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„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz.” 

/ Jan Kochanowski /

 WSTĘP 

Promocją  zdrowia  nazywamy  proces,  który  umożliwia  człowiekowi

świadome działanie, które pozwala nie tylko na utrzymanie, ale i poprawę zdrowia,

sprzyja  również osiągnięciu całkowitej  równowagi właściwego stanu fizycznego i

psychicznego. 

W wyniku tych działań człowiek powinien umieć zaspakajać swoje potrzeby

oraz radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia mu najbliższe środowisko oraz obecne

czasy. Powinien również nauczyć się zmieniać czynniki wpływające niekorzystnie na

zdrowie fizyczne, samopoczucie, aktywność oraz zdrowie psychiczne.

Przekraczając  próg  przedszkola,  dziecko  wkracza  w  nowy  etap.  Zaczyna

uczyć się żyć w grupie, budować własny system wartości, rozwija swoją percepcję i

wiedzę, nabywa nowych umiejętności oraz kształtuje postawy determinujące aktualne

i  przyszłe  zachowania  dotyczące  zdrowia.  To  bardzo  ważny  moment  jego  życia.

Dlatego też promocja  zdrowia  powinna obejmować działania,  które  chronią,  oraz

wzmacniają zdrowie uwzględniając oddziaływanie nie tylko na małego człowieka,

ale także na jego najbliższe otoczenie. 

   Dzieci w wieku przedszkolnym działają często odruchowo  i podświadomie, co jest

wynikiem niewykształconych lub nie wypracowanych jeszcze nawyków. Powoli, pod

wpływem szybkiej nauki ruchów naturalnych, świadomego kształtowania u dzieci 

nawyków oraz kierowania dziecięcą wyobraźnią, aktywność ruchowa przekształca 

się w działanie celowe i zamierzone. 

Nabywanie  określonych  umiejętności  i  sprawności  powinno  przebiegać  poprzez

zabawę  i  gry  ruchowe,  które  mają  kształtować  u  dzieci  orientację,  koordynację

ruchową, szybkość reakcji oraz poczucie rytmu. Zawarte w nich elementy dyscypliny



i  współdziałania  w  grupie,  odpowiedzialności  za  siebie  oraz  innych,  przekazane

dzieciom w sposób przez nie niezauważony, pozwolą na utrwalenie pożądanej

wiedzy i doświadczeń. 

    Przedszkole, które promuje zdrowie powinno nie tylko kontrolować stan zdrowia 

swoich podopiecznych, ale również dbać i ciągle zwiększać ich potencjał. Należy 

również nauczyć dzieci rozwiązywania bieżących problemów, radzenia sobie ze 

stresem, uczulać na właściwe odżywianie się, zwracać  uwagę na niedostateczną 

aktywność ruchową oraz  wskazywać na właściwe zachowania prozdrowotne. 

    Edukacja prozdrowotna jest fundamentalnym prawem socjalnym dziecka, 

zagwarantowanym zapisami w „Konwencji o prawach dziecka". Jest to nie tylko 

przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe  dla zdrowia, lecz 

również rozwijanie umiejętności, a także nawyków, które pomogą skutecznie 

wykorzystywać tę wiedzę. Należy więc stworzyć dzieciom sposobność do 

kształtowania takich postaw i wartości.

   Holistyczne podejście do zdrowia stanowi znakomitą płaszczyznę integrującą wiele

różnych działań edukacyjnych .Wspomaga  wszechstronny i harmonijny rozwój 

dziecka. Poprzez  zabawę i doświadczanie , angażowanie wszystkich zmysłów  

jednocześnie, przyswojenie wiedzy o zdrowiu staje się dla dzieci łatwiejsze , a przede

wszystkim atrakcyjniejsze.

Zdrowe  i  szczęśliwe  dziecko  to  efekt  naszej  wspólnej  pracy:  rodziców,

nauczycieli,  i  samych  dzieci.  Wszyscy  jesteśmy  odpowiedzialni  za  edukację

w tym względzie, za kształcenie pożądanych zachowań, albowiem czym skorupka za

młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

Dlatego tak ważnym elementem w pracy każdego przedszkola jest program

edukacji prozdrowotnej, w realizację którego zaangażowani są wszyscy nauczyciele

(w tym także  specjaliści,  np.  logopeda,  nauczyciel  gimnastyki  ogólnorozwojowej,

języka niemieckiego, warsztatów teatralnych i kreatywnych i rytmiki ) oraz personel

przedszkola. Do współpracy zaprosić należy instytucje i organizacje środowiskowe,

które mogą wspomóc nasze działania. 

Najważniejszym  naszym  sprzymierzeńcem  pozostają  jednak  rodzice.  To  oni  są



pierwszymi nauczycielami dzieci, dlatego należy dbać także o ich edukację w tym

zakresie.

Pamiętać  należy,  że  dziecko  w  wieku  przedszkolnym   jest  najbardziej

elastyczne  i  podatne  na  wpływy  wychowawcze  i  kształtowanie  nawyków

oraz postaw, w tym także tych, które kształtują świadomość prozdrowotną dziecka.

Jeżeli  odpowiednio  pokierujemy  działaniem  i  myśleniem  dziecka,  stosując

odpowiednie formy i metody, to dziecko stanie się twórcą własnego  stanu zdrowia 

i zawsze będzie chciało być zdrowe. 

Z  tych  właśnie  powodów  powstał  autorski  program  promocji  zdrowia  na  lata

2015/2017 "Czy to lato czy to zima Nasza Chatka zdrową formę trzyma", który

jest kontynnuacją i rozwojem działań związanym z 15 letnią promocją zdrowia w

nasym przedszkolu. Już od 2000 roku otrzymaliśmy pierwszy certyfikat przedszkola

promującego zdrowie.

1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

  Dla harmonijnego rozwoju dzieci pożądane jest stwarzanie okazji do aktywności

ruchowej.  Tymczasem kondycja biologiczna i  sprawność fizyczna dzieci  w wieku

przedszkolnym budzi wiele kontrowersji  i po prostu nie jest dość dobra. Głównymi

przyczynami  takiego  stanu  jest  styl  życia  i  niedostateczna  aktywność  ruchowa.

Szybkie  tempo  życia,  brak  czasu  dla  własnych  dzieci,  złe  nawyki  wyniesione  z

rodzinnego domu to jedne z wielu problemów środowiska lokalnego. Dorośli i dzieci

ruszają się coraz mniej. Powszechnym jest dowożenie dzieci samochodami nawet do

najbliższych miejsc, wypoczynek przed telewizorem lub komputerem. Niepokoi nie

tylko coraz mniejsza aktywność ruchowa dzieci i negatywne wzorce przekazywane w

tej  kwestii  przez  dorosłych.  Również  w  sferze  odżywiania  popełniamy  wiele

karygodnych  błędów.  Jemy  szybko  i  byle  co.   Nie  dbamy  o  wartość  odżywczą

naszych posiłków, a przychodząca z zachodu moda na fast foody , często wzmacniana

przez  rodziców  (organizacja  przyjęć  urodzinowych,  forma  nagrody  za  sukcesy

dziecka)  sprzyjają utrwalaniu złych nawyków żywieniowych. Nie lepiej przedstawia

się sytuacja psychicznego dojrzewania dzieci. Natłok obowiązków, wieczny pośpiech



nie sprzyja budowaniu więzi rodzinnych. Toteż dziecko przychodzące do przedszkola

ma trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych oraz we współdziałaniu w

grupie. 

