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W ramach promocji ZDROWIA FIZYCZNEGO 
porannych, zabawach ruchowych, zaś dwa razy 
nacisk kładziemy na pobyt dzieci na świeżym powietrzu
maksymalnie dużo czasu na przedszkolnym placu zabaw
codzienne spacery w okolicach przedszkola. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i odpowiedniej ilości 
śniegu nasza sangórka zamienia się w centrum zimowych zabaw
dostosowany do warunków atmosferycznych. Codzienny pob
prowadzonym do tego Rejestrze Spacerów i Wyjść
 
 

W związku ze stosunkowo nowym problemem występowania 
wewnętrzny system monitorowania tego zjawiska. Opracowaliśmy 
Wychowawczynie poszczególnych oddziałów, planując pobyt na powietrzu, sprawdzają stan czystości powietrza na 
specjalnej stronie internetowej i w zależności od wskazań, podejmują pobyt na powietrzu lub pozostają z dziećmi    
w przedszkolu, dokonując wpisu do rejestru. Każdego dnia dzieci wspólnie z wychowawczyniami monitorują stan 
powietrza, zaznaczając go na specjalnym Kalendarzu Smogowym
korytarza głównego przedszkola, po to, aby rodzice byli świadomi, dlaczego pobyt na powietrzu w danym dniu nie 
odbył się.  
 
 

W każdej z sal oddziałowych dzieci monitorują pogodę za pomocą 
sposób kształtują umiejętność dostosowywania ubioru d
w każdym z oddziałów realizowane są pogadanki i bloki tematyczne związane z przystosowaniem ubioru do pogody 
zgodnie z miesięcznymi planami pracy wychowawczo 
 
 

Promocja zdrowia fizycznego to również propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Coroczną 
tradycją naszego przedszkola jest Festyn Rodzinny z okazji pożegnania lata
przedszkolnym. W roku szkolnym 2018/2019 społeczn
21. 09. 2018 r. W Oddziale Biedronek częścią Festynu były Rodzinne Zawody Sportowe z szeregiem konkurencji, np. 
slalom wokół przeszkód czy skoki w workach. Z kolei Oddział Stokrotek wraz z rodzi
mający na celu urozmaicenie dzieciom pobytu w przedszkolnym ogrodzie. 
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 nasze przedszkolaki codziennie uczestniczą w ćwiczeniach 
, zaś dwa razy w tygodniu – w ćwiczeniach gimnastycznych. Ponadto duży 

pobyt dzieci na świeżym powietrzu. W miesiącach późnego lata i wczesnej jesieni spędzamy
placu zabaw, zaś miesiące późnej jesieni i zimy wykorzystujemy

w okolicach przedszkola. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i odpowiedniej ilości 
zamienia się w centrum zimowych zabaw. Sprzyja temu duża ilość sanek oraz ubiór dzieci 

. Codzienny pobyt na powietrzu jest monitorowany w specjalnie 
Wyjść. 

W związku ze stosunkowo nowym problemem występowania smogu nasze przedszkole wypracowało sobie 
wewnętrzny system monitorowania tego zjawiska. Opracowaliśmy Rejestr Stanu Czystości Powietrza
Wychowawczynie poszczególnych oddziałów, planując pobyt na powietrzu, sprawdzają stan czystości powietrza na 
specjalnej stronie internetowej i w zależności od wskazań, podejmują pobyt na powietrzu lub pozostają z dziećmi    
w przedszkolu, dokonując wpisu do rejestru. Każdego dnia dzieci wspólnie z wychowawczyniami monitorują stan 

Kalendarzu Smogowym, który znajduje się również na jednej z tablic 
la, po to, aby rodzice byli świadomi, dlaczego pobyt na powietrzu w danym dniu nie 

W każdej z sal oddziałowych dzieci monitorują pogodę za pomocą Kalendarza Pogody. Dzięki temu w naturalny 
sposób kształtują umiejętność dostosowywania ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych. W tym zakresie                      
w każdym z oddziałów realizowane są pogadanki i bloki tematyczne związane z przystosowaniem ubioru do pogody 
zgodnie z miesięcznymi planami pracy wychowawczo – dydaktycznej.  

