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WSTĘP 

 

 Przedszkole Miejskie w Łęknicy od wielu lat realizuje założenia Przedszkola Promującego Zdrowie. Edukacja 

zdrowotna jest niewątpliwie jednym z głównych priorytetów naszej placówki. Z tego względu od 2020 roku jesteśmy 

jednym  

z nielicznych przedszkoli posiadających Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Poprzez różnorodne 

działania promujemy zdrowy i aktywny tryb życia nie tylko wśród najmłodszych ale również wśród rodziców, nauczycieli, 

pracowników przedszkola oraz społeczności lokalnej. Prowadzone przez nas systematyczne, przemyślane, planowane 

działania dydaktyczno-wychowawcze propagujące zdrowy tryb życia, mają na celu wyposażanie naszych wychowanków w 

wiedzę  

i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów zdrowotnych, kształtowania odpowiednich nawyków  

i postaw oraz dbałości o własne zdrowie. Dokładamy wszelkich starań, aby najmłodsi posiadali szeroką wiedzę z zakresu 

żywienia, ekologii, higieny, aktywności ruchowej - niezbędną do wkroczenia w kolejny etap edukacyjny. W roku szkolnym 

2021/2022 zamierzamy kontynuować promocję zdrowia w naszym przedszkolu. Wybór priorytetów wynika z dokonanej 

ewaluacji programu oraz wnikliwej obserwacji potrzeb dzieci i placówki.  

 

Priorytety Przedszkola Promującego Zdrowie na rok szkolny 2021/2022 

 

1. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększania kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości 

o własne zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.  
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2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.  

 

Cele ogólne:  

 

- Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia  

  i tworzenia warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.  

 

- Wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego dzieci oraz pracowników przedszkola  

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Cel priorytetowy  Lp. Opis zadania Kryterium sukcesu Osoby 
odpowiedzialne 

Termin realizacji 

 1. CAŁOROCZNA AKCJA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” 
 

1. Przedszkole 
podejmuje działania 
w celu zwiększenia 
kompetencji 
pracowników  
i rodziców dzieci  

   „BEZPIECZNY POWRÓT DO 
PRZEDSZKOLA” 
Omówienie zasad 
bezpieczeństwa w przedszkolu  
i na placu zabaw.  

 

Dziecko zna zasady 
bezpiecznego 
zachowania  
i poruszania się na 
terenie placówki 
(sale, plac zabaw, 

Wszystkie 
nauczycielki  

Początek roku 
szkolnego  
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w zakresie dbałości o 
własne zdrowie oraz 
do prowadzenia 
edukacji zdrowotnej 
dzieci 

korytarze) 

 Wycieczka dzieci 4-5-6 letnich 
na skrzyżowanie – praktyczna 
nauka zachowania się w ruchu 
drogowym w obecności 
policjanta. 

Dziecko zna zasady 
poruszania się  
w ruchu drogowym 

Nauczycielki gr. II, III, 
IV 

Październik 

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

Dziecko zna ogólne 
zasady 
bezpieczeństwa 

Nauczycielka gr. IV 
Dorota Piechocka 

Listopad 

 „Pierwsza pomoc – umiemy 
ratować, nauka udzielania 
pierwszej pomocy”. 

Dziecko potrafi 
odpowiednio 
zareagować  
w sytuacjach 
zagrożenia 

Nauczycielki gr. IV  
Dorota Piechocka 

Luty 

 „Znam numery alarmowe”- 
projektowanie ciekawych 
plakatów stanowiących 
dekorację przedszkola. 

Dziecko potrafi 
zgłosić 
niebezpieczeństwo 
do określonych służb 

Nauczycielki gr. 
I,II,III,IV 

Październik  
Luty 

 „Bezpieczna ewakuacja” – 
poznawanie zasad 
bezpiecznego opuszczania 
budynku w czasie 
niebezpieczeństwa. 

