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„Edukacja zdrowotna dzieci powinna być rozpatrywana jako  

długofalowa „inwestycja” w zdrowie przyszłego społeczeństwa.” 

 (K. Dudkiewicz, K. Kamińska) 

 

Zdrowie dziecka stanowi podstawowy warunek pomyślnego procesu 

wychowawczego. W okresie przedszkolnym kształtują się wzorce, nawyki, 

przyzwyczajenia, które zdecydują o późniejszym stylu życia. Od kilku lat 

prowadzimy w naszym przedszkolu szeroką edukację zdrowotną, w której dzieci 

nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności. W naszej pracy 

wychowawczo-dydaktycznej planujemy takie działania, które pozwolą dzieciom 

w sposób ciekawy zdobywać i pogłębiać wiedzę z dziedziny zdrowia, a także 

kształtować u wychowanków postawy prozdrowotne, jak również umożliwić 

nabycie określonych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-

zdrowotnych. Celem naszych działań jest również kształtowanie u dzieci 

poczucia odpowiedzialności za zdrowie. Zwracając uwagę przedszkolakom, na 

to co zdrowe i bezpieczne uczymy ich dbania o swoje dobre samopoczucie 

psychiczne, fizyczne i społeczne. Celem naszych działań zaplanowanych na rok 

szkolny 2017/2018 z zakresu „Przedszkola promującego zdrowie” jest ukazanie 

dzieciom wartości zdrowia jako potencjału jakim dysponują, kształtowanie 

odpowiednich postaw i nawyków wobec zabiegów zdrowotnych, które 

pozwalają zdrowie chronić i pomnażać. 
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ZADANIE 1 

Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i 

dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 

Realizując powyższe zadanie priorytetowe planujemy podjęcie 

następujących działań i projektów: 

1. Dbałość o przestrzeganie zasad funkcjonalności pomieszczeń 

przedszkolnych 

 doposażenie w miarę możliwości w atrakcyjne pomoce dydaktyczne  

(pojemniki na zabawki, organizery), systematyczne dbanie o estetykę 

wnętrza. 

2. Dokonanie modernizacji wybranych sal przedszkolnych, korytarzy, oraz 

łazienek i toalet sprzyjających zwiększeniu bezpieczeństwa 

wychowanków. 

3. Uzupełnienie i prawidłowe wyposażenie apteczek przedszkolnych. 

4. Systematyczny monitoring placów przedszkolnych pod kątem 

bezpieczeństwa: 

 przeglądy urządzeń ogrodowych,  

 przegląd i doposażenie sprzętu sportowego do zabaw w ogrodzie, 

  wspólnie z dziećmi dbanie o ład i porządek w ogrodzie przedszkolnym, 

 dbanie o estetykę placów zabaw poprzez sadzenie i pielęgnację 

krzewów i kwiatów. 

5. Zorganizowanie szkoleń dla pracowników przedszkola dotyczących 

podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy – zaproszenie do 

udziału ratownika medycznego. 

6. Opracowanie wspólnie z dziećmi grupowych Kodeksów Bezpiecznego 

Przedszkolaka. 

 prezentacja w salach oraz szatni przedszkolnej 
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7. „Bezpieczny przedszkolak” - prowadzenie cyklów zajęć edukacyjnych w 

grupach dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa: 

 „Bezpieczne przedszkole”, 

 „Bezpieczne ferie”, 

 „Bezpieczne wakacje.” 

8. Spotkanie z policjantem - pogadanki i prelekcje edukacyjne, wycieczka 

dzieci starszych do komisariatu policji. 

9. „Bezpieczne miasto” - zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i 

rodziców, zorganizowanie wernisażu prac w Urzędzie Miasta. 

10. Udział dzieci 6-letnich w konkursie powiatowym „Bezpieczna zerówka”. 

11. Zorganizowanie festynu dla dzieci i rodziców pod hasłem „Bezpieczna 

rodzina” 

 poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy – pokazy, ćwiczenia. 

 

CELE GŁÓWNE 

 Ochrona zdrowia i życia przez szeroko podjętą profilaktykę 

 Uwrażliwianie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali, na 

powietrzu, w domu, podczas zabaw, spacerów, wycieczek. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i 

niebezpiecznych. 

 Unikanie zagrożeń. Poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i 

kształtowanie umiejętności ich przewidywania. 
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CELE OPERACYJNE 

Dziecko: 

 Potrafi podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

 Przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zabaw dowolnych, w sali, na 

powietrzu. 

 Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach. 

 Wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można poprosić 

o pomoc, umie o nią poprosić. 

 Zna numery telefonów alarmowych, wie, że można z nich korzystać tylko 

w sytuacjach zagrożenia. 

 Wie, w jakich miejscach można się bezpiecznie bawić.  

 Rozumie zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt i unika ich. 