ocja zdrowia fizycznego to również propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Coroczną 
Festyn Rodzinny z okazji pożegnania lata, który odbywa się w ogrodzie 

przedszkolnym. W roku szkolnym 2018/2019 społeczność naszego przedszkola (dzieci, rodzice, kadra) żegnała lato 
21. 09. 2018 r. W Oddziale Biedronek częścią Festynu były Rodzinne Zawody Sportowe z szeregiem konkurencji, np. 
slalom wokół przeszkód czy skoki w workach. Z kolei Oddział Stokrotek wraz z rodzicami stworzył Kącik Muzyczny, 
mający na celu urozmaicenie dzieciom pobytu w przedszkolnym ogrodzie.  
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Promocja zdrowia fizycznego dotyczy także działań w ramach 
przedszkole nadal za priorytet stawia sobie przygotowywanie dzieciom zdrowych posiłków 
w przedszkolnej kuchni, mięsa przygotowywane w piecu konwekcyjnym bez tłuszczu, duża ilość różnorodnych kasz, 
pieczywo wyłącznie razowe, zupy gotowane na wywarze warzywnym, ograniczanie do minimum cukru i soli, słodzenie 
napojów i dań miodem naturalnym, używanie masła zamiast margaryny, podwieczorki przygotowywane                               
w przedszkolnej kuchni z ograniczeniem podwieczorków „kupczych” do minimum, drugie śniadanie w postaci talerza 
owocowców, przerwa między pierwszym i drugim daniem). Warto dodać, że przedszkolne menu jest tak urozmaicone, 
że nie powtarza się w przeciągu dekady. Dodatkowo, w k
butlowy dystrybutor z wodą, którą dzieci mogą pić w zależności od swoich potrzeb. W Oddziale Stokrotek                          
i Biedronek posiłki podawane są na zasadzie szwedzkiego stołu
sobie jedzenie. Sprzyja to nie tylko kształtowaniu u dzieci poczucia sprawstwa ale również kształtowaniu kultury 
spożywania posiłków oraz świadomości, że posiłek jest ważną częścią dnia.
 

Dodatkowo, w ramach propagowania zdrowych nawyków żywieniowych w każdym z oddziałów 
zdrowe przekąski i napoje. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 Odział Krasnali przygotował sałatkę warzywną 
z pomidora, szczypiorku i papryki, Oddział Stokrotek przygotował: na
„Napoju drwali”, słodką przekąskę w postaci serka na waflu, „Kanapki geometryczne” w różnych kształtach, herbatkę 
lipową z sokiem malinowym oraz koreczki owocowe w ramach „Zdrowej przekąski dla babci i dziadk
z Oddziału Biedronek przygotowały: lemoniadę na bazie wody, limonki, miodu i mięty, sok ze świeżych owoców                   
i warzyw z użyciem sokowirówki oraz sok malinowy dla babci i dziadka. 
 

Promocja zdrowia fizycznego w naszym przedszkolu wiąże się także z 
zakresie w każdym z oddziałów odbywają się pogadanki
zgodnie z miesięcznymi planami pracy wychowawcz
czynnościowe, pokazujące kolejne etapy wykonywania tych czynności. 
 

Niektóre działania z zakresu higieny w ramach „Szkoły Promującej Zdrowie” podejmowane 
z problemami, które pojawiają się w naszej placówce. W styczniu w przedszkolu pojawił się 
i wszawicy. W tym zakresie podjęliśmy działania mające na celu wyeliminowanie tych problemów, tj.: akcja 
informacyjna wśród rodziców drogą mailową oraz 
głównym przedszkola na temat owsicy i wszawicy. 
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Promocja zdrowia fizycznego dotyczy także działań w ramach ZDROWEGO ŻYWIENIA. W tym zakresie nasze 
przygotowywanie dzieciom zdrowych posiłków (wędliny pieczone                  

w przedszkolnej kuchni, mięsa przygotowywane w piecu konwekcyjnym bez tłuszczu, duża ilość różnorodnych kasz, 
ieczywo wyłącznie razowe, zupy gotowane na wywarze warzywnym, ograniczanie do minimum cukru i soli, słodzenie 

napojów i dań miodem naturalnym, używanie masła zamiast margaryny, podwieczorki przygotowywane                               
hni z ograniczeniem podwieczorków „kupczych” do minimum, drugie śniadanie w postaci talerza 

owocowców, przerwa między pierwszym i drugim daniem). Warto dodać, że przedszkolne menu jest tak urozmaicone, 
że nie powtarza się w przeciągu dekady. Dodatkowo, w każdej z sal oraz w przedszkolnym ogrodzie znajduje się 