Dziecko potrafi 
sprawnie opuścić 
budynek, 
podporządkowując 
się poleceniom 
nauczyciela.  

Pani Dyrektor 
Nauczycielki gr.  
I, II, III, IV 

4 razy w roku 
szkolnym 

 
2. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – systematyczny udział dzieci w zabawach oraz zajęciach ruchowych  
                                                                      w sali i na powietrzu.  

  „Poranna gimnastyka” 
 Udział dzieci w zajęciach 

Dziecko jest sprawne 
ruchowo wie, że 

Nauczycielki gr. 
I,II,III,IV 

Cały rok  
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gimnastyki korekcyjnej 
 Uczestnictwo w zajęciach 

ruchowych prowadzonych 
różnymi metodami 
 (Kniessów, Labana, Orfa) 

 „Mikołajki” – zabawy ruchowe 
z Mikołajem 

 „Dzień Przedszkolaka na 
sportowo”  
 

 Sportowy „Dzień Mamy i Taty” 

sport  
i aktywność ruchowa 
wpływa pozytywnie 
na nasze zdrowie  
i samopoczucie.  

 
 
 
 
 
Nauczycielka  
A.Szymczyk,S.Mędrek 
Nauczycielki 
gr.I,II,III,IV 
 
Wszystkie 
nauczycielki 

 
 
 
 
 
 
Grudzień 
Wrzesień 
 
 
Maj 

  
3. „Wykorzystujemy – nie marnujemy” działania ekologiczne przedszkolaków 

  Ogólnopolska zbiórka 
surowców wtórnych – nakrętki, 
baterie… 

Dziecko nabiera 
świadomości 
konieczności 
wyrzucania odpadów 
do odpowiednich 
pojemników 

Nauczycielki gr. 
I,II,III,IV 

Cały rok  

  Obchody TYGODNIA ZIEMI  
w przedszkolu: 

 Barwny korowód 
ulicami miasta z hasłami 
ekologicznymi,  

 Nauka segregacji 
odpadów, 

 Sprzątanie najbliższej 
okolicy , 

 Ogólnopolski  konkurs 

Dziecko nabiera 
ekologiczne nawyki, 
rozumie potrzebę 
segregacji śmieci dba 
o czystość i ład  
w najbliższym 
otoczeniu 

Nauczycielki gr. 
I,II,III,IV  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwiecień  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ekologiczny „Zabawka  
z recyklingu”. 

Konkurs –  
Aleksandra 
Dolaczyńska  
Anna Szymczyk  
 

 
Kwiecień 

  Zorganizowanie warsztatów dla 
dzieci z leśniczyną i strażnikiem 
lasu nt. „Jak pomóc zwierzętom 
i ptakom przetrwać zimę.  

Dziecko wie jak 
należy zachowywać 
się w lesie, jak 
zwierzęta i ptaki 
przygotowują się do 
zimy oraz jak ludzie 
mogą im w tym 
pomóc  

Nauczycielka gr. II 
Małgorzata Frontczak 

Styczeń 

  Wykorzystywanie materiałów 
odpadowych do zabaw i zajęć 
plastycznych. 

Dziecko wie, co 
oznacza słowo 
„recykling” oraz jakie 
materiały odpadowe 
można ponownie 
wykorzystać do zajęć 
i zabaw 

Nauczycielki gr. 
I,II,III,IV 

Cały rok 

  „Powitanie Jesieni”  
– sadzenie kwiatów w ogrodzie 
przedszkolnym  
- pieczenie ziemniaków  
w ognisku. 

Dziecko dba o 
otoczenie 
przedszkola  

Nauczycielki gr. 
I,II,III,IV 

23 Wrzesień  

  Zimowy ogródek w naszej sali 
- zakładanie wspólnie z dziećmi 
hodowli rzeżuchy, szczypioru, 
oraz ziół . 
 

