
 

  

Zespół Szkół Publicznych  

Przedszkole Miejskie w Łęknicy  

  

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE  

Plan działań w roku szkolnym 2020/2021 

  

  

  

         

  

  

  

Opracowanie:  
Dolaczyńska Aleksandra  

Mędrek Sylwia  

Szymczyk Anna   

       

  

  

  

 Łęknica 2020 



2 
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Miejskie w Łęknicy  
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Adres e-mail  pmleknica@wp.pl  

Strona WWW  zspleknica.info  

Imię i nazwisko dyrektora  Sławomira Marszałek  

Imię i nazwisko koordynatora  
Sylwia Mędrek, Anna Szymczyk, 

Aleksandra Dolaczyńska  
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szkolnego zespołu ds. promocji  
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Małgorzata Frontczak,  Dorota 

Piechocka,   
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Wstęp 

  

 

Podstawą edukacji zdrowotnej w przedszkolu jest wzbogacenie wiedzy 

dzieci o zdrowiu własnym i innych, stworzenie warunków do promowania 

aktywnego i zdrowego stylu życia, wyrabianie prawidłowych nawyków. Wiek 

przedszkolny to okres kształtowania prozdrowotnych wyborów dziecka. To 

właśnie tutaj dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do dbania  

o własne zdrowie. Nasze przedszkole od lat włącza się w promocję aktywnego  

i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych. Celem edukacji zdrowotnej w naszej 

placówce jest zapewnienie takich warunków by dzieci w jak najszerszym stopniu 

nabywały umiejętności prozdrowotne. Dążymy do tego by nasi wychowankowie 

wyrośli na ludzi odpowiedzialnych za własne zdrowie, posiadali wysoki stopień 

wiedzy umiejętności i doświadczeń w zakresie higieny, aktywności ruchowej, 

zdrowego odżywiania, dbania o środowisko, w którym żyjemy. W bieżącym roku 

szkolnym przyjęliśmy do realizacji dwa zadania wynikające z potrzeb placówki.  

Są to:  

Zadanie 1   

Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników 

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

zdrowotnej dzieci.   
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Zadanie 2  
Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do 

praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.  

  

Zadanie 1   

Przedszkole  podejmuje  działania  w  celu  zwiększenia 

 kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o własne 

zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.  

1. Wzbogacenie zbiorów bibliotecznych o nowe publikacje nt. promocji zdrowia 

i edukacji zdrowotnej, zakupienie książeczek dla dzieci.  

2. Opracowanie oferty szkoleniowej dla nauczycieli ( gry i zabawy dla dzieci 

ukazujące techniki i sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami). 

3. Kontynuowanie strony internetowej, zamieszczanie artykułów w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

4. Przekazywanie rodzicom oraz pracownikom niepedagogicznym informacji  o 

prowadzonych badaniach profilaktycznych na terenie miasta w formie 

zdalnej. 

5. Wydanie numeru gazetki skierowanej do rodziców „ABC zdrowia 
przedszkolaka”.  

6. Przeprowadzenie prelekcji wśród pracowników niepedagogicznych na temat 

konieczności dbania o zdrowie psychiczne, w formie prezentacji 

multimedialnej przekazanej drogą mailową. 
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7. Konkurs poetycki dla rodziców i dzieci pt. „Nie dajmy się wirusowi”- 

ekspozycja wierszy na stronie internetowej oraz w informacjach dla rodziców 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych.  

8. Zorganizowanie konkursu prac plastycznych autorstwa rodziców i dzieci w 

holu Urzędu Miasta pod hasłem „Mądry przedszkolak wie jak wirusom nie 

dać się ” – w formie relacji fotograficznej. 

9. Zorganizowanie przedstawienia przez nauczycieli przedszkola dla dzieci pt.  

,,Wojtek i wirusy”.  

10. Przygotowanie na bieżąco informacji z działań Przedszkola Promującego 

Zdrowie- ,,Przedszkolaki promują zdrowie” i zamieszczanie ich na stronie 

internetowej przedszkola.  

11.  Międzygrupowy konkurs kulinarny „Nasza grupowa książka kucharska” – 

stworzenie przez poszczególne grupy zbiorów kulinarnych przepisów 

nadesłanych przez rodziców”.  

CELE GŁÓWNE  

• Wspieranie rodziców oraz pracowników przedszkola w rozumieniu idei 

wiodących Przedszkola Promującego Zdrowie w podejmowaniu 

aktywnych, świadomych działań profilaktycznych i prozdrowotnych.  

• Tworzenie warunków do włączania społeczności przedszkolnej  

w szereg skutecznych działań dotyczących wyrabiania pozytywnych 

nawyków zdrowotnych.  
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• Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za zdrowie własne   

i innych.  

• Rozwijanie otwartości i partnerstwa we wspólnych działaniach.   

  

CELE OPERACYJNE  

• nabywanie i poszerzanie wiedzy na temat koncepcji i zasad przedszkola 

promującej zdrowie,  

• rozumienie korzyści wypływających z podejmowania działań służących 

podnoszeniu jakości życia w zdrowiu i zdrowym środowisku,  

• podejmowanie przez społeczność Przedszkola Promującej Zdrowie starań 

służących poprawie swojego samopoczucia i zdrowia,  

• umożliwienie członkom społeczności przedszkolnej pełnego uczestnictwa   

w działaniach na rzecz zdrowia.  