, którą dzieci mogą pić w zależności od swoich potrzeb. W Oddziale Stokrotek                          
szwedzkiego stołu. Dzieci samodzielnie nakrywają do stołu i nakładają 

sobie jedzenie. Sprzyja to nie tylko kształtowaniu u dzieci poczucia sprawstwa ale również kształtowaniu kultury 
spożywania posiłków oraz świadomości, że posiłek jest ważną częścią dnia. 

wania zdrowych nawyków żywieniowych w każdym z oddziałów dzieci przygotowują
. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 Odział Krasnali przygotował sałatkę warzywną 

z pomidora, szczypiorku i papryki, Oddział Stokrotek przygotował: napój z wody, soku malinowego i cytryny w postaci 
„Napoju drwali”, słodką przekąskę w postaci serka na waflu, „Kanapki geometryczne” w różnych kształtach, herbatkę 
lipową z sokiem malinowym oraz koreczki owocowe w ramach „Zdrowej przekąski dla babci i dziadka”. Z kolei dzieci                
z Oddziału Biedronek przygotowały: lemoniadę na bazie wody, limonki, miodu i mięty, sok ze świeżych owoców                   
i warzyw z użyciem sokowirówki oraz sok malinowy dla babci i dziadka.  

Promocja zdrowia fizycznego w naszym przedszkolu wiąże się także z tematyką związaną z HIGIENĄ
pogadanki na temat mycia rąk i zębów oraz korzystania z toalety 

zgodnie z miesięcznymi planami pracy wychowawczo – dydaktycznej. W łazience znajdują się instrukcje 
, pokazujące kolejne etapy wykonywania tych czynności.  

Niektóre działania z zakresu higieny w ramach „Szkoły Promującej Zdrowie” podejmowane są na bieżąco w związku 
się w naszej placówce. W styczniu w przedszkolu pojawił się problem owsicy 

. W tym zakresie podjęliśmy działania mające na celu wyeliminowanie tych problemów, tj.: akcja 
gą mailową oraz umieszczenie plakatów informacyjnych na tablicy w korytarzu 

głównym przedszkola na temat owsicy i wszawicy.  
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ieczywo wyłącznie razowe, zupy gotowane na wywarze warzywnym, ograniczanie do minimum cukru i soli, słodzenie 

napojów i dań miodem naturalnym, używanie masła zamiast margaryny, podwieczorki przygotowywane                               
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owocowców, przerwa między pierwszym i drugim daniem). Warto dodać, że przedszkolne menu jest tak urozmaicone, 
ażdej z sal oraz w przedszkolnym ogrodzie znajduje się 
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Promocja zdrowia w przedszkolu to również codzienna praca wychowawczo 
szkolnego 2018/2019 wychowawczynie poszczególnych oddziałów realizowały bloki tematyczne promujące 
PSYCHICZNE (w tym emocjonalne i umysłowe) ora
Oddział Krasnali zrealizował dwa bloki tematyczne, poświęcone 
 
 „Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas!”; 
 „Mały człowiek, czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy”. 

 
Dzięki przeprowadzonym zajęciom i zabawom w obrębie tej tematyki najmłodsze przedszkolaki wdrażały się do 
zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i do współpracy z nauczycielem, miały 
dobrego nastroju i poczucia bezpieczeństwa, inicjowały działania wymagające współpracy i współdziałania oraz 
podejmowały próby bezpiecznego dla siebie i innych rozładowywania negatywnych emocji.
 

W Oddziale Stokrotek zrealizowane zostały dwa blok
 
 „Kolorowy tydzień emocji” (zdrowie emocjonalne);
 „Przedszkolak dobrym kolegą” (zdrowie społeczne). 

 

W tym zakresie dzieci rozpoznawały i nazywały emocje 
poczucie własnej wartości, poznawały i starały się przestrzegać ustalonych wspólnie z kolegami i nauczycielem zasad 
i norm postępowania w przedszkolu - Kodeksu Przedszkolaka, nabywały umiejętność bezpiec
negatywnych emocji. 
 