Dziecko wie, co jest 
potrzebne roślinom 
do wzrostu. Ma 
satysfakcję  
z „wyhodowanych 

Nauczycielki gr. 
I,II,III,IV 

Styczeń-Luty 
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 plonów. Chętnie 
spożywa je w trakcie 
śniadania w 
przedszkolu. 

  Wycieczka do oczyszczalni 
ścieków. 

Dziecko wie, na czym 
polega proces 
oczyszczania 
ścieków. Rozumie 
potrzebę 
oczyszczania dla 
dobra środowiska 

Nauczycielki gr. 
II,III,IV 

Maj 

  „Podaj łapę- pełna miska dla 
zwierzaka ze schroniska”- 
zbiórka karmy dla zwierząt ze 
schroniska w Piotrowie  

Dziecko nie jest 
obojętne na los 
opuszczonych 
zwierząt 

Nauczycielka gr. III 
Sylwia Mędrek 
Anna Szymczyk 

Listopad 

  Ekologiczne powitanie wiosny 
- pożegnanie zimy wykonaną  
z nieużytków Marzanną. 

Dziecko wykorzystuje 
materiały odpadowe 
do wykonania 
Marzanny 

Nauczycielki 
wszystkich grup 

21 Marzec  

  Obchody Światowego Dnia 
Wody : 
-Prezentacja filmów 
edukacyjnych na dużym 
ekranie  
- Inscenizacja utworu  
J. Papuzińskiej „Chora rzeka”. 
Zajęcia edukacyjne w grupach. 
 
 

Dziecko poznaje 
sposoby 
oszczędzania wody. 
Ma świadomość 
zagrożenia 
wynikającego  
z zanieczyszczania 
wód. 

Nauczycielki 
wszystkich grup 

22 Marzec 

 4. „Wiem, co jem” – poznawanie przez dzieci pochodzenia oraz wartości odżywczych wybranych produktów 
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spożywczych. 

  • DZIEŃ JAJKA W NASZYM 

PRZEDSZKOLU 

- udział dzieci w zabawach 

badawczych z jajkiem, zajęcia 

kulinarne z wykorzystaniem jajek. 

 

Nabywanie wiedzy  

i umiejętności dbania 

o własne zdrowie 

 

Nauczycielki 
wszystkich grup 

Październik 

  • PODRÓŻ DO KRAINY 

MLEKA 

- zapoznanie dzieci z pochodzeniem 

mleka (skąd się bierze mleko) 

poznawanie przetworów mlecznych, 

przyrządzanie koktajli mlecznych. 

 

Rozumienie potrzeby 

prawidłowego 

żywienia 

 

Nauczycielki 
wszystkich grup 

Luty 

 • DZIEŃ PSZCZÓŁ 

- spotkanie z pszczelarzem Panem 

Krzysztofem Dziurewiczem 

- poznawanie etapów powstawania 

miodu oraz ich nazw (akacjowy, 

lipowy), degustacje, zapoznanie  

z akcesoriami oraz pracą pszczelarza. 

 

Poznawanie walorów 

zdrowotnych 

niektórych 

produktów 

spożywczych 

 

Nauczycielki 
wszystkich grup 

Maj  

 „Zdrowe memory” – przygotowywanie 

przez dzieci gry dydaktycznej  

i wykorzystywanie jej podczas zabawy 

przedstawiającej zdrowe produkty 

żywieniowe. 

 

 

Dziecko poprawnie 

klasyfikuje zdrowe  

i niezdrowe produkty 

żywieniowe 

 

Nauczycielki 
wszystkich grup 

Cały rok 

 „PIRAMIDA ZDROWEGO 

ŻYWIENIA” 

- poznawanie przez dzieci hierarchii 

Dziecko zna zasady 

zdrowego żywienia, 

ma świadomość 

Nauczycielki 
wszystkich grup 

Cały rok 
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produktów niezbędnych dla 

prawidłowego rozwoju 

(tworzenie przez dzieci ilustracji  

i dopasowywanie ich do odpowiednich 

poziomów piramidy zdrowia) 

 

konieczności dbania 

o własne zdrowie 

 

 

2. Klimat społeczny 
przedszkola sprzyja 
dobremu 
samopoczuciu  
i zdrowiu dzieci, 
pracowników  
i rodziców dzieci 

1. „Międzyprzedszkolny konkurs 
fotograficzny” – „Przedszkolaki jedzą 
zdrowo”.  