 Zgłasza nauczycielom, opiekunom złe samopoczucie. 
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ZADANIE 2 

Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów oraz dążenie do zwiększenia jej 

jakości i skuteczności.  

 

W ramach realizacji tego zadania usystematyzowaliśmy treści w 

następujących obszarach: 

1. Dbamy o zdrowie psychiczne. 

2. Dbamy o zdrowe żywienie. 

3. Dbamy o higienę. 

4. Dbamy o zdrowie fizyczne. 

5. Dbamy o środowisko, w którym żyjemy. 

 

 DBAMY O ZDROWIE PSYCHICZNE 

 Opracowanie w poszczególnych grupach „Kontraktów grupowych” 

wyznaczających normy oraz zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej. 

 „Potrafię rozpoznawać emocje”- zabawy i zajęcia edukacyjne w grupach 

umożliwiające dzieciom poznawanie swoich emocji poprzez okazywanie i 

„odczytywanie’’ stanów emocjonalnych swoich i innych osób. 

 „Sposób na złość”- poznawanie różnorodnych sposobów rozładowywania 

negatywnych emocji („Kącik złych humorów”, malowanie uczuć, 

„papierowa wojna”). 

 „Bajkoterapia” - regularne czytanie bajek: bajki terapeutyczne, bajki z 

morałem – analizowanie uczuć bohaterów. 

 „Pomagam !!! - Paka dla bezdomniaka”- zorganizowanie zbiórki karmy 

oraz niezbędnych akcesoriów (koce, ręczniki) dla bezdomnych, 
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potrzebujących  zwierząt ze schroniska w Żarach, zorganizowanie 

wystawy prac dzieci pod hasłem „Czworonożni przyjaciele” w Urzędzie 

Miasta – włączenie mieszkańców Łęknicy do akcji „Pomagam !!!”. 

 Współpraca z rodzicami (aktywne uczestnictwo w zebraniach  

i konsultacjach). Angażowanie rodziców do wspólnych działań np. 

głośnego czytania. 

 

CELE GŁÓWNE 

 rozwijanie empatii i dbanie o potrzeby innych, 

 rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji 

(rozpoznawanie emocji, nazywanie ich), 

 rozwijanie umiejętności społecznych (współdziałanie w grupie, pełnienie 

ról społecznych, odpowiedzialność z powierzone działania).   

 

CELE OPERACYJNE 

Dziecko: 

 uczy się rozpoznawać nazywać swoje emocje, 

 doświadcza różnych emocji w zabawach,  

 poznaje przyczyny złości i agresji, 

 uczy się pokonywać trudności i niepowodzenia, 

 tworzy pozytywny obraz siebie,  

 uczy się pokonywać lęk i strach,  

 dostrzega i rozumie potrzeby innych. 
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 DBAMY O ZDROWIE ŻYWIENIE 

 Założenie w poszczególnych grupach „Kącików zdrowego  

przedszkolaka” - zamieszczanie w nim artykułów, przepisów kulinarnych, 

ciekawostek dotyczących zdrowego żywienia. 

 „Bajkowa podróż do krainy zdrowia” - wykorzystanie tablicy 

interaktywnej do zajęć edukacyjnych. 

 „Festiwal zdrowia” - zorganizowanie pikniku dla dzieci, prezentacja 

wierszy i piosenek o tematyce zdrowotnej, gry i zabawy sportowe, 

zdrowy i smaczny poczęstunek.  

 „Piramida zdrowego żywienia” - stworzenie wspólnie z dziećmi w 

grupach własnej piramidy zdrowego żywienia, ekspozycja w szatni 

przedszkolnej. 

 Zorganizowanie quizu dla dzieci 5-6-letnich podsumowujący wiedzę z 

zakresu prawidłowego odżywiania pod hasłem „Zdrowie na talerzu”. 

 „Ostrożnie - tego nie jemy!” - zapoznanie dzieci z nieznanymi roślinami 

zawierającymi substancje trujące, toksyczne, wskazywanie wybranych 

roślin w najbliższym otoczeniu przedszkola i podkreślenie ich  

szkodliwości (ostróżka, cis, bluszcz, konwalia majowa, tojad, złotokap, 

datura, nieznane grzyby). 

 

CELE GŁÓWNE 

 Pogłębienie wiedzy dzieci i rodziców na temat racjonalnego żywienia i 

jego wpływu na zdrowie i dyspozycję dziecka do zabawy i pracy. 

 Uświadomienie związku pomiędzy odpowiednim żywieniem, a 

występowaniem wielu chorób i dolegliwości 
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 Uświadomienie wartości odżywczych owoców, warzyw i innych 

składników pokarmowych. 