Promocja zdrowia emocjonalnego i społecznego w Oddziale Biedronek dotyczyła następującej tematyki realizowanej 
w miesięcznym planowaniu pracy wychowawczo – dydaktycznej:
 
 „Witamy przedszkole” – blok tematyczny, dzięki któremu dzieci dostrzegały przedszkole jako przyjazne miejsce 

zabawy, nauki i pracy oraz integrowały się po przerwie wakacyjnej z rówieśnikami;
 „Słowa też mogą być ciepłe” – blok tematyczny, dzięki któremu dzieci dostrzegały, że ciepło płynie także z d

słowa mówionego kolegom, z przyjaźni, serdeczności i miłości oraz dobrego zachowania wobec innych.
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Promocja zdrowia w przedszkolu to również codzienna praca wychowawczo – dydaktyczna. W I semestrze roku 
szkolnego 2018/2019 wychowawczynie poszczególnych oddziałów realizowały bloki tematyczne promujące ZDROWIE 

(w tym emocjonalne i umysłowe) oraz ZDROWIE SPOŁECZNE. I tak, w obszarze zdrowia społecznego 
Oddział Krasnali zrealizował dwa bloki tematyczne, poświęcone budowaniu relacji w najbliższym otoczeniu

 
„Mały człowiek, czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy”.  

Dzięki przeprowadzonym zajęciom i zabawom w obrębie tej tematyki najmłodsze przedszkolaki wdrażały się do 
zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i do współpracy z nauczycielem, miały okazję do budowania 
dobrego nastroju i poczucia bezpieczeństwa, inicjowały działania wymagające współpracy i współdziałania oraz 
podejmowały próby bezpiecznego dla siebie i innych rozładowywania negatywnych emocji. 
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Promocja zdrowia emocjonalnego i społecznego w Oddziale Biedronek dotyczyła następującej tematyki realizowanej 
dydaktycznej: 
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blok tematyczny, dzięki któremu dzieci dostrzegały, że ciepło płynie także z d
słowa mówionego kolegom, z przyjaźni, serdeczności i miłości oraz dobrego zachowania wobec innych. 
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Promocja zdrowia emocjonalnego i społecznego w Oddziale Biedronek dotyczyła następującej tematyki realizowanej 

ęki któremu dzieci dostrzegały przedszkole jako przyjazne miejsce 

blok tematyczny, dzięki któremu dzieci dostrzegały, że ciepło płynie także z dobrego 
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Dodatkowo, w każdym z oddziałów podjęte były następujące działania w ramach promocji szeroko pojętego zdrowia 
emocjonalnego i społecznego: 
 organizacja wewnątrzprzedszkolnych imprez i uroczystości

rodziców i kadry przedszkola oraz stwarzaniu przyjaznej i miłej atmosfery, tj.: Festyn Rodzinny z okazji pożegnania 
lata (21. 09. 2018 r.), Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (08. 11. 2018 r.), Uroczystość z okazji 
Św. Mikołaja (06. 12. 2018 r.), Jasełka (17. 12. 2018 r.) oraz Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka                  
(22. 01. 2019 r.); 

 tradycja pisania grupowego listu do Św. Mikołaja
choinek w oddziałach i w korytarzu głównym przedszkola, kształtująca u dzieci umiejętność współdziałania, 
integrująca grupę i budująca więzi; 

 działania podejmowane przez dzieci w parach 
koncepcji Planu Daltońskiego i Pedagogiki Froebla, dzięki czemu dzieci miały okazję do współpracy na zasadach 
„każdy z każdym” i dostrzegania swoich dobrych stron;

 pełnienie przez dzieci dyżurów w ramach realizacji koncepcji Planu Daltońskiego, kształtujące poczucie wolności                
i zarazem odpowiedzialności za powierzone zadania;

 poobiednia relaksacja (odpoczynek przy literaturze lub muzyce);
 system codziennego oceniania własnego zachowania

podsumowywania własnych sukcesów i porażek w ramach realizacji koncepcji Planu Daltońskiego;
 realizacja systemu motywacyjnego w każdej z grup;
 grupowe obchodzenie urodzin budujące relacje i poczucie własnej wartości.
 

Bardzo ważnym działaniem profilaktycznym w ramach „Szkoły Promującej Zdrowie” w dziedzinie zdrowia 
emocjonalnego i społecznego było szkolenie zrealizowane  21. 11. 2018 r. w naszym przedszkolu dla rodziców                
i nauczycieli, pt. „Pozytywna dyscyplina”, pokazujące jak wychować dzieci na mądrych, odpowiedzialnych                               
i współpracujących dorosłych, wskazujące sposób komunikowania się pełen szacunku i uwzględniania obu stron 
relacji.  
 
