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WSTĘP 

 

 

 

Przedszkole Miejskie w Łęknicy przygotowuje dla dzieci bogatą ofertę   

w różnych dziedzinach edukacyjnych- szczególnie bliskie są nam działania na 

rzecz promocji zdrowia, od wielu lat planujemy i wzbogacamy działania 

poruszające różne jego aspekty - odżywianie, aktywność fizyczną, 

bezpieczeństwo, higienę osobistą, zdrowe i przyjazne dzieciom otoczenie.  

Program Przedszkola Promującego Zdrowie na rok szkolny 2022/2023 ma 

na celu pomoc w poznawaniu przez dzieci zasad zdrowego stylu życia, nasi 

wychowankowie będą kształtować w sobie nawyk porannych ćwiczeń  

w ciekawej formie, utrwalać wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania 

wyborów dla poprawy własnego zdrowia, samopoczucia, będą uczestniczyć we 

wspólnych projektach, wspólnie również  dbać będą o otoczenie przedszkola  

i jego wyposażenie równocześnie zwracając uwagę na estetykę  

i bezpieczeństwo. Dzieci chętnie i aktywnie biorą udział we wszystkich 

działaniach łączących  nas z ideą Szkoły Promującej Zdrowie- uczestniczą  

w kampaniach społecznych, konkursach oraz imprezach. Do wspólnych działań 

zapraszamy zwykle rodziców, personel przedszkola, przedstawicieli instytucji 

publicznych,  zapraszamy ciekawych gości. W tym roku szkolnym będziemy 

kontynuować podjętą współpracę. 
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Priorytety Przedszkola Promującego Zdrowie na rok szkolny 

2022/2023 

 

I. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększania kompetencji 

pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o własne zdrowie oraz do 

prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci. 

 

II. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji 

długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, 

pracowników i rodziców dzieci.  

 

 

Cele:  

 

 Dziecko dba o zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia.  

 Kształtuje zdrowe nawyki żywieniowe.  

 Potrafi wymienić produkty zdrowe dla organizmu.  

 Wyrabia nawyk zastępowania słodyczy zdrowymi przekąskami.  

 Wyrabia nawyk picia wody.  

 Orientuje się w wartościach odżywczych owoców i warzyw wie, dlaczego 

należy je spożywać.  

 Dziecko chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych 

organizowanych w Sali 

 i na powietrzu.  

 Rozumie związek pomiędzy podejmowaną aktywnością fizyczną a 

zdrowiem.  

 Lubi spacery i wycieczki.  

 Dziecko rozumie pojęcie bezpieczeństwa.  

 Wie jak należy zachowywać się w sytuacji zagrożenia, gdzie można 

otrzymać pomoc, umie o nią poprosić. Zna numery telefonów alarmowych i 

wie, kiedy należy z nich korzystać.  

 Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu po drogach. Zna podstawowe 

zasady i obowiązki pieszego uczestnika ruchu drogowego.  

 Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi obcych, roślin oraz zwierząt.  

 Dziecko potrafi dokładnie myć zęby, rozumie jak ważna dla zdrowia  jest 

higiena jamy ustnej.  

 Rozumie potrzebę stałego kontrolowania i leczenia zębów.  
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 Wie, jak ważna dla zdrowia jest higiena osobista.  

 Zachowuje się życzliwie w stosunku do rówieśników i dorosłych.  

 Zna pojęcie przyjaźni i wzajemnej pomocy.  

 Kształtuje umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć, emocji, radzi 

sobie z własnymi emocjami.  

 Dba o porządek wokół siebie.  

 Kształtuje dużą motorykę.  

 Zna zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym.  
 

 

 

Zadanie 1.  

Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększania kompetencji pracowników 

i rodziców dzieci w zakresie dbałości o własne zdrowie oraz do prowadzenia 

edukacji zdrowotnej dzieci. 

 

 

 

Zdrowe odżywianie  

Prowadzenie edukacji żywieniowej wśród pracowników przedszkola.  

  

  

Działania / zadania do 

realizacji  

  

  

Termin  

  

Osoby odpowiedzialne  

  

Szkolenie zorganizowane dla  

  

  

  

  

pracowników przedszkola 

(kucharki, intendentka) 

dotyczące zdrowego 

odżywiania dzieci w naszej 

placówce.  

