


Szkoła Promująca Zdrowie jest to 
siedlisko, w którym członkowie 

społeczności szkolnej - pracownicy i 
uczniowie: podejmują starania, aby 

poprawić swoje samopoczucie 
i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak 
tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają 
ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia 

podobnych starań.



Okres przygotowawczy 

*Rada Pedagogiczna została zapoznana z zasadami 
tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

*Powołano przedszkolnego  koordynatora Szkoły 
Promującej Zdrowie oraz zespół do spraw promocji 
zdrowia, z którym współpracuje cała społeczność 
przedszkolna 

*Zapoznano społeczność przedszkolną z ideą programu 
Szkoły Promującej Zdrowie

* Stworzono plan pracy i przystąpiono do realizacji zadań



Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zdefiniowano 
problemy: Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym 

dzieci zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci i wpływające 
na atmosferę w przedszkolu i w grupie

Wyznaczono problem priorytetowy: Zaburzenia 
w rozwoju społeczno-emocjonalnym dzieci.

Uzasadnienie:  Problem priorytetowy został wyznaczony na 
podstawie diagnozy wśród dzieci, rodziców, pracowników nie 

będących nauczycielami  i nauczycieli oraz na podstawie 
obserwacji. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego podczas pobytu w placówce 
niezbędne są prawidłowe relacje z rówieśnikami. Gwarantują 

one dobre samopoczucie dzieci, dobrą atmosferę w grupie, 
harmonijny rozwój każdego dziecka. 



Ustalono przyczyny istnienia problemu 
priorytetowego:

*nierówne tempo rozwoju poznawczego u dzieci 
skutkujące rożnymi zachowaniami w określonej 
sytuacji
*różnice w statusie społecznym rodzin
*zachowania egoistyczne wynikające z błędów 
wychowawczych w modelu rodziny i przyjętego 
systemu wartości 
*niewłaściwa  atmosfera w domach rodzinnych dzieci
*nieumiejętność kontrolowania emocji przez dzieci i 
radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
*brak lub niewystarczająca reakcja rodziców na 
niewłaściwe zachowania dzieci



Wyznaczony cel wynikający z problemu priorytetowego i sposób 
sprawdzenia jego osiągnięcia: 

Poprawa zachowań 
społeczno-

emocjonalnych dzieci



Działania podjęte w związku 
z rozwiązaniem zdefiniowanego problemu 

priorytetowego 



W ramach realizacji programu socjoterapeutycznego 
dla dzieci w wieku przedszkolnym przejawiających 
trudności wychowawcze  „Kolorowy świat emocji” 

Beaty Barczak zrealizowano cykle zajęć. 



Zajęcia i zabawy kształtujące u dzieci pożądane zachowania  i 
eliminujące niewłaściwe, uczące radzenia sobie z trudnościami i 

wykorzystujące nabyte umiejętności w kontaktach z rówieśnikami 
prowadzono na podstawie materiału szkoleniowego dla dziecka

 w wieku przedszkolnym w autorskim opracowaniu 
dr Anny Siudem  i dr Ireneusza Siudem „Rozwój emocjonalny 

dziecka w wieku przedszkolnym”





„Dzień życzliwości i uśmiechu” - dzieci wykonały order 
uśmiechu wręczony rodzicom w przedszkolu





Zajęcia „Relaks – uspokajamy emocje” przy 
muzyce relaksacyjnej 



„Bezpieczna złość” – bezpieczne wyrażamy negatywne 
emocje 





Zajęcie otwarte pokazowe dotyczące empatii 





Celebrujemy urodziny kolegi i koleżanki 
z grupy



Emocje w literaturze 
dziecięcej – czytano 
dzieciom bajki, baśnie, 
bajki terapeutyczne, 
opowiadania 



Konkurs 
fotograficzny 
dla rodziców 
„Emocje mojego 
dziecka” 



Konkurs froeblowski „Moje emocje” 



PROGRAMY AUTORSKIE

*Zumba dla dzieci - realizacja 
programu w formie warsztatów 
ruchowych  z elementami tańca 
służących rozładowaniu 
nagromadzonych emocji



Origami -  realizacja programu w formie warsztatów 
plastycznych rozwijających koncentrację uwagi, 

umożliwiających wyciszenie



Integracyjne warsztaty plastyczne 
z rodzicami





Uroczystości przedszkolne i występy. Zaangażowanie dzieci 
do wspólnych występów – nauka odpowiedzialności, współpracy i 

zdyscyplinowania. Wspólny występ na scenie umożliwił dzieciom zgodne 
współdziałanie, odniesienie sukcesu grupowego i indywidualnego, 

umiejętności panowania nad emocjami.





Działania wspierające rodziców:

-  Prelekcja multimedialna dla rodziców prowadzona 
przez psychologa dr Martę Pawelec nt. „Emocje małego 
dziecka”. 