Nasi rodzice mogli też uzyskać wsparcie w ramach 
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 . 
 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

Dodatkowo, w każdym z oddziałów podjęte były następujące działania w ramach promocji szeroko pojętego zdrowia 

organizacja wewnątrzprzedszkolnych imprez i uroczystości sprzyjających integracji społeczności dzieci, 
rodziców i kadry przedszkola oraz stwarzaniu przyjaznej i miłej atmosfery, tj.: Festyn Rodzinny z okazji pożegnania 

Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (08. 11. 2018 r.), Uroczystość z okazji 
Św. Mikołaja (06. 12. 2018 r.), Jasełka (17. 12. 2018 r.) oraz Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka                  

owego listu do Św. Mikołaja i proszenia w nim o prezent dla całej grupy oraz 
w oddziałach i w korytarzu głównym przedszkola, kształtująca u dzieci umiejętność współdziałania, 

 oraz w zespołach zabawowo – zadaniowych w ramach realizacji 
koncepcji Planu Daltońskiego i Pedagogiki Froebla, dzięki czemu dzieci miały okazję do współpracy na zasadach 
„każdy z każdym” i dostrzegania swoich dobrych stron; 

w ramach realizacji koncepcji Planu Daltońskiego, kształtujące poczucie wolności                
i zarazem odpowiedzialności za powierzone zadania; 

(odpoczynek przy literaturze lub muzyce); 
własnego zachowania za pomocą symboli króliczka, jeżozwierza i jeża oraz 

podsumowywania własnych sukcesów i porażek w ramach realizacji koncepcji Planu Daltońskiego; 
w każdej z grup; 

acje i poczucie własnej wartości. 

Bardzo ważnym działaniem profilaktycznym w ramach „Szkoły Promującej Zdrowie” w dziedzinie zdrowia 
zrealizowane  21. 11. 2018 r. w naszym przedszkolu dla rodziców                

, pokazujące jak wychować dzieci na mądrych, odpowiedzialnych                               
i współpracujących dorosłych, wskazujące sposób komunikowania się pełen szacunku i uwzględniania obu stron 

w ramach Punktu Konsultacyjnego z psychologiem i pedagogiem                            
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Dodatkowo, w każdym z oddziałów podjęte były następujące działania w ramach promocji szeroko pojętego zdrowia 

sprzyjających integracji społeczności dzieci, 
rodziców i kadry przedszkola oraz stwarzaniu przyjaznej i miłej atmosfery, tj.: Festyn Rodzinny z okazji pożegnania 

Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (08. 11. 2018 r.), Uroczystość z okazji 
Św. Mikołaja (06. 12. 2018 r.), Jasełka (17. 12. 2018 r.) oraz Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka                  

i proszenia w nim o prezent dla całej grupy oraz ubierania 
w oddziałach i w korytarzu głównym przedszkola, kształtująca u dzieci umiejętność współdziałania, 

w ramach realizacji 
koncepcji Planu Daltońskiego i Pedagogiki Froebla, dzięki czemu dzieci miały okazję do współpracy na zasadach 

w ramach realizacji koncepcji Planu Daltońskiego, kształtujące poczucie wolności                

za pomocą symboli króliczka, jeżozwierza i jeża oraz 

Bardzo ważnym działaniem profilaktycznym w ramach „Szkoły Promującej Zdrowie” w dziedzinie zdrowia 
zrealizowane  21. 11. 2018 r. w naszym przedszkolu dla rodziców                

, pokazujące jak wychować dzieci na mądrych, odpowiedzialnych                               
i współpracujących dorosłych, wskazujące sposób komunikowania się pełen szacunku i uwzględniania obu stron 

z psychologiem i pedagogiem                            



 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

  

  

Kolejny, bardzo ważny moduł „Szkoły Promującej Zdrowie”, realizowany w naszym przedszkolu, to szeroko 
pojmowane BEZPIECZEŃSTWO. W tym zakresie podjęliśmy następujące działania:
 „Spotkanie z policjantem” – wizyta dzielnicowego
 „Na straży porządku” - pogadanka przeprowadzona

strażnika miejskiego w ramach współpracy z Zespołem ds. profilaktyki SMM Lublin, która przybliżyła dzieciom 
pracę strażnika miejskiego jako osoby godnej zaufania;

 próbna ewakuacja przedszkola; 
 wycieczka Oddziału Biedronek na Komisariat Policji III w Lublinie

jako osoby godnej zaufania oraz wzbogaciła wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy.
 