Październik  Intendent 
Dyrektor 
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Urozmaicenie jadłospisów 
przy współudziale rodziców. 
Gromadzenie propozycji 
rodziców w „Pudle 
smacznych pomysłów" 

  

Wrzesień  

Październik  

  

Wszystkie nauczycielki  

  

Systematyczne prowadzenie 

w szatni kącika 

informacyjnego dla rodziców 

(przedstawienie jadłospisu 

dla dzieci, wyeksponowanie 

przepisów ulubionych 

potraw przedszkolaków).  

  

  

Cały rok  

  

Intendent  

 

  

  

  

Zdrowe odżywianie  

Prowadzenie edukacji żywieniowej dla dzieci.   

Działania wzmacniające właściwe nawyki żywieniowe.  

  

  

Działania / zadania do 

realizacji  

  

  

Termin  

  

Osoby odpowiedzialne  

  

  

Wykorzystywanie literatury 
dziecięcej w celu nabywania 

przez dzieci nawyków 
zdrowego odżywiania.  

  

  

  

Cały rok  

  

  

Nauczyciele w grupach  

  

„Tydzień z jabłkiem” – 
zorganizowanie działań 

promujących spożywanie 

polskich zdrowych jabłek 

(wycieczka do sadu, pieczenie 

ciast, wykonywanie plakatów 

  

Wrzesień   

 
Nauczyciele w grupach  
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promujących spożywanie 

owoców „Polskie jabłuszka 

najlepsze dla brzuszka”) 

  

„Wiem, co jem” – kontynuacja 

przedszkolnej akcji – 
samodzielne przygotowywanie 
śniadań w grupach 
przedszkolnych z 

wykorzystaniem zdrowych 
produktów.  

  

  

1 raz w tygodniu (piątek)  

  

Nauczyciele w grupach   

  

  

  

  

  

  

Realizacja programu „Mamo, 

tato, piję wodę” –  
przygotowywanie wód 

smakowych z wykorzystaniem 

soków, owoców i innych 
dodatków) 

  

  

Codziennie  

Cały rok  

  

Nauczyciele w grupach  

  

Piramida zdrowego żywienia – 

przygotowywanie plansz ze 

zdrową żywnością – zajęcia 

edukacyjne.  

  

  

Listopad  

  

Nauczyciele w grupach 

  

  

  

  

  

  

Dzień marchewki w naszym 

przedszkolu – organizacja cyklu 

zajęć.  

  

Kwiecień 

  

Wszyscy nauczyciele  

  

  

  

  

  

  

Zakładanie „zielonych 

ogródków” – wysiew rzeżuchy, 
szczypioru, pietruszki, ziół.  

  

  

Cały rok  

  

Nauczyciele w grupach  
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Przygotowanie teatrzyku dla 
dzieci na podstawie literatury 
dziecięcej  

 

Kwiecień  

 

Wszystkie nauczycielki 

  

  

  

  

Aktywność fizyczna  

  

  

Działania / zadania do 

realizacji  

  

   

Termin  

  

Osoby odpowiedzialne  

  

Zamieszczanie w kącikach 

informacyjnych dla rodziców 
artykułów ukazujących wpływ 

aktywności ruchowej na 

właściwy rozwój dziecka.  

  

  

Cały rok  

   

Nauczyciele w grupach  

 

Organizacja 
wewnątrzgrupowych zawodów 
sportowych. 

 

Cyklicznie 

  

Nauczycielki w grupach  

  

„Dzień Babci i Dziadka na 
sportowo”  

  

Styczeń 

   

Nauczycielki grupy I i II 
Nauczycielki grupy III i IV 

  

„W zdrowym ciele, zdrowy 

duch” – systematyczne 

organizowanie zabaw i zajęć 
ruchowych na świeżym 

powietrzu w różnych porach 
roku.  

  

  

Cały rok  

   

Nauczyciele w grupach  
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Wyrabianie zamiłowania do 
wycieczek i spacerów jako 
źródła zdrowia i radości. 
(Wykorzystanie naturalnych 
ścieżek turystycznych – Park 
Mużakowski i Geościeżka 
Dawna Kopalnia Babina.) 