CELE OPERACYJNE 

Dziecko: 

 wie, jakie produkty należy spożywać, aby być zdrowym, 

 wie, że nie próbujemy i nie zjadamy nieznanych roślin, owoców, grzybów 

 rozumie, że słodycze, chipsy należy spożywać z umiarem,  

zastępuje je zdrowymi  

 przekąskami typu: suszone owoce, owoce świeże, soki naturalne, 

 posiada nawyk picia wody, 

 

 

 DBAMY O HIGIENĘ 

Udział przedszkolaków w kolejnej edycji Programu Akademii Aquafresh – 

„Tydzień zdrowego uśmiechu”, a w nim: 

 spotkanie z Panią stomatolog – prelekcja na temat prawidłowego dbania 

o higienę jamy ustnej, 

 filmy edukacyjne  i bajki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 

dotyczące dbania o higienę, 

 przygotowywanie przez dzieci i nauczycielki plakatów oraz piktogramów 

przypominających o konieczności systematycznych zabiegów 

higienicznych, 

 „Podróż do krainy mleka” - poznawanie wartości odżywczych produktów 

mlecznych - przygotowywanie zdrowych przekąsek i napojów mlecznych, 

 oglądanie teatrzyku kukiełkowego pt. „Pastusiowe przedstawienie”. 
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CELE GŁÓWNE 

 dostarczenie wiadomości i doświadczeń sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci nawyku dbania o higienę  

 poszerzenie wiedzy dzieci i świadomości dotyczących działań 

profilaktycznych prowadzących do uniknięcia problemów związanych z 

chorobą zębów - próchnicą. 

 

CELE OPERACYJNE 

Dziecko: 

 dba o higienę osobistą,  

 umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby,   

 umie samodzielnie korzystać z toalety, pamięta o myciu rąk po wyjściu z 

toalety, 

 potrafi samodzielnie ubierać i rozbierać się,  

 ubiera się odpowiednio do panującej pogody,  

 utrzymuje porządek we własnym otoczeniu, 

 wie, co to jest próchnica zębów, 

 zna następstwa tej choroby i wie, dlaczego należy dbać o  

higienę jamy ustnej, 

 potrafi prawidłowo szczotkować zęby, 

 nabiera nawyku systematycznego mycia zębów; 

 rozumie, że spożywając zdrową żywność a unikając słodyczy, poprawia 

stan swojego uzębienia. 
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 DBAMY O ZDROWIE FIZYCZNE 

 „Dzień przedszkolaka na sportowo” - obchody Dnia Przedszkolaka w 

sposób aktywny (przedszkolny aerobik, konkurencje sportowe, gry i 

zabawy ruchowe na powietrzu). 

 Systematyczne uczestnictwo dzieci w ćwiczeniach gimnastycznych 

prowadzonych różnymi metodami – Orffa, Labana, Kniessów, Weroniki 

Sherborne), udział dzieci z wadami postawy w zajęciach z gimnastyki 

korekcyjnej. 

 Odbywane spacerów, wycieczek, gier i zabaw ruchowych w terenie. 

 Zorganizowanie ,, Podchodów” połączone ze „Świętem pieczonego 

ziemniaka”- zabawy tropiące w Parku Belwederskim. 

 „Aktywny Dzień Babci i Dziadka” w przedszkolu. 

 

CELE GŁÓWNE 

 Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, jako jednego z czynników 

pozytywnego zdrowia. 

 Uświadamianie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń 

gimnastycznych, zabaw ruchowych. 

 

CELE OPERACYJNE 

Dziecko: 

 zna korzyści wynikające z ruchu na świeżym powietrzu, 

 poznaje formy aktywnego wypoczynku, 
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 ma świadomość dbania o prawidłową postawę ciała 

 wie, że aktywność ruchowa jest źródłem zdrowia, radości, dobrego 

samopoczucia, 

 stosuje się do regulaminu bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych i 

ćwiczeń gimnastycznych, 

 wie, że ruch zapobiega otyłości, zapobiega chorobom wad postawy,  

uodparnia na choroby. 

 

 DBAMY O ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY 

 Całoroczna zbiórka zużytych baterii oraz segregacja odpadów do 

pojemników, 

 „Drugie życie śmieci” - wykorzystywanie materiałów odpadowych 

(kartony, gazety, plastikowe butelki, nakrętki) w realizacji swoich 

pomysłów plastycznych, 

 Wycieczka dzieci do Oczyszczalni Ścieków, 

 Udział przedszkolaków w obchodach „Światowego Dnia Ziemi”. 

 

CELE GŁÓWNE 

 Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska 

przyrodniczego, 

 Zapoznanie z podstawowymi zależnościami między środowiskiem i 

człowiekiem,  

 Uczenie wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności 

człowieka. 
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CELE OPERACYJNE 

Dziecko: 

 wie, jakie niebezpieczeństwa zagrażają środowisku przyrodniczemu ze 

strony człowieka, 

 zna sposoby ochrony środowiska, 

 podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, 

 wie, dlaczego należy segregować odpady i potrafi tego dokonać do 

odpowiednich pojemników, 

 świadomie wykorzystuje materiały odpadowe do zajęć plastycznych. 

 