 

W ramach modułu „Bezpieczeństwo” w każdym z oddziałów przedszkolnych 
zrealizowane zostały bloki tematyczne zgodnie z miesięcznymi planami pracy wychowawczo 
1. Oddział Krasnali: „Stop, uwaga, niebezpiecznie! Z
2. Oddział Stokrotek: „Bezpieczny Przedszkolak”; 
3. Oddział Biedronek: „Ruch drogowy”, „Zwierzęta

wokół nas” oraz „Bezpieczne zabawy na śniegu”
 
 

Dzięki realizacji tychże bloków tematycznych nasze przedszkolaki:
 nabyły umiejętność bezpiecznego korzystania z przyrządów sportowych w ogrodzie przedszkolnym (w tym 

korzystania z sanek oraz bezpiecznego poruszania się na sangórce);
 nabyły umiejętność bezpiecznego poruszania się po ulicy (poruszanie się w parach, chodzenie po chodniku, 

poruszanie się w kamizelkach odblaskowych, przechodzenie przez jezdnię tylko w wyznaczonych do tego 
miejscach, prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych, odczytywanie sygnalizacji świetlnej podczas 
przechodzenia przez pasy, odczytywanie wybranych znaków, np. p

 wzbogaciły wiadomości na temat bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami (unikanie drażnienia obcych psów, 
unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami, np., wiewiórką);

 wzbogaciły wiadomości na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elekt
i odczytywanie znaku „Uwaga – prąd!”, oszczędzanie energii elektrycznej).

 
 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

Kolejny, bardzo ważny moduł „Szkoły Promującej Zdrowie”, realizowany w naszym przedszkolu, to szeroko 
. W tym zakresie podjęliśmy następujące działania: 

wizyta dzielnicowego, która miała miejsce 11. 09. 2018 r.; 
przeprowadzona 27. 11 . 2018 r. w Oddziale Stokrotek i Biedronek 

w ramach współpracy z Zespołem ds. profilaktyki SMM Lublin, która przybliżyła dzieciom 
pracę strażnika miejskiego jako osoby godnej zaufania; 

na Komisariat Policji III w Lublinie, która przybliżyła dzieciom pracę policjanta 
jako osoby godnej zaufania oraz wzbogaciła wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy. 

W ramach modułu „Bezpieczeństwo” w każdym z oddziałów przedszkolnych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 
ały bloki tematyczne zgodnie z miesięcznymi planami pracy wychowawczo – dydaktycznej, tj.:

„Stop, uwaga, niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!” oraz „Bezpieczny przedszkolak”

„Zwierzęta jesienią”, „Dbam o zwierzęta domowe”, „Urządzenia elektrycz
awy na śniegu”. 

Dzięki realizacji tychże bloków tematycznych nasze przedszkolaki: 
korzystania z przyrządów sportowych w ogrodzie przedszkolnym (w tym 

korzystania z sanek oraz bezpiecznego poruszania się na sangórce); 
nabyły umiejętność bezpiecznego poruszania się po ulicy (poruszanie się w parach, chodzenie po chodniku, 

kamizelkach odblaskowych, przechodzenie przez jezdnię tylko w wyznaczonych do tego 
miejscach, prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych, odczytywanie sygnalizacji świetlnej podczas 
przechodzenia przez pasy, odczytywanie wybranych znaków, np. przejście dla pieszych); 
wzbogaciły wiadomości na temat bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami (unikanie drażnienia obcych psów, 
unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami, np., wiewiórką); 
wzbogaciły wiadomości na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych (rozpoznawanie                                

prąd!”, oszczędzanie energii elektrycznej). 