  

Cały rok  

   

Nauczyciele w grupach  

 

Konkurs fotograficzny 
„Aktywna rodzinka” 

 

Wystawa fotografii  

 

Maj 

  

Nauczyciele w grupach  

 

 

Małgorzata Frontczak 
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                                        Bezpieczeństwo 

  

  

Działania / zadania do 

realizacji  

  

  

Termin  

  

Osoby odpowiedzialne  

  

Zorganizowanie cykli zajęć 

edukacyjnych dotyczących: - 

Bezpieczeństwa podczas 
zabaw  

- Bezpiecznego 

poruszania się w ruchu ulicznym  

- Uświadamiania 
zagrożeń płynących ze świata 

zewnętrznego  

- Znajomości numerów 

alarmowych i umiejętności ich  

wykorzystywania.  

  

  

Dostosowany do tematyki 
planów miesięcznych  

  

Nauczyciele w grupach  

 

Uczestnictwo dzieci 6-letnich w 
powiatowym konkursie 
„Bezpieczna zerówka” 

 

Listopad 

 

Anna Szymczyk  

  

Spotkanie z policjantem – 
pogadanka.  

  

  

Wrzesień  

  

Ewa Sienkiewicz  

  

Wycieczka do straży pożarnej – 

poznawanie pracy strażaka.  

  

  

Kwiecień  

  

Joanna Miedzińska  

  

Zwiedzanie komisariatu policji – 

poznawanie pracy policjanta.  

  

  

  

Listopad  

  

Sylwia Mędrek  

Aleksandra Dolaczyńska  

  

  

  

                       



 

11  

  

                         Higiena osobista 

  

  

Działania / zadania do 

realizacji  

  

  

Termin  

  

Osoby odpowiedzialne  

  

Wykorzystywanie literatury 

dziecięcej w celu nabywania 
nawyków higienicznych.  

  

  

Cały rok  

  

Nauczyciele w grupach  

 

Światowy Dzień Zdrowia  

Teatrzyk pt. „Jak Anulka o ząbki 

nie dbała”.  

Quiz wiedzy o zdrowiu. 

Zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze.  

  

  

Kwiecień  

  

Wszystkie nauczycielki  

  

„W gabinecie  

stomatologicznym” – spotkanie 
z dentystą. Wycieczka do 
ośrodka zdrowia.  

  

  

  

Kwiecień  

  

Joanna Miedzieńska   

  

Organizacja konkursu na 
najciekawszy wiersz o zdrowiu  

„Zdrowy przedszkolak”.  

  

  

Kwiecień  

  

Wszystkie nauczycielki  

  

 

  

  

Zadanie 2. 

Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji 

długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, 

pracowników i rodziców dzieci.  
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Działania / zadania do 

realizacji dotyczące dzieci  

  

  

Termin  

  

Osoby odpowiedzialne  

  

„Drzewko przyjaźni” – jako 

narzędzie do wzmacniania 

wzajemnej życzliwości  
i pozytywnych zachowań 

między dziećmi.  

  

  

Wrzesień / październik  

  

Nauczyciele w grupach  

  

Wykorzystywanie literatury 

dziecięcej do kształtowania 

pozytywnych zachowań 

społecznych między dziećmi.  

  

  

Cały rok  

  

Nauczyciele w grupach  

  

Zajęcia relaksacyjne oraz bajki 

terapeutyczne jako narzędzie 

do eliminowania negatywnych 
zachowań. Przygotowanie 
kącików relaksacyjnych w 

grupach przedszkolnych.  

  

  

Cały rok  

  

Nauczyciele w grupach  

 

Obchody Dnia Życzliwości  

 

Listopad  

 

Nauczyciele w grupach  

  

Savoir-vivre przedszkolaka – 

cykl zajęć edukacyjnych dla 
dzieci.  

  

  

  

Dowolny  

  

Nauczyciele w grupach  

 

„ Dyżur rodzicielski”  

- prace gospodarczo-
porządkowe na terenie placu 
przedszkolnego.  

 

Październik 

 

Nauczyciele  

Rodzice  

 

Wyposażenie sal 
przedszkolnych w akcesoria 
sprzyjające rozwojowi 
fizycznemu dzieci – sala 
relaksacyjno-sportowa. 

 

Cały rok szkolny  

 

Małgorzata Frontczak 
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Wyposażenie przedszkola w 
elementy służące 
podwyższeniu standardu 
bezpieczeństwa dzieci w 
przedszkolu. (Poręcze, 
obudowy na kaloryfer)  

 

Cały rok szkolny  

 

Wszyscy nauczyciele  

 