2. DIAGNOZA ŚRODOWISKA PRZEDSZKOLNEGO

  Przedszkole nr 71 „ Chatka Małego Skrzatka” jest placówką, która od 2000 roku

należy  do  „  Sieci  Przedszkoli  i  Szkół  promujących  zdrowie.   Od  15  lat  nasze

działania z zakresu edukacji zdrowotnej cieszyły się dużym zainteresowaniem całej

społeczności przedszkolnej – pracowników, dzieci i ich rodziców.

 Dysponujemy  dużym  ogrodem  przedszkolnym,  który  umożliwia  propagowanie

aktywności fizycznej dzieci i angażowanie rodziców do wspólnych zabaw ruchowych

wraz z dziećmi podczas organizowanych imprez plenerowych (Święto Pieczonego

Ziemniaka, spartakiady sportowe, festyny). Bogato wyposażone w sprzęt sportowy

zaplecze przedszkola ułatwia działania profilaktyki wad postawy. 

 Nasze przedszkole stanowi dwa położone blisko siebie budynki  z podjazdami dla

niepełnosprawnych. Otoczone płotem i pełne zieleni .  Miejsca  zabaw dostosowane

są do wieku dzieci.  

 Dzięki  wieloletnim  działaniom  z  zakresu  promowania  zdrowia  i  propagowania

zdrowego  stylu  życia  w  przedszkolu,   wzrosła  świadomość   dbania  o  zdrowie

rodziców oraz ich dzieci . 

  W  odpowiedzi  na  duże  zainteresowanie  promocją  zdrowia  w  placówce   ,

postanowiłyśmy poszerzyć i uatrakcyjnić naszą ofertę edukacyjną .

3. CEL OGÓLNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Program "Czy to lato czy to zima Nasza Chatka zdrową formę trzyma" jest 

zgodny z podstawą programową i ściśle skolerowany z programami 

wychowania przedszkolnego realizowanymi  placówce „ Nasze Przedszkole” 

oraz „ Zanim będę uczniem” oraz programami autorskimi placówki tj. 

„ Ziarno”, „ Wesoła wyprawa w podróż na spotkanie z j. Niemieckim”, „ Od 

Inspiracji do kreacji” oraz działaniami podjętymi z projektem „ Centrum 

Zdrowego Żywienia”, który zmienił model żywieniowy dzieci w Przedszkolu 

nr 71 i Przedszkolu nr 73.



IDEA PROGRAMU:

Ideą programu jest wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia, który jest podstawą

egzystencji  człowieka w każdym wieku i  stanowi o jego prawidłowym rozwoju i

funkcjonowaniu w środowisku zarówno przyrodniczym  jak i społecznym.

CEL OGÓLNY:

Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych i prospołecznych:

• dostarczanie wiedzy o zdrowiu i sposobach jego ochrony,

• kształtowanie zachowań prozdrowotnych,

• kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia swojego i innych,

• kształtowanie nawyków zdrowego żywienia

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• rozbudzanie zainteresowania dzieci własnym zdrowiem i rozwojem,

• kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

• wyrabianie pożądanych nawyków zdrowotno – kulturalnych,

• pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych i  sposobów ochrony

własnego zdrowia i środowiska,

• zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

na zdrowie,

• rozwijanie postaw wrażliwości i szacunku wobec osób starszych, chorych,

• integracja z rówieśnikami z lekkimi dysfunkcjami rozwojowymi

• dbanie o środowisko naturalne

METODY PROGRAMU:

Aby podejmowane działania na rzecz promocji zdrowia w przedszkolu były

skuteczne i przynosiły oczekiwane rezultaty, należy stosować

odpowiednie metody pracy wychowawczo – dydaktycznej. Metody stosowane

w edukacji zdrowotnej są zawsze pochodną celów i zadań, jakie stawia się w

procesie  wychowania.  Ze  względu na  specyfikę  tej  edukacji  do  najczęściej

wykorzystywanych przez nauczyciela powinny należeć:

Metoda organizacji środowiska, według której podejmowane są



przez nauczyciela działania w odniesieniu do właściwej organizacji życia

codziennego dzieci i środowiska oraz prezentacja odpowiednich wzorów

osobowych. Organizacja środowiska — poprawnego i wzorcowego — to

przede wszystkim dbałość o estetykę i funkcjonalność otoczenia (m.in.

wyposażenie przedszkola i jego stan techniczny, w tym warunki

sanitarno higieniczne, prawidłowe oświetlenie i wentylacja, zieleń

w pomieszczeniach i w ogrodzie przedszkolnym oraz pomoce

dydaktyczne stosowane podczas zajęć z dziećmi).Właściwa organizacja

życia codziennego akcentuje zwłaszcza wielość i różnorodność zajęć

prowadzonych zgodnie z zasadami higieny, czyli zrównoważenie zajęć

odbywających się w różnych pozycjach przyjmowanych przez ciało

dziecka (siedząca, nie tylko na krzesełku, lecz w dowolnie wybrany

sposób, stojąca, leżąca) oraz zabawy i gry ruchowe często przeplatające

inne zajęcia, a takze stosowane techniki relaksacyjne. Ogromne

znaczenie mają również wzorce osobowe prezentowane przez kadrę

pedagogiczną i personel pomocniczy zatrudniony w przedszkolu.

Przyjazna atmosfera towarzysząca dziecku w przedszkolu to wypadkowa

ich kultury osobistej, stylu życia i relacji z dziećmi.

Metoda przekazu wiedzy dotycząca sposobów informowania,

wyjaśniania i instruktażu, w której nauczyciel oddziałuje na świadomość

dziecka.  Istotna  jest  zwłaszcza  w  nowych  sytuacjach,  gdy  brak  dzieciom

odpowiednich doświadczeń, np. wyjście poza teren przedszkola,

włączenie się w rytm życia ulicy, w tym przejście na drugą stronę,

korzystanie w grupie z masowych środków komunikacji miejskiej.

Metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu, która,

z jednej strony, stawia pewne wymagania dzieciom i ich rodzicom w

zakresie zachowań prozdrowotnych (czystość ciała, jego hartowanie,

konieczne profilaktyczne zabiegi zdrowotne), z drugiej natomiast,

inspiruje dziecko do podejmowania samodzielnych prób dbałości

o własne zdrowie, jako najwalniejszej wartości dziś, ale także potencjału



na przyszłość, oraz do jego ochrony.

Metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń

zdrowotnych, która polega zarówno na powtarzaniu pewnych

czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych, jak

i na wykorzystywaniu okazji edukacyjnych, spontanicznie

prowokowanych przez dzieci.

Metody aktywizujące, które w trakcie różnorodnych zabaw z dziećmi

tworzą specyficzne sytuacje i okazje edukacyjne, mogą wykorzystywać

w naturalny sposób dziecięcą twórczą ekspresję. Istnieje cała gama

metod aktywizujących dzieci, np. drama, narracja, techniki twórczego

myślenia (mowa ciała, burza mózgów, bricolage, lista atrybutów,

przekształcenia) oraz analogia personalna, fantastyczna i symboliczna,

a także konkursy, a ponadto rozmaite techniki plastyczne. Można tu

także włączyć wiele zabaw, np. „Narysuj, namaluj, pokaż”.

W realizacji treści przedszkolnego programu promocji zdrowia, niewątpliwie 

pożądane jest stosowanie elementów następujących metod i technik :

◦ Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,

◦ Metoda C. Orffa, 

◦ Gimnastyka ekspresyjna R. Labana, 

◦ Relaksacja przy muzyce, 

◦ Techniki parateatralne, 

◦ Relaksacyjne techniki plastyczne, 

◦ Elementy Kinezjologii Edukacyjnej.

◦ Elementy metody Edukacja Przez Ruch

Wyżej wymienionym metodom towarzyszą następujące formy pracy:

• Organizacyjne:

◦ praca z całym zespołem,

◦ praca z grupą,

◦ raca indywidualna.



• Pracy pedagogicznej:

◦ planowe zajęcia dydaktyczne,

◦ zabawy i gry dydaktyczne,

◦ wycieczki , spacery i spartakiady sportowe,

◦ prezentacja twórczości dziecięcej,

◦ uroczystości przedszkolne.

◦ warsztaty

Wszystkie metody i formy są jednakowo ważne i służą realizacji celów 

programu – stymulacji zachowań prozdrowotnych dzieci.

Wybór metod i form należy do nauczyciela.

MODUŁY PROGRAMU:

I. BEZPIECZNA CHATKA MAŁEGO SKRZATKA

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość o którą troszczą się

wspólnie rodzice, nauczyciele a także różnego typu organizacje. Będziemy się

starać  właściwie  przygotować  dziecko  do  roli  pieszego  czy  pasażera,  a  to

oznacza,  że  należy  w  dziecku  wyzwalać  umiejętność  współżycia  z  ludźmi

(życzliwość,  zrozumienie  i  poszanowanie  potrzeb  innych),  zdolność

kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń,

wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania

refleksu oraz koncentracji. Dużą uwagę zwrócimy na  uwrażliwienie dzieci na

niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie

umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów

na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i

norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi

ludźmi. 

II.  KUCHNIA  PEŁNA  ZDROWIA  –  KULINARNE  PODRÓŻE  DLA

MAŁYCH I DUŻYCH.



Właściwy  sposób  odżywiania  jest  jednym  z  podstawowych  czynników

warunkujących prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny dzieci.

Przez właściwe odżywianie należy rozumieć przede wszystkim dostarczenie

dziecku  energii  i  składników  odżywczych  w  ilości  pokrywającej  jego

zapotrzebowanie.  Nie mniej  istotny jest  też  urozmaicony i  umiejętny dobór

produktów  w  diecie  dziecka,  odpowiednia  ilość  posiłków  w  ciągu  dnia  i

regularność ich spożywania, wielkość oferowanych dziecku porcji jedzenia, a

także estetyka podanych posiłków.

W diecie  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  bardzo  ważna  jest  różnorodność

produktów  uwzględnianych  w  jadłospisie.  Poszczególne  grupy  produktów

charakteryzują się różnicowaną zawartością składników odżywczych dlatego

należy  pamiętać  o  uwzględnieniu  w  diecie  dziecka  różnych  produktów  z

wszystkich  grup  –  urozmaicenie  jest  bowiem  jednym  w  podstawowych

czynników  zapewniających  odpowiednie  spożycie  wszystkich  składników

pokarmowych.

Dzieci  rozpoczynające  swą  przygodę  z  przedszkolem  mają  bardzo  różne

nawyki  żywieniowe  wyniesione  z  domu.  Odpowiedni  dobór  jadłospisu

powinien  im  pozwolić  na  poznanie  mnogości  smaków  i  potraw,  które  są

odpowiednie  dla  danego  wieku.  Prawidłowy  przekaz  wiadomości  na  temat

zdrowych  i  niezdrowych  produktów  żywnościowych  (chipsy,  napoje

gazowane,  nadmiar  słodyczy)  warto  opierać  o  to,  co  dzieci  jedzą  w

przedszkolu.  Formy  prowadzenia  zajęć  w  tym  zakresie  mogą  być  bardzo

zróżnicowane.  Zakres  wiedzy  przekazywanej  może  obejmować  takie

zagadnienia jak co jeść, kiedy jeść, ile jeść, jak jeść, przyczyny otyłości jej

skutki.  Pragniemy  zaproponować  dzieciom  podróż  do  wnętrza  Piramidy

Żywienia.  Poznają  jej  piętra   i  odkryją  smaki  zdrowych  produktów

niezbędnych w ich codziennej diecie. Podczas zajęć i warsztatów kulinarnych

dzieci będą miały okazję , poznając dany produkt żywnościowy, zobaczyć go,

dotknąć , posmakować i powąchać.  Dzieci bardzo często z lęku  przed nowym

smakiem odmawiają jedzenia nowych rzeczy, w grupie zaś są odważniejsze  i



łatwiej będzie im smakować różnych  produktów. 

Naszym celem jest  również  przekazanie  rodzicom odpowiedniej  wiedzy  w

zakresie  żywienia  –  by  komunikacja  między  dzieckiem,  nauczycielem  i

rodzicem  była  spójna  i  efektywniejsza.  „Kuchnia  pełna  zdrowia”  naszym

zdaniem  jest  doskonałym  innowacyjnym  sposobem  na  zaszczepienie  w

dzieciach i  ich rodzicach prawidłowych nawyków żywieniowych.  Poznanie

produktów z poszczególnych pięter piramidy wymaga czasu, dlatego też swoją

podróż  kulinarną  będziemy  odbywać  przez  trzy  lata.   Postaramy  się  także

uwrażliwić dzieci na dbanie o środowisko naturalne. Rozwijanie świadomości i

kształtowanie  postaw  proekologicznych  powiązane  powinno  być  z  naszym

życiem codziennym. Utrwalanie już u przedszkolaków zachowań przyjaznych

dla  środowiska  naturalnego,  na  poziomie  życia  codziennego  powinno

zaowocować wzrostem odpowiedzialności  za  otaczający nas świat  w latach

kolejnych.  Zagadnienie znaczenia  wpływu zbiorowisk ludzkich i  wytworów

cywilizacji  na  naturę  wydaje  się  być  równie  ważne  co  świadomość  roli

codziennych drobnych działań o charakterze ekologicznym każdego z nas. Od

stanu naszego środowiska naturalnego zależy przecież bezpośrednio nasz stan

zdrowia.  

