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Plan działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2017/2018 

w Przedszkolu nr36 im. Marii Kownackiej  

w Poznaniu 
 

„Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych oraz higienę naszego ciała  i otoczenia” 

 
Cel ogólny: 

1. Rozwijanie dbałości o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę osobistą. 

 

Kryterium sukcesu: 

1. Zwiększy się wiedza i umiejętności w zakresie prawidłowych nawyków higieniczno-kulturalnych. 

70% rodziców twierdzi, że po realizacji planu działań dzieci systematycznie myją zęby (dwa razy dziennie), potrafią rozwiązywać sytuacje 

konfliktowe oraz radzić sobie ze stresem, emocjami. 

Cele szczegółowe: 

1. Rozumienie i przestrzeganie  przez dzieci i dorosłych określonych zasad bezpieczeństwa w aspekcie fizycznym i psychicznym- dzieci 

zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z emocjami, a dorośli umiejętności radzenia sobie ze stresem. Będą 

dbać o bezpieczeństwo własne i innych. 

2. Poznanie  i zachęcanie do zdrowego stylu życia, oraz przygotowanie dzieci na ewentualne zagrożenia znajdujące się w ich otoczeniu w 

celu ich unikania. 

3. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz wdrażanie do ich przestrzegania. 
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4. Współpraca z rodzicami i  środowiskiem lokalnym, miejskim, ogólnopolskim na rzecz propagowania zdrowego i bezpiecznego stylu 

życia. 

Ogólne efekty działań: 

 Podniesienie świadomości  rodziców i personelu przedszkola na temat wagi bezpieczeństwa emocjonalnego  oraz higieny osobistej i 

otoczenia dla zachowania zdrowia. 

 Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób akceptowany społecznie. 

 Stosowanie przez dzieci zasad bezpieczeństwa  i przewidywanie konsekwencji określonych zachowań. 

 Akceptacja i przestrzeganie zasad higieny ciała i otoczenia. 

 Wyrabianie u dzieci czynnej postawy zapobiegającej chorobom i infekcjom oraz pozytywnego stosunku do wizyt lekarskich. 

 Współpraca z rodzinami dzieci, instytucjami i organizacjami lokalnymi w celu realizacji zaplanowanych działań. 

 

 

Zadanie 

 

Kryterium sukcesu 

 

Metody realizacji/ 

Terminy 

 

Wykonawcy 

 

Środki 

 

Monitorowanie 

termin, osoba 

Sposób sprawdzenia wykonania zadania 

Co wskaże? 

wskaźniki 

Jak sprawdzimy? 

narzędzia 

Kto i kiedy 

sprawdzi? 

wykonawcy 

Diagnoza 

potrzeb 

pracowników 

przedszkola oraz 

rodziców dzieci 

przedszkolnych 

 

Uzyskanie materiałów 

związanych  

z zasadami  

aktywnego stylu życia. 

 

Badanie ankietowe 

rodziców, dzieci  

i pracowników 

przedszkola nt. sposobu 

spędzania wolnego czasu 

VI 2015 

 

Zespół do sp. 

promocji 

zdrowia, 

nauczyciele 

wszystkich 

grup 

 

papier, 

komputer, 

drukarka, 

długopisy 

kredki 

 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

VI 2015 

 

Wypowiedzi 

pracowników 

przedszkola,  

rodziców i 

dzieci  

 

Ankiety 

 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

VI 2015 

Opracowanie wyników 

diagnozy potrzeb 

społeczności przedszkola 

w obszarze aktywności 
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ruchowej  

VI 2015 

Przedstawienie wyników  

i wniosków 

pracownikom 

przedszkola oraz 

rodzicom VI/ IX 2015 

Ewaluacja 

podjętych 

działań w 

ramach 

realizacji planu 

rocznego 

„Dbamy o 

bezpieczeństwo 

swoje i innych 

oraz higienę 

naszego ciała  i 

otoczenia” 

Kształtowanie  u dzieci 

umiejętności dbania o 

bezpieczeństwo własne i 

innych oraz rozwijanie 

dbałości o zdrowie i 

higienę osobista. 