Zadanie 2  

Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do 

praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.  

1. Zdrowo zakręceni - przygotowywanie zdrowych posiłków w grupach  

(kolorowe kanapki, soki, koktajle, szaszłyki owocowe i warzywne) 

2. Całoroczny projekt pod hasłem „Zdobywamy sprawność Tygryska Floriana” 

Wrzesień – Znam zasady bezpiecznej zabawy  

Październik – Bezpieczny przedszkolak na drodze  

Listopad – Bbam o czystość i higienę  
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Grudzień – Znam numery alarmowe  

Styczeń – Znam zasady bezpiecznej zabawy zimą  

Luty – Zakładam i dbam o hodowlę w kąciku przyrody  

Marzec – Znam zasady zdrowego odżywiania  

Kwiecień – Dbam o swoją planetę  

Maj – Dbam o swoją sprawność ruchową  

Czerwiec – Wiem jak spędzić bezpiecznie wakacje 

3. Systematyczne uczestnictwo dzieci w ćwiczeniach gimnastycznych 

prowadzonych różnymi metodami aktywizującymi (Labana, Orffa, 

Kniessów, Sherborne), udział dzieci z wadami postawy w ćwiczeniach 

gimnastyki korekcyjnej.  

4. Organizowanie zabaw ruchowych w różnych porach roku, zachęcanie do 

aktywnego wypoczynku.  

5. Spotkanie z policjantem- ,, Dbam o bezpieczeństwo własne i innych”- 

poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w domu, 

przedszkolu, na powietrzu. (Zorganizowanie spotkania on-line).  

6. Światowy Dzień Ziemi – udział dzieci w kampanii ,,Nasza czysta Łęknica”:  

- zachęcanie do segregacji śmieci mieszkańców naszego miasta-             

rozdawanie broszurek, naklejek zachęcających do segregacji odpadów,            - 

- ekspozycja fotografii z wystawy plastycznej stworzonej przez 

przedszkolaków pod hasłem „Eko – dzieci” w Urzędzie Miasta.  

8. ,, Drugie życie śmieci”- gromadzenie nieużytków i wykorzystywanie ich            

podczas zajęć i zabaw, prac  plastycznych- ( gazety, pudła, kartony, kapsle,            

plastikowe pojemniki….) 
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9.  Konkurs fotograficzny „Rodzinka w formie”- wystawa zdjęć dzieci           

 i rodziców ukazująca sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu. 

10. Dbamy o estetykę przedszkolnego ogrodu  

- zakładanie nowych kwietników 

- sadzenie kwiatów przyjaznych owadom 

- sadzenie drzewek  

- umieszczanie karmników dla ptaków w porze zimowej 

- samodzielne wykonywanie smakołyków dla ptaków 

 

CELE GŁÓWNE:  

• Dostarczanie wiadomości i doświadczeń sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci nawyku dbania o zdrowie.   

• Zaangażowanie dzieci we współpracę ze środowiskiem lokalnym,   

w realizację planowanych projektów.  

• Szerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania.  

• Wyrabianie u dzieci nawyku dbania o higienę.   

• Propagowanie wśród najmłodszych aktywnego stylu życia. Uświadamianie 

korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw 

ruchowych.  

• Kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec środowiska 

przyrodniczego - wyrabianie nawyku segregowania odpadów, 

oszczędnego korzystania z zasobów Ziemi, konieczności recyklingu.  
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CELE OPERACYJNE:  

  

DZIECKO:  

• Zna zasady i rozumie potrzebę prawidłowego, zdrowego odżywiania; wie 

jakie produkty należy spożywać, aby być zdrowym, zastępuje słodycze, 

chipsy i niezdrowe przekąski produktami zdrowymi- owocami warzywami 

w różnej postaci, posiada nawyk picia wody.  

• Aktywnie uczestniczy w planowanych projektach dotyczących promocji 

zdrowia i rozumie ich idee.  

• Dba o higienę osobistą i wie, w jaki sposób i dlaczego dbamy o higienę 

całego ciała.  

• Zna korzyści wynikające z ruchu na świeżym powietrzu, poznaje formy 

aktywnego wypoczynku. Wie, że aktywność ruchowa jest źródłem 

zdrowia, radości, dobrego samopoczucia.  

• Stosuje się do regulaminu bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych   

i ćwiczeń gimnastycznych.  

• 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.  
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• Nabywa podstawową wiedzę dotyczącą zachowań proekologicznych,  

 wyrabia nawyk segregowania odpadów, korzystania z niepotrzebnych 

materiałów i surowców wtórnych.  

*Zaprojektowane przez nas działania podejmowane będą zgodnie z 

procedurami oraz zasadami reżimu sanitarnego. Odpowiednia organizacja 

zgodnie z wewnątrzprzedszkolną procedurą uniemożliwi kontakt 

międzygrupowy. Dzieci realizowały będą treści z zakresu promocji zdrowia tylko 

w swojej grupie stałej. Osoby wspierające działania Przedszkola Promującego 

Zdrowie zachęcani będą do kontaktu on-line. W szerszym zakresie 

wykorzystywane będą: nagrywane przez nauczycielki filmy relacjonujące 

spotkania, wirtualne wycieczki, relacje fotograficzne, prezentacje 

multimedialne.  