III. POSZUKIWACZE SZCZĘŚCIA 

Na  skutek  rosnących  wymagań  stawianych  przez  dzisiejszy  świat,  presji

środowiska  rówieśniczego  a  czasami  niestety  również  wygórowanych

oczekiwań i wymagań rodziców, dziecko wielokrotnie znajdzie się, już na tym

wczesnym etapie życia w sytuacjach stresowych lub pod silnym naciskiem.

Prawidłowy rozwój  licznych cech takich jak:  umiejętność radzenia  sobie  w

sytuacjach  sukcesu  i  porażki,  zdolność  do  radzenia  sobie  z  powstającymi

problemami  i  podejmowania  wyzwań,  rozwiązywanie  konfliktów  bez

przemocy  i  agresji,  sposoby  reakcji  na  agresję  innych  osób,  zdolność  do

współpracy  w zespole  i  podporządkowania  się  dla  dobra  innych,  wiara  we

własne  siły  i  umiejętności  a  także  wiele  innych ma swą genezę  właśnie  w



przedszkolu.  Tutaj  dziecko  pierwszy  raz  spotyka  się  ze  zorganizowaną

społecznością, żyjącą według określonych zasad. Musi nauczyć się współpracy

z innymi, odnaleźć swoje miejsce w tym mini -świecie, w którym wzajemne

relacje  stanowią pewne odbicie tego,  co każdego czeka w szkole i  później.

Prawidłowo  wypracowane  schematy  i  zasady  postępowania  powinny

przygotować przedszkolaka do wyzwań i problemów czekających na niego w

"starszym" życiu. 

IV.  PRZEDSZKOLAKI W  FORMIE

Aktywność fizyczna odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju małego człowieka.

Rozwija kontakty społeczne, sprzyja zdrowemu rozwojowi i wzrostowi, chroni

przed  chorobami  i  powala  wyładować  energię.  Uprawianie  sportu  sprzyja

harmonijnemu rozwojowi dziecka pod względem :fizycznym, psychicznym i

społecznym.  Sport  i  dziecko  to  dobre  połączenie.  Sport  rozwija  mięśnie,

zwiększa elastyczność stawów, poprawia wydolność oddechową i wydolność

serca.  Sport  ma  pozytywny  wpływ  na  rozwój  psychomotoryczny: pomaga

dziecku nabrać świadomości ciała i położenia w przestrzeni, pozwala rozwijać

zmysł równowagi i koordynację. To również doskonała okazja do rozwijania

pozytywnych  kontaktów z  innymi  dziećmi.  Sporty  zespołowe  dają  dziecku

poczucie  przynależności  do  grupy,  do  zespołu,  i  pozwalają zawierać

przyjaźnie.  Dzieci  uczą  się  takich  wartości,  jak  szacunek,  solidarność,

dzielenie się. Aktywność fizyczna jest konieczna pod każdym względem!

Po  sporcie  dziecko  musi  się  zregenerować:  solidny  sen  jest  niezbędny  po

każdym  treningu.  Trzeba  także  pamiętać  o  codziennej  higienie  osobistej,

również  niezwykle  ważnej  w  życiu  dziecka  jak  i  dorosłego  człowieka.

Przestrzeganie higieny sprzyja utrzymaniu dziecka w dobrym zdrowiu, a to z

kolei jest warunkiem jego prawidłowego rozwoju, nie tylko fizycznego, ale też

emocjonalno-społecznego  i  umysłowego.  Dziecko  uczy  się  poprzez

naśladownictwo. Rodzice są dla swoich dzieci wzorem dlatego powinni dawać

pozytywny  przykład.  Wypracowanie  u  dziecka  dobrych  nawyków



higienicznych wymaga przede wszystkim systematyczności. Nie sposób tego

uczynić  okazjonalnie.  Zachowania  prozdrowotne  muszą  być  wplecione  w

codzienną rutynę. Zdrowe dzieci nie tylko szybciej rosną, są bardziej sprawne

ruchowo i silniejsze, ale też są bardziej pogodne, ciekawe świata, mają więcej

energii i szybciej się uczą.

4. ZADANIA DO REALIZACJI

L.p Zadanie do realizacji Formy, metody Odbiorcy Realizatorzy
Termin

realizacji
1. Kształtowanie u 

dzieci czynnych 
postaw, 
wskazujących na 
dbałość o 
bezpieczeństwo 
własne i innych : - 
poznanie i 
przestrzeganie zasad 
bezpiecznej zabawy 
w domu, 
przedszkolu, na 
powietrzu 
-  doskonalenie 
umiejętności 
bezpiecznego 
poruszania się po 
drogach i korzystania
ze środków 
komunikacji.
-  rozpoznawanie 
zagrożeń i nabywanie
umiejętności ich 
unikania;
- radzenie sobie w 
sytuacji trudnej i 
odważne proszenie o 
pomoc 
( numery alarmowe).
- zachowanie 
ostrożności w 
stosunku do obcych 
ludzi

 Spotkanie  z 
policjantem z 
wydziału ruchu 
drogowego 
komendy 
miejskiej policji 
we Wrocławiu .

 Spotkanie z 
policjantem z 
komisariatu 
policji  Psie Pole.

 Spotkanie ze 
Strażą miejską.

Na tematy  związane z  
zasadami  
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, 
bezpieczeństwa dzieci, 
profilaktyki agresji i 
przemocy . 

Wszyscy 
nauczyciele
Wszystkie 

dzieci 

Wszyscy 

nauczyciele

Praca 
ciągła
2015-

2017



- uświadomienie 
dzieciom, że nie 
każdy dorosły może 
być przyjazny,

- kształtowanie 
postawy umiejętnego
ograniczania 
zaufania do obcych,

- wykazywanie 
asertywnej postawy 
wobec osób 
nieznanych,
 - znajomość swojego
imienia i nazwiska, 
adresu, imion 
rodziców,
- uświadomienie 
komu i w jakich 
okolicznościach 
można podać swoje 
dane osobowe,
- profilaktyka agresji 
i przemocy w 
przedszkolu

2 Utrwalanie 
prozdrowotnych 
zachowań podczas 
współzawodnictwa 
na świeżym 
powietrzu. 

Festiwal Zdrowia

• Spartakiada 
Ziemniaczana – 
Święto 
Pieczonego 
Ziemniaka

• Zabawy  i gry w 
ogrodzie 
przedszkolnym.

• Konkurencje 
sportowe 
podczas imprez 
organizowanych 
w przedszkolu.