 

Opracowanie i 

przeprowadzenie 

ankiety ewaluacyjnej w 

obszarze wychowanie do 

bezpieczeństwa i higieny. 

V 2018 

Przedstawienie wyników  

i wniosków 

pracownikom 

przedszkola oraz 

rodzicom 

VI 2018 

Zespół do sp. 

promocji 

zdrowia, 

nauczyciele 

wszystkich 

grup 

papier, 

komputer, 

drukarka, 

długopisy 

kredki 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

V 2018 

Wypowiedzi 

pracowników 

przedszkola,  

rodziców i 

dzieci 

Ankiety Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

V 2018 

Przygotowanie  

i 

dokumentowani

e realizacji 

zadań  

w roku 

szkolnym 

2017/2018 

Akceptacja Programu 

„Szkoła promująca 

zdrowie” przez 

wszystkich członków 

społeczności 

przedszkola. 

 

 

 

 

Opracowanie, przyjęcie  

IX 2017 

i realizacja rocznego 

planu pracy przedszkola 

” Dbamy o 

bezpieczeństwo swoje i 

innych oraz higienę 

naszego ciała  i otoczenia 

” IX 2017 – VI 2018 

Wszyscy 

pracownicy 

przedszkola 

Rodzice 

Dzieci 

komputer, 

papier,  

drukarka,  

sprzęt 

sportowy 

stroje 

gimnastyczne,  

pomoce 

dydaktyczne 

 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

V 2018 

 

Roczny plan 

pracy 

przedszkola  

” Dbamy o 

bezpieczeństwo 

swoje i innych 

oraz higienę 

naszego ciała  i 

otoczenia ” 

Zapisy w 

dziennikach, 

zdjęcia, 

Przedszkolna 

kronika 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na  

stronie intern. 

Arkusze 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

V 2018 
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sprawozdawcze  

nauczycieli  

Ankiety dla n-li 

dzieci i 

rodziców. 

Spotkania, dyskusje, 

wymiana propozycji 

i opinii, współpraca 

zespołu. 

Protokołowanie spotkań 

zespołu ds. promocji 

zdrowia 

IX 2017 – VI 2018 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

papier, 

komputer, 

drukarka, 

V. Smentek 

IX 2017 – VI 

2018 

Tematyka   

i terminy 

spotkań   

 

 

 

Protokoły 

spotkań 

zespołu ds. 

promocji 

zdrowia. 

Janina 

Nowaczyk 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

VI 2018 

Podniesienie 

świadomości  

rodziców i 

personelu na 

temat 

bezpieczeństwa 

emocjonalnego, 

i znaczenia 

higieny 

osobistej i 

otoczenia dla 

zachowania 

zdrowia. 

Zwiększenie 

zaangażowania 

rodziców  w 

kształtowanie u dzieci 

prawidłowych nawyków 

zdrowotnych. 

1. Zorganizowanie  

kącika dla rodziców z 

wykorzystaniem 

artykułów na temat 

bezpieczeństwa 

emocjonalnego, 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem,  

ukazujących znaczenie 

higieny dla zachowania 

zdrowia. 

2. Organizowanie 

spotkań dla personelu 

przedszkola i rodziców z 

psychologiem, 

pedagogiem, 

instruktorem ratownictwa 

medycznego inspektorem 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

nauczyciele 

wszystkich 

grup, rodzice  

papier, 

komputer, 

drukarka, 

literatura, 

strony www. 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

IX 2017-VI 

2018  

 

 

Liczba 

publikacji, 

książek, 

artykułów 

prasowych i 

spotkań 

dotyczących 

promocji 

aktywności 

ruchowej. 

Arkusz 

monitorowania 

realizacji 

zadań. 

Janina 

Nowaczyk 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

 

VI 2018  
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BHP. 

3. Kontynuowanie  

współpracy z 

psychologiem 

przedszkolnym i 

Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną. 

4. Udział rodziców i  

nauczycieli w 

zewnętrznych 

szkoleniach, studiowanie 

literatury i zasobów 

Internetu. 