Dziecko zna zasady 
zdrowego odżywiania 

Aleksandra 
Dolaczyńska 
Sylwia Mędrek 

Luty  

2. „Aktywna niedziela”- nagrywanie 
krótkich filmików ze wspólnie, 
aktywnie spędzonego czasu rodziców  
i dzieci. Wspólne grupowe oglądanie 
nadesłanych filmików.  

Dziecko: 
- uczestnicząc  
w różnych 
aktywnościach 
ruchowych wspólnie 
z rodzicami, 
kształtuje ogólną 
sprawność fizyczną.  

Rodzice oraz 
nauczycielki grup 
I,II,III, IV 

Maj  

3.  „Jedyneczka” – Wydanie numeru 
gazetki przedszkolnej dla dzieci  
i rodziców o tematyce zdrowia  
„Szczypta zdrowia”. 

Dziecko zdobywa 
wiedzę dotyczącą 
konieczności 
zdrowego 
odżywiania, 
prowadzenia 
aktywnego stylu 
życia.  

Aleksandra 
Dolaczyńska  

Styczeń  

4. Broszura informacyjna dla rodziców  
i pracowników niepedagogicznych  
„Woda dla zdrowia i urody”. 

Dziecko rozumie, 
jakie korzyści niesie 
za sobą częste  
i regularne picie 
wody 

Nauczycielka gr. II i IV  
Dorota Piechocka  
Małgorzata Frontczak 
 

Marzec 

5.  „Dyżur rodzicielski” – dbanie  Porządkuje ogród Nauczycielki grup Październik 
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o estetykę przedszkolnego ogrodu. 
Wspólnie działania rodziców, 
przedszkolaków oraz nauczycieli.  

przedszkolny 
wspólnie z rodzicami  

I,II,III. IV Kwiecień/Maj 

6. „W obiektywie” – recytacja  
i inscenizacja wesołych wierszy  
w wykonaniu rodziców i dzieci.  

Dziecko ma okazję do 
prezentowania 
swoich umiejętności.  
Rozwija mowę  

Nauczycielki grup 
II,III,IV 

Listopad, Grudzień 

7.  „Włos” – teatrzyk w wykonaniu 
nauczycieli na podstawie wybranego 
wiersza o charakterze 
humorystycznym  

Uważnie ogląda 
przedstawienie. 
Potrafi skupić uwagę 
przez dłuższy czas. 
Rozwija 
zainteresowanie 
teatrem. Ma dobry 
nastrój. Śmiejąc się 
rozładowuje napięcie 
oraz drobny stres.  

Nauczycielki grup 
I,II,III,IV 

Marzec 

 8. „PARADA ZDROWIA” 

- pochód ulicami miasta w kolorowych 

strojach oraz opaskach 

przedstawiających zdrowe produkty, 

propagowanie haseł dotyczących 

zdrowia, zachęcanie do spożywania 

owoców i warzyw, częstowanie 

przechodniów owocami.  

 

Dziecko rozumie ideę 

propagowania 

zdrowej żywności 

 

 

Nauczycielki grup 
I,II,III,IV 

Kwiecień 

 9. Wydanie broszury kulinarnej złożonej 

ze zdrowych przepisów nadesłanych 

przez rodziców. 

 

Dziecko rozbudza 

zainteresowanie 

zdrowym żywieniem 

 

Nauczycielki grup 
I,II,III,IV 
Anna Szymczyk 
Sylwia Mędrek 

Listopad 

 