• Zabawy przy 
muzyce

• Konkursy 
plastyczne

• Degustacja 
zdrowej 
żywności.

• Ćwiczenia 
gimnastyczne

Wszyscy 
nauczyciele
Wszystkie 
dzieci 

Wszystkie 
dzieci
Rodzice

Justyna Moklak
Helena 
Słowicka
Iwona 
Chrząstowska –
Królak
Anita Pilipaka
Monika Kalska
Katarzyna 
Pietluch
Wolontariat:
Uczniowie z 
gimnazjum nr 2
 i nr 13

Katarzyna
Pietluch

Praca 
ciągła
2015-
2017



3. Przeprowadzenie 
ćwiczeń 
ogólnorozwojowych. 
Ćwiczenia 
gimnastyczne według
metody ruchu 
rozwijającego  
Weroniki Sherborne

 Ćwiczenia 
gimnastyczne

 Impreza 
sportowa pt. 
„Rycerz”

 Cotygodniowe 
zajęcia z 
piłeczkami w 
ramach 
gimnastyki 
ogólnorozwojow
ej, ćwiczenia 
rozwijające 
chwyt i rzut

Wszystkie 
dzieci
Rodzice

Katarzyna
Pietluch
Anita Pilipaka

Monika Kalska

Wolontariat:
Uczniowie z 
gimnazjum nr 2

Praca 
ciągła
2015-
2017

4. Utrwalanie nawyku 
właściwego 
żywienia.

Propagowanie 
zdrowego trybu życia

 Organizacja 
posiłków w 
formie 
„szwedzkiego 
stołu”, „ stołu 
rozmaitości”. 

  Samodzielne 
komponowanie 
kanapek. 
Wprowadzenie 
nowych 
zdrowych 
produktów i 
potraw.

 Realizacja 
bloków 
tematycznych w 
grupach w 
każdym 
miesiącu.

 Zabawy 
tematyczne i 
badawcze.

 Założenie kącika
prozdrowotnego 
na grupach.

 Założenie 
„Księgi zdrowia”
jako formy 
pamiętnika ze 
spotkań dzieci z 
„nowym”, 
zdrowym 
żywieniem na 
dwa budynki.

 Moduł 
prozdrowotny : „
Kuchnia pełna 

Wszystkie 
dzieci
Wszyscy 
nauczyciele
Rodzice

Nauczyciele we
współpracy z 
pracownikami 
kuchni, 
dietetykiem 
oraz 
intendentem.

Monika Kalska
Anita Pilipaka
Olga Tokarska
Anna Motak
Aneta 
Błaszczyk
Elżbieta 
Tomczak

Praca 
ciągła
2015-
2017



zdrowia- 
kulinarne 
podróże dla 
małych i 
dużych”. - 
zajęcia 
edukacyjne 
połączone z 
warsztatami 
kulinarnymi

 Udział placówki 
w programie 
Szkoła w Formie
„ Smacznie, 
zdrowo, 
wartościowo”

 Kącik zdrowego 
Skrzatka – 
umieszczanie 
jadłopsisów , 
zdrowych 
przepisów, 
artykułów oraz 
fotorelacji  dla 
rodziców na 
tablicy i w 
gazetce 
przedszkolnej 
„ Skrzatek”

5 Bezpieczne kontakty 
ze zwierzętami.

– zwrócenie 
uwagi na 
zagrożenia 
związane ze 
zwierzętami,

– poznanie 
sposobów 
zachowania w
przypadku 
zagrożenia,

- niwelowanie obaw i
lęków wobec psa 

 Spotkanie z 
treserem psów  - 
„Świat 
czworonogów – 
wiem więcej”– 
zajęcia z 
elementami 
dogoterapii.

Wszystkie 
chętne 
grupy

Wszyscy 
nauczyciele
Anita Pilipaka

Praca 
ciągła
2015-
2017

6 Bezpieczne zabawy 
zimą: - 
prezentowanie 
bezpiecznego 
sposobu bawienia się
w czasie zimy na 

 Spartakiada 
zimowa

• Zabawy  i gry w 
ogrodzie 
przedszkolnym.

• Konkurs na grę 

Wszystkie 
dzieci
Wszyscy 
nauczyciele

Anita Pilipaka
Monika Kalska
Olga Tokarska
Katarzyna 
Pietluch

Praca 
ciągła
grudzień 
- luty
2015-
2017



dworze, hartowanie 
organizmu
- uświadomienie 
dzieciom zagrożenia 
płynącego z 
niewłaściwych 
zabaw zimą na 
śniegu i lodzie,

planszową.
• Realizacja 

bloków 
tematycznych.

7 Nauka wierszy i 
rymowanek  na temat
bezpieczeństwa i 
zdrowia. Czytanie 
książek o  
bezpieczeństwie i 
zdrowiu.- 
„ Pogotowie 
czytelnicze”.

Cykl zajęć na temat 
zdrowego żywienia.

Układanie wierszy i 
rymowanek. 
Tworzenie 
książek na temat
bezpieczeństwa i 
zdrowia.

Zaangażowanie 
rodziców do 
konkursu 
mającego na celu
propagowanie 
zdrowego 
żywienia „Mój 
zdrowy posiłek”.
Efektem 
końcowym 
będzie 
stworzenie 
przedszkolnej 
książki 
kucharskiej.

Angażowanie dzieci 
i rodziców do 
aktywnego 
udziału w 
przedstawieniac
h o tematyce 
prozdrowotnej 
( „ Zdrowa 
kanapka dla 
Babci i 
Dziadka”)

Wszystkie 
dzieci
Rodzice

Dzieci z 
grupy V

Edyta Mech
Monika Kalska
Wolontariat:
Uczniowie z 
gimnazjum nr 2
i 13.

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

Praca 
ciągła
2015-
2017

8 Uwrażliwienie  na 
dbanie o higienę 
zębów i jamy ustnej.

 Spotkanie ze 
stomatologiem. 

 Przegląd zębów 
bezpłatnie w 
czasie pobytu 
dziecka w 
przedszkolu 
przez lekarza 
stomatologa.