Przedszkole Nr 3                
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Kolejny, bardzo ważny moduł „Szkoły Promującej Zdrowie”, realizowany w naszym przedszkolu, to szeroko 

27. 11 . 2018 r. w Oddziale Stokrotek i Biedronek przez 
w ramach współpracy z Zespołem ds. profilaktyki SMM Lublin, która przybliżyła dzieciom 

a dzieciom pracę policjanta 
 

w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 
dydaktycznej, tj.: 

„Bezpieczny przedszkolak”; 

„Urządzenia elektryczne 

korzystania z przyrządów sportowych w ogrodzie przedszkolnym (w tym 

nabyły umiejętność bezpiecznego poruszania się po ulicy (poruszanie się w parach, chodzenie po chodniku, 
kamizelkach odblaskowych, przechodzenie przez jezdnię tylko w wyznaczonych do tego 

miejscach, prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych, odczytywanie sygnalizacji świetlnej podczas 

wzbogaciły wiadomości na temat bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami (unikanie drażnienia obcych psów, 

rycznych (rozpoznawanie                                
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Z obserwacji wychowawczyń poszczególnych oddziałów oraz z wniosków wynikających z 
podsumowania półrocznej pracy wychowawczo – 
podjętym w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w naszym przedszkolu w ramach „Szkoły 
Promującej Zdrowie” w zakresie promocji zdrowia: 
 budowana jest miła i przyjazna atmosfera; 
 dzieci dostrzegają związek pomiędzy zdrowym odżywianiem a zachowaniem zdrowia
 dzieci kształtują umiejętność radzenia sobie ze złymi emocjami
 dzieci podejmują próby rozpoznawania i nazywania emocji własnych i innych;
 dzieci znają zasady zachowania w grupie, w przedszkolu, na pl
 dzieci znają i respektują oddziałowe zasady w ramach Kodeksu Przedszkolaka;
 dzieci stosują formy grzecznościowe; 
 dzieci wiedzą, że należy pomagać słabszym; 
 dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych i ćwiczeniach 

gimnastycznych; 
 dzieci, nauczyciele i rodzice dostrzegają potrzebę aktywnego s

poza przedszkolem na świeżym powietrzu; 
 dzieci poznają nowe zabawy i czerpią radość z aktywności fizycznej
 dzieci znają zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy, w

zabaw w ogrodzie przedszkolnym; 
 dzieci wiedzą że dbanie o higienę osobistą sprzyja zdrowiu
 dzieci są bardzo samodzielne w zakresie czynności higienicznych;
 dzieci wdrażają się do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłk
 dzieci mają poczucie przynależności do oddziału i do przedszkola oraz godnie reprezentują je na 

zewnątrz podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości.
 

Efekty działań podjętych w ramach Programu „Szkoły Promującej Zdrowie” zadowalają nas i 
jednocześnie mobilizują do ich intensyfikacji. Mamy już kolejne pomysły angażujące dzieci, 
rodziców i środowisko lokalne. Będziemy kontynuować i 
zakresu promocji zdrowia w II semestrze roku szkolnego 2018/2019, zaś o ich efektach 
opowiemy Państwu już wkrótce … 
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Z obserwacji wychowawczyń poszczególnych oddziałów oraz z wniosków wynikających z 
 dydaktycznej wynika, że dzięki działaniom 

podjętym w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w naszym przedszkolu w ramach „Szkoły 
 

pomiędzy zdrowym odżywianiem a zachowaniem zdrowia; 
sobie ze złymi emocjami; 

dzieci podejmują próby rozpoznawania i nazywania emocji własnych i innych; 
dzieci znają zasady zachowania w grupie, w przedszkolu, na placu zabaw; 
dzieci znają i respektują oddziałowe zasady w ramach Kodeksu Przedszkolaka; 

dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych i ćwiczeniach 

dostrzegają potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego 

czerpią radość z aktywności fizycznej; 
dzieci znają zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy, wobec obcych zwierząt, podczas 

osobistą sprzyja zdrowiu; 
dzieci są bardzo samodzielne w zakresie czynności higienicznych; 

wdrażają się do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków; 
dzieci mają poczucie przynależności do oddziału i do przedszkola oraz godnie reprezentują je na 
zewnątrz podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości. 

Efekty działań podjętych w ramach Programu „Szkoły Promującej Zdrowie” zadowalają nas i 
e mobilizują do ich intensyfikacji. Mamy już kolejne pomysły angażujące dzieci, 

Będziemy kontynuować i uatrakcyjniać podjęte działania z 
zakresu promocji zdrowia w II semestrze roku szkolnego 2018/2019, zaś o ich efektach 

Przedszkole Nr 3                
w Lublinie 