-Punkty konsultacyjne w przedszkolu dla rodziców ze 
specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
nr 1 

-Objęcie dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną

-Warsztaty dla rodziców w Poradni 

-Konsultacje dla rodziców prowadzone przez 
nauczycieli 



Pozostałe działania podejmowane 
w  placówce 

w zakresie szeroko rozumianej promocji 
zdrowia



ZDROWE ODŻYWANIE



„Owocowe jeżyki” – zdrowa przekąska na Rodzinnym 
Festynie „Pożegnanie lata i powitanie jesieni”



„Ziołowy ogródek w sali”



„Witaminki na talerzu przedszkolaka” – dzieci korzystają  ze 
szwedzkiego stołu i komponują kanapki,  mając do wyboru 

różne dodatki w tym mnóstwo warzyw.



Wyróżnienie w Miedzynarodowym Fotograficznym 
Konkursie Daltoński „Wielkie Małych Kucharzenie” za 

pracę „Owocowy rajski ptak”





Pieczemy pierniczki na miodzie 



Spotkanie na temat szkodliwości słodyczy i żywności 
przetworzonej na rzecz świeżych produktów,  picia wody 

prowadzone przez studentki z Wydziału Nauk o Żywności i 
Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego



„Tajemnicze moce tęczowych warzyw i owoców” pokaz 
multimedialny na temat kształtowania prawidłowych nawyków 

żywieniowych 





„Mamo, tato wolę wodę”



PROFILAKTYKA I HIGIENA



Spotkanie ze 
stomatologiem



„Szpital Pluszowego Misia” - zabawy tematyczne 
prowadzone przez studentów medycyny  z  

Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny 
 IFMSA – Poland oddział Lublin





„Zdrowe dziecko w przedszkolu” - 
edukacja  z zakresu zapobiegania 

infekcjom u dzieci. Prośba do rodziców w 
formie plakatu o nie przyprowadzanie 

dzieci z infekcją do przedszkola – 
zapobieganie zarażeniom zdrowych 

dzieci. Inicjatywa rodziców.



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA



Europejski Tydzień Sportu w przedszkolu 





Zabawy na powietrzu







Ogólnopolski konkurs 
„Przedszkolak sprawny i zdrowy 
do zabawy zawsze gotowy” - 
propagowanie zabaw jako 
alternatywnego sposobu 
spędzania wolnego czasu



Spacery i wycieczki  



BEZPIECZEŃSTWO



„Bezpieczny przedszkolak” – spotkanie z policjantami



„Bezpieczna droga do szkoły” - prezentacja filmu 



Próbna ewakuacja w przedszkolu - 
przeprowadzona przez  inspektora 

BHP na wypadek pożaru w 
przedszkolu. Ćwiczenie sprawnego 
opuszczania budynku i stawienia się 

w oznaczonym , bezpiecznym 
miejscu w ogrodzie, zapobieganie 

panice 



Wycieczka do siedziby Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 2 w Lublinie przy ulicy Zemborzyckiej  

94 





Regulamin placu zabaw - zapoznanie 
dzieci z regulaminem placu zabaw 

dotyczącym bezpiecznego 
korzystania z przyrządów – 

zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, 
huśtawek, karuzeli.



PROEKOLOGIA



Akcja psiak – zbieranie w przedszkolu karmy dla 
zwierząt ze schroniska Bezdomnych Zwierząt w 

Lublinie przy ulicy

 Metalurgicznej 5 



Elektro-śmieci – włączenie się w akcję REBA 
zbierania w przedszkolu zużytych baterii. 

Uświadomienie dzieciom i rodzicom, że  zużyte 
baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany 

stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska, mogą 
zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić 

zdrowiu człowieka 



Zbieranie  plastikowych nakrętek na rzecz podopiecznych 
Hospicjum Małego Księcia "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ", 
kształtowanie postaw społecznych i empatycznych u dzieci 
oraz propagowanie działań proekologicznych – utylizacja 
surowca wtórnego



Zbieramy makulaturę – włączenie rodziców i dzieci w 
zbiórkę makulatury, uświadomienie, że w ten sposób 
chronimy lasy ( zakupienie za makulaturę książek dla 

dzieci)



Segregujemy odpady 



Happening ekologiczny 





IV Wojewódzki Konkurs recytatorski „Zielono 
dookoła” umożliwił panowanie nad emocjami na 

scenie i uwrażliwił dzieci na piękno przyrody w poezji 



Kampania Fundacji Ekologicznej ARKA „Listy dla 
Ziemi” 



Najważniejsze zmiany, jakie dokonały się w szkole lub placówce w 
wyniku realizacji Programu Szkoła Promująca Zdrowie:

*Po dokonaniu ewaluacji działań podjętych w celu rozwiązania 
problemu priorytetowego 70% dzieci potrafi wyciszyć się w kąciku 
relaksacji

*Zwiększyło się zainteresowanie rodziców zachowaniami dziecka  

*W przypadku nasilonych niewłaściwych zachowań społeczno-
emocjonalnych u dziecka rodzice skorzystali z pomocy specjalistów z 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,   między innymi Szkoły dla 
rodziców, pogłębionych badań dziecka

*Nastąpiła zauważalna poprawa relacji  miedzy dziećmi

*Nastąpił wzrost empatii wśród dzieci 

*Bardzo duże zmniejszenie zachowań agresywnych wśród dzieci 

*Prawidłowe nawyki żywieniowe i higieniczne

*Zwiększona aktywność fizyczna dzieci
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