Wszystkie 
dzieci

Monika Kalska
Anita Pilipaka 

Praca 
ciągła
2015-
2017

9 Nabywanie przez  Spotkanie ze Wszystkie Iwona Praca 



dzieci umiejętności 
właściwych 
zachowań w sytuacji 
zagrożenia (pożaru). 
Zapoznanie dzieci z 
zasadami bezpiecznej
ewakuacji. 
Zwrócenie uwagi na 
negatywne skutki 
niektórych zjawisk 
atmosferycznych - 
wdrażanie zasad 
dotyczących 
zachowania w 
sytuacji zagrożeń 
(burza, wichura, 
ulewa, powódź), 

Strażą pożarną.-
poznanie pracy 
strażaka , 
utrwalenie 
numeru 
alarmowego.
Oglądanie wozu 
strażackiego 
oraz jego 
wyposażenia. 
Pokaz narzędzi 
wykorzystywany
ch przy 
wypadkach 
samochodowych.
Pokaz sprzętu 
gaśniczego, 
sprzętu 
potrzebnego w 
razie powodzi, 
sprzętu do 
wydobycia ludzi 
z wypadku, 
sprzętu 
wykorzystywane
go przy innych 
katastrofach.

dzieci Chrząstowska –
Królak
Beata 
Folentarska
Anita Pilipaka
Monika Kalska

ciągła
2015-
2017

10 Nabywanie przez 
dzieci podstawowych
umiejętności 
udzielania pierwszej 
pomocy.
Zapoznanie dzieci z 
sytuacjami 
bezpośredniego 
zagrożenia zdrowia 
lub życia, 
wynikającego z 
samodzielnego 
zażywania leków.
Dostrzeganie 
związku między 
chorobą a leczeniem. 
Poznanie pracy 
lekarza. 
Uświadomienie 
konieczności dbania 
o swoje zdrowie i 
odporność.
Uwrażliwienie na 
chęć udzielania 
pomocy osobom 

 Spotkanie z 
ratownikiem 
medycznym.

 Realizacja 
bloków 
tematycznych .

 Zabawy 
tematyczne.

Wszystkie 
dzieci
Wszyscy 
nauczyciele

Monika Kalska
Iwona 
Chrząstowska -
Królak
Anita Pilipaka
Olga Tokarska

Praca 
ciągła
2015-
2017



chorym.
11 Nabywanie przez 

dzieci nazywania i 
wyrażania swoich 
emocji. Radzenie 
sobie w sytuacjach  
trudnych, pozytywne 
rozwiązywanie 
konfliktów. 
Integracja z 
rówieśnikami z 
lekkimi dysfunkcjami
rozwojowymi.

 Tydzień 
prozdrowotny 
„My 
przedszkolaki 
lubimy wszystkie
dzieciaki”

Wszystkie 
dzieci
Wszyscy 
nauczyciele
Rodzice

Olga Tokarska
Anita Pilipaka
Monika Kalska

Praca 
ciągła
2015-
2017

12 Propagowanie 
aktywności ruchowej
i spędzania wolnego 
czasu na świeżym 
powietrzu.
Bezpieczne wakacje :
bezpiecznie 
wypoczywamy na 
wakacjach (morze, 
plaża, jeziora, stawy, 
rzeki)- zasady 
bezpiecznego 
korzystania z kąpieli 
słonecznych i 
wodnych (skutki 
długotrwałego 
przebywania na 
słońcu; zasady 
bezpiecznej kąpieli i 
wypoczynki na 
basenie, nad 
jeziorem, rzeką, 
stawem),
- bezpieczeństwo w 
górach i w lesie.

 Spartakiada 
letnia

 Wycieczki 
 Zabawy i gry w 

ogrodzie 
przedszkolnym.

 Realizacja 
bloków 
tematycznych.

 Konkurs 
fotograficzny
„ Rodzinka w 
formie”

Wszystkie 
dzieci
Wszyscy 
nauczyciele
Rodzice

Anita Pilipaka
Monika Kalska
Katarzyna 
Pietluch

Praca 
ciągła
czerwiec
2015-
2017

13 Uwrażliwienie dzieci
na dbanie o higienę 
osobistą . 
Doskonalenie 
umiejętności 
samoobsługowych.

 Tydzień 
prozdrowotny
„ Przedszkolaki 
to czyste 
dzieciaki”

Wszystkie
dzieci

Monika Kalska
Anita Pilipaka
Olga Tokarska

Praca 
ciągła
2015-
2017

14 Dbanie o kondycję 
fizyczną , aktywne 
spędzanie czasu.
Uwrażliwienie dzieci
na odpowiedni dobór
odzieży i obuwia.

 Systematyczne 
przeprowadzani
e zabaw na 
świeżym 
powietrzu 
podczas różnych 

Wszystkie 
dzieci

Wszyscy 
nauczyciele

Praca 
ciągła
2015-
2017



warunków 
atmosferycznych
.

15 Dbanie o 
bezpieczeństwo i 
zdrowie dzieci .

 Systematyczne 
przeprowadzani
e zajęć z zakresu
bezpieczeństwa 
zdrowia. 
Planowanie 
działań w 
miesięcznych 
planach pracy.

Wszystkie 
dzieci

Wszyscy 
nauczyciele

Praca 
ciągła
2015-
2017

16 Pedagogizacja 
rodziców z zakresu 
dbania o 
bezpieczeństwo, 
promocji zdrowia 
oraz pomocy 
pedagogiczno- 
psychologicznej.
Angażowanie 
rodziców i personelu 
w działania na rzecz 
bezpieczeństwa i 
zdrowia. 
Promowanie 
placówki.
Doskonalenie kadry 
w tym zakresie.

 Warsztaty, 
spotkania, kursy,
rady 
szkoleniowe itp.

 Badania 
profilaktyczne , 
współpraca z 
ośrodkiem 
zdrowia Provita, 
Wydziałem 
Zdrowia

 Współpraca z 
poradnią 
pedagogiczno- 
psychologiczną 
nr 5

Dzieci
Nauczyciele
Personel 
przedszkoln
y
Rodzice

Nauczyciele
Personel 
przedszkolny
Rodzice

Praca 
ciągła
2015-
2017

17
Pedagogizacja 
rodziców z zakresu 
dbania o 
bezpieczeństwo, 
promocji zdrowia 
oraz pomocy 
pedagogiczno- 
psychologicznej. 

 Spotkania z 
dietetykiem

 Aktywny udział 
w imprezach 
przedszkolnych 
– propagowanie 
zdrowego stylu 
życia

 Konkurs 
plastyczny 
„ Smaki 
zdrowia”

Rodzice Anita Pilipaka
Monika Kalska

Praca 
ciągła
2015-
2017

18
Uświadomienie 
dzieciom o dbałość o 
zdrowie psychiczne. 
Nabycie umiejętności
opisywania emocji,   
nabycie umiejętności 
nazywania emocji,
 zwiększenia 
orientacji we 

 Bajki 
terapeutyczne

 Ujęcie w planach
miesięcznych 
tematów 
poświęconych 
agresji, 
przemocy, 
rozpoznawania 

Wszystkie 
dzieci
Nauczyciele

Monika Kalska

Anita Pilipaka

Olga Tokarska

Praca 
ciągła
2015-
2017



własnych uczuciach. 
Radzenie sobie z 
emocjami w 
sytuacjach 
stresowych.  
Profilaktyka agresji i 
przemocy.

emocji, a także 
zwrócenie uwagi 
dzieci na 
zagrożenia z 
zewnątrz (np. 
obce osoby)

19 Uwrażliwienie na 
dbanie o otaczające 
środowisko.
Światowy Dzień 
Ziemi

Segregacja 
śmieci
Sesje plastyczne,
gry edukacyjne 
współpraca z 
LOP, 
schroniskiem dla
zwierząt we 
Wrocławiu
udział w 
kampani „ Nasz 
czysty Wrocław”
Spartakiada 

ekologiczna

Wszystkie 
dzieci
Nauczyciele
Rodzice

Monika Kalska
Patrycja 
Iwona 
Chrząstowska -
Królak
Justyna Moklak
Olga Tokarska 
– Barszcz 
Katarzyna 
Pietluch
Wolontariat – 
uczniowe 
gimnazjum nr 2

Praca 
ciągła

2015-
2017

5. Zmiana w żywienia w stołówce przedszkolnej uwzględniająca zasady 
zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci.

