym roku również w pogadance z psychologiem , 
pedagogiem i logopedą z PPP w Żarach.  
 
W przedszkolnej gazetce dla rodziców zamieszczałyśmy artykuły 
zachęcające rodziców do prowadzenia zdrowego stylu życia i 
aktywnego spędzania czasu wolnego .W czerwcu br. opracowałyśmy 
wydanie specjalne – Bezpieczne wakacje.    



Nasz piękna łęknicka okolica , leżąca u podnóża znanego w całej 
Europie Parku Mużakowskiego sprzyja eko-spacerom-kontaktom z 
przyrodą w różnych środowiskach we wszystkich porach roku . 
Każdego roku bierzemy udział w akcji Sprzątanie Świata .Sadzimy 
krzewy i sadzonki w ramach obchodów Dnia Ziemi .Uwrażliwiamy 
dzieci na problemy segregacji śmieci. W tym roku zbieraliśmy puszki 
aluminiowe , za pieniądze z których zamierzamy zakupić nowy sprzęt 
sportowy.  



Realizacja założeń szkoły promującej zdrowie oraz programów promocji 
zdrowia ( do grudnia 2012- W zdrowym ciele zdrowy duch od stycznia 
2013- Zdrowie to nasz skarb ) , opracowanych przez nauczycielki naszego 
przedszkola wpłynęły na poprawę zachowania i dbania dzieci i dorosłych o 
własne zdrowie. Działania przez nas przyjęte wpłynęły na estetykę naszego 
przedszkola i w dużej mierze promocję naszych działań w środowisku 
lokalnym. Ulubionym napojem naszych przedszkolaków stała się woda , do 
której mają dostęp w ciągu całego dnia a codzienna porcja świeżych warzyw i 
owoców smakuje równie dobrze jak słodycze. Cieszymy się, że przy realizacji 
zadań programu promocji zdrowia mamy ogromne poparcie i pomoc ze strony 
rodziców naszych wychowanków  . Dbamy o klimat społeczny, aby sprzyjał 
tworzeniu warunków do dobrej i pracy i współpracy. W realizacji Programu  
Promocji Zdrowia swój udział ma cała Rada Pedagogiczna.  
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