L.p
FORMA

ŻYWIENIA 

OPIS ZMIAN
DOTYCHCZAS

WPROWADZONYCH

OPIS ZMIAN DO
WPROWADZENIA

TERMIN
WPROWADZE
NIA ZMIAN *

1. stołówka 
przedszkoln
a (posiłki 
przygotowy
wane na 
miejscu)

Wyposażenie kuchni w

nowy sprzęt 

gastronomiczny, 

otworzenie nowej linii 

do produkcji żywności.

Zatrudnienie 

dietetyka.

Jadłsopisy układane są

zawsze na dekadę, 

jeden raz w dekadzie 

jest szwedzki stół, 

Dopracowanie i 

udoskonalenie receptur 

żywieniowych. Udział w 

programie „ Smacznie, 

zdrowo, wartościowo”

Uzyskanie certyfikatu w 

zakresie: prowadzenia 

edukacji zdrowotnej, zmiany

sposobu żywienia w 

stołówkach, aktywności 

fizycznej dzieci.

2014-2016



jeden raz talerz 

różności na śniadanie, 

2 razy w tygodniu ryba

na obiad (dobrej 

jakości, w tym łosoś) + 

1 x w paście na 

śniadanie, posiłki 

przygotowywane są 

produktów o możliwie 

jak najniższym stopniu

przetwożenia (nie są 

używane żadne 

produkty z proszku i z 

glutaminianem sodu) i 

kontrolowanym 

dodatkiem cukru do 

wybranych potraw. 

Często podawane są 

oddzielnie dotatki jak 

pietruszka, koperek, 

ziarna słonecznika, 

dyni lub sezamu oraz 

razowe makarony, 

różne rodzaje kasz. W 

jadłospisie dla 

informacji rodziców 

zaznaczane są 

produkty bogate w 

wapń. Dla dzieci z 

dietą bezmleczną 

przygotowywany jest 

oddzielny jadłospis. 

We wszystkich 

jadlospisach 

podawana jest 



gramatura posiłków.

Rodzice mają dostęp do 

zdrowych przepisów 

wykorzystywanych na 

warsztatach kulinarnych

z dziećmi.

Otrzymanie certyfikatu 

HACCP w zakresie 

produkcji i dystrybucji 

posiłków dla dzieci w 

ramach zbiorowego 

żywienia i cateringu
2. stołówka 

przedszkoln
a (catering)

 Catering wewnętrzny 

dla dzieci z budynku B  

predszkola nr 71 i 

catering zewnętrzny dla 

Przedszkola nr 73 

( 50 dzieci) w      

Pawłowicach

6. Narzędzia służące bieżącemu monitorowaniu programu.
EWALUACJA PROGRAMU:

• Systematycznie prowadzona dokumentacja działań prozdrowotnych w 

przedszkolu (księga zdrowia, kronika przedszkolna, scenariusze zajęć, 

dokumentacja fotograficzna i audiowizualna);

• Systematycznie aktualizowana gazetka ścienna o tematyce prozdrowotnej;

• Informacja bieżąca na stronie internetowej przedszkola

• Udział w projektach i konkursach prozdrowotnych (scenariusze i ewaluacja 

poszczególnych projektów);

     

7. Zakładane wyniki ewaluacji programu.

OCZEKIWANE EFEKTY :

Dziecko :
• wie o tym, co sprzyja, a co zagraża jego zdrowiu, 



• wzmacnia i chroni swój organizm,
• wie, jak należy dbać o zdrowie własne i innych, 
• kształtuje umiejętności związane z samoobsługą,
• kształtuje prawidłowe nawyki higieniczne, 
• zna podstawowe zasady ruchu drogowego, 
• zna podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej,
• rozumie konieczność zdrowego odżywiania się i jego wpływ na dobre 

samopoczucie fizyczne i psychiczne,
• zaspokaja swoje codzienne potrzeby, w szczególności potrzebę ruchu i 

aktywności fizycznej,
• potrafi organizować zabawy bezpieczne, nie zagrażające zdrowiu i życiu,
• współuczestniczy w tworzeniu miłego, estetycznego i higienicznego otoczenia,
• wie, jakie zagrożenia dla zdrowia  stwarza współczesna cywilizacja, 
• zna wybrane zasady zachowania się względem środowiska naturalnego oraz 

rozumie konieczność jego ochrony,
• ma poczucie własnej wartości,
• jest wrażliwe na drugiego człowieka i jego potrzeby,
• odnosi się z szacunkiem wobec osób starszych, chorych.

Rodzice:

• Zrozumieją potrzebę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
• Zaangażują się w działania prozdrowotne  i profilaktyczne na terenie 

przedszkola
• Zrozumieją konieczność  aktywnego wypoczynku w domu  i preferowania 

zdrowego żywienia.
• Zrozumieją konieczność dbania o wypoczynek ,zdrowie psychiczne swoje i 

swoich dzieci.
• Zrozumieją konieczność nawiązywania bliskiego kontaktu ze swoimi 

pociechami .
• Zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i swoich dzieci.
• Wspierają nauczyciela w działaniach.

8. Kwalifikacje realizatorów programów z zakresu promocji zdrowia.

lic. Monika Kalska – „ Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 

przedszkolne” DSW Wrocław , Dyplom ukończenia studiów wyższych 

inżynierskich na wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka o 

specjalności Biotechnologia Żywności – Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu, trener Edukacji przez ruch

mgr inż. Anna Motak Technologia Żywności i Żywienia Człowieka 



Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr Olga Tokarska – Barszcz  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

Uniwersytet im. KEN w Krakowie

mgr Anita Pilipaka – dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich  

na  Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, specjalność Pedagogika 

opiekuńcza - Uniwersytet Wrocławski, dyplom ukończenia studiów 

podyplomowych na DSW Wrocław - kierunek „Wychowanie przedszkolne”, 

zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli 

„Oligofrenopedagogika” - WCDN Wrocław.

9. Potrzeby szkoleniowe z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 

uzależnień.

• Profilaktyka agresji i przemocy w przedszkolu.

• Warsztaty taneczne 

• Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

• Spotkania z dietetykiem, psychologiem.

• Badania profilaktyczne dla całej społeczności przedszkolnej.

10.Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 Przedszkole jest jedyną placówką masową o charakterze oświatowym, która ma 
możliwości aż tak częstych i systematycznych, bo przecież codziennych kontaktów z 
rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego.  Umożliwia to  zaproszenie i 
zachęcenie  ich do współpracy  w działaniach z zakresu promocji zdrowia. Staną się 
współtwórcami i inicjatorami . 
Zadbajmy o to, aby "sposoby na życie", które wyniosą już z przedszkola nasi 
podopieczni pozwoliły im w przyszłości maksymalnie wykorzystać swoje 
możliwości podczas jakże trudnego i skomplikowanego procesu "stawania się 
dorosłym człowiekiem". Ponieważ zdrowie uznawane obecnie jest za naczelny 
interes publiczny , należy zrobić wszystko co możliwe aby postawić je na możliwie 
wysokim poziomie. Jeśli swoimi działaniami spowodujemy wzrost świadomości 
zdrowotnej, wśród dzieci a także wśród ich rodziców nauczymy młode pokolenia jak 
zdrowo pracować, wypoczywać, jeść, bawić się itd. ułatwimy im znacznie drogę do 
przeżycia możliwie pełnego szczęścia, radości i samospełnienia.



OSOBY I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI PROGRAMU:

Osoby i instytucje zadania
Nauczyciele i specjaliści

Wolontariusze z gimanzjum nr 2 i 13

- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach (np. 
organizowanych przez Wydział Zdrowia, WDN)
- wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności 
w pracy ,
- prowadzenie zajęć z zakresu edukacji 
prozdrowtnej,
- studiowanie fachowej literatury
- propagowanie prawidłowej postawy i właściwego 
stosunku do wychowania zdrowotnego,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w ramach 
spotkań Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie,
- organizacja imprez plenerowych z udziałem dzieci
i rodziców,
 - organizacja spotkań ze specjalistami dla dzieci i 
rodziców,
- opracowywanie i realizacja projektów 
prozdrowotnych we współpracy z instytucjami,
- monitorowanie realizacji programu,

Personel administracyjno-obsługowy 
przedszkola

- -propagowanie prawidłowej postawy i właściwego
stosunku do wychowania zdrowotnego,
- monitorowanie systemu HACCP
- dbałość o estetykę posiłków, czystość i higienę 
otoczenia,
- przestrzeganie zasad dotyczących prawidłowego 
żywienia,
- umożliwienie samodzielnego komponowania 
posiłków przez dzieci  („Szwedzki stół”, „Stół 
rozmaitości”),
- pozyskiwanie sponsorów,

Wydział Zdrowia. 
Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego
Provita
Uniwersytet Przyrodniczy
Akademia Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Medyczny
WCDN
Lekarze specjaliści
Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna
Miejska Biblioteka Publiczna 
Rada Osiedla Psie Pole

- organizacja akcji prozdrowotnych przez Wydział 
Zdrowia i dofinansowanie ich, zabezpieczenie 
niezbędnego sprzętu,
 - organizacja konkursów i plenerów o tematyce 
zdrowotnej przez Wydział Zdrowia,
- stwarzanie warunków do organizowania badań 
profilaktycznych,
- organizowanie kursów i warsztatów,

– koordynowanie współpracy w ramach 
Wrocławskiej Sieci Przedszkoli 
Promujących Zdrowie,

- dbanie o bezpieczeństwo , aktywność fizyczną i 
zdrowie społeczności przedszkolnej – organizacja 
spotkań dla rodziców i dzieci

Rodzice - udział w organizowanych akcjach 



prozdrowotnych,
 - zaangażowanie podczas imprez plenerowych w 
przedszkolu i poza nim,
- przeprowadzenie badania wad postawy, pomiarów
wagi i wzrostu dzieci,
- współpraca w redagowaniu gazetki 
prozdrowotnej,
- kultywowanie obchodzenia „Zdrowych 
Urodzinek”,
- udział w pogadankach i szkoleniach 
organizowanych przez przedszkole i Wydział 
Zdrowia,
- pomoc w organizacji kącików tematycznych oraz 
bloków tematycznych 



11. Dotychczasowy udział przedszkola w działaniach na rzecz rozwoju i poprawy 

zdrowia społeczności przedszkolnej i lokalnej np. organizacja i udział w kampaniach 

zdrowotnych.

Nasze przedszkole od 15 lat bierze aktywny udział w działaniach na rzecz 

rozwoju  i poprawy zdrowia społeczności przedszkolnej i lokalnej. 

Wdrażałyśmy liczne projekty prozdrowotne m.in. : BIAŁY ZĄBEK, TRZYMAJ 

SIĘ PROSTO, TYDZIEŃ DLA SERCA, TYDZIEŃ ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO, TYDZIEŃ POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA, POGROMCY 

ZARAZKÓW, WIEMY CO JEMY, RUCH I ZABAWA TO WAŻNA SPRAWA, 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS  i wiele innych.

Uczestniczyłyśmy w programach wczesnego rozpoznawania chorób – badania

okulistyczne, stomatologiczne, ortopedyczne, postawy i motoryki ciała, słuchu

wczesnego wykrywania zagrożeń chorobą nowotworową i innych.

Inicjowałyśmy  wiele  własnych  wewnętrznych  działań  promujących  zdrowy

styl  życia,  np.  zdrowe urodziny,  zielone przedszkole,  aktywny wypoczynek

poza miastem, pikniki i festyny rodzinne. Zachęcałyśmy dzieci i rodziców do

zmiany  swoich  nawyków  żywieniowych  ,  proponując  zajęcia  i  zabawy

związane ze zdrowym odżywianiem się. Dzieci i rodzice aktywnie brali udział

w  proponowanych  konkursach  prozdrowotnych.  Cała  społeczność

przedszkolna  miała  możliwość  dbania  o  swoją  kondycję  fizyczność  biorąc

aktywny  udział  w  spartakiadach,  zawodach  i  potyczkach  sportowych.  Do

działań prozdrowotnych zaangażowani byli wszyscy pracownicy przedszkola.

Brali  udział  w  szkoleniach  BHP  i  pomocy  przedlekarskiej.  Nauczyciele

wzbogacali  swoją  wiedzę  na  temat  zdrowia  studiując  fachową  literaturę  ,

biorąc  udział  w  warsztatach,  szkoleniach,  konferencjach  i  radach

pedagogicznych. Oferta Przedszkola nr 71 w zakresie prozdrowotnej edukacji

jest  bogata.  Jesteśmy  przekonane  ,  że  poszerzenie  i  uatrakcyjnienie  oraz



nadanie  tym  działaniom  programowego  charakteru  wzmocni  skuteczność

naszych wieloletnich  starań.  Takie  usystematyzowanie sprawi,  że  diagnoza

potrzeb  naszych  przedszkolaków  w  tym  względzie  będzie  łatwiejsza,  ale

przede wszystkim stworzy szanse monitoringu i ewaluacji naszej pracy.
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