5. Propagowanie wśród  

rodziców hasła „Rodzicu 

nie używaj telefonów 

komórkowych w 

przedszkolu” 

1. Spotkanie dla  

personelu  i rodziców z 

trenerką panią Moniką 

Bekker-Gosko na temat : 

„Sposoby radzenia sobie 

ze stresem i emocjami” – 

XI 2017r. 

2. Spotkania  dla  

personelu inspektorem 

BHP – szkolenie wstępne 

bhp i p.poż. 6.09.2017r.  

Wszyscy 

pracownicy 

przedszkola  

rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały 

dydaktyczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Nowaczyk 

IX 2017-VI 

2018 

 

 

 

 

 

 

Liczba  

i tematyka 

spotkań   

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkusz 

monitorowania 

realizacji zadań   

Zaświadczenia 

ze szkoleń 

 

 

 

 

 

 

Janina 

Nowaczyk  

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

VI 2018 
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3. Szkolenie z  

pierwszej  

pomocy przedmedycznej 

dla pracowników 

5.10.2017r.  

4. Warsztaty dla  

nauczycieli  

na temat „Zaburzenia 

rozwoju emocjonalnego 

dziecka- symptomy 

autyzmu” prowadzone 

przez trenerkę Monikę 

Bekker-Gosko. 03.2018r. 

5. Przygotowanie i  

poprowadzenie w ramach 

realizacji programu 

„Przedszkole organizacją 

samokształcąca się” rady 

szkoleniowej na temat 

„Podsumowanie 

programu Szkoły 

Promującej Zdrowie”. 

6. Udział  w  

zewnętrznych  

szkoleniach i 

warsztatach, studiowanie 

literatury, wykorzystanie 

zasobów Internetu 

Wszyscy 

pracownicy 

przedszkola 

 

 

Nauczyciele 

 

Materiały dyd. Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

II półrocze roku 

szkolnego 

2017/2018 

Liczba  

i tematyka 

spotkań 

zaświadczenia 

ze szkoleń 

Arkusz 

monitorowania 

realizacji zadań 

Janina 

Nowaczyk 

VI 2018 

 

 

 

Kształtowanie u 

dzieci 

Dziecko: 

1. Zdobywa wiedzę  

1. Spotkania z  

ekspertami z różnych 

Wszyscy 

pracownicy 

Sprzęt 

sportowy i  

Zespół ds. 

promocji 

Zapisy  

w 

Arkusz 

sprawozdawczy 

Zespół ds. 

promocji 
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umiejętności 

radzenia sobie z 

emocjami w 

sposób 

akceptowany 

społecznie 

na temat instytucji i  

przedstawicieli służb 

dbających o 

bezpieczeństwo ludzi, 

np.: komendy policji, 

pogotowia ratunkowego. 

2. Właściwie  

zachowuje się w czasie 

korzystania ze 

środków transportu. 

3. Zna zasady  ruchu 

drogowego dotyczących 

prawidłowego i 

bezpiecznego 

poruszania się po 

ulicach i drogach. 

4. Wybiera  

bezpieczne 

miejsca do zabaw. 

5. Potrafi rozpoznać  

sytuacje zagrażające 

bezpieczeństwu.  

6. Jest ostrożny  

wobec nieznajomych 

zwierząt i ludzi. 

7. Wie, do kogo się  

zwrócić o pomoc w 

sytuacji gdy jego 

bezpieczeństwo jest 

zagrożone. 

dziedzin związanych z  

bezpieczeństwem ludzi i 

udzielaniem pomocy np. 

strażak, policjant, 

ratownik medyczny. 

2. Spacery i wycieczki  

w celu utrwalenia  

znajomości zasad 

bezpieczeństwa,  

bezpośredniej obserwacji 

ruchu ulicznego i 

sposobów bezpiecznego 

poruszania się pieszych 

po ulicy. 

3. Rozpoznawanie 

pojazdów  

uprzywilejowanych, 

poznanie i zapamiętanie 

numerów alarmowych. 

4. Wykorzystanie  

literatury i filmów 

edukacyjnych na temat 

bezpieczeństwa. 

5. Zawieranie umów  

dotyczących zasad 

zachowania 

bezpieczeństwa w  

czasie pobytu w 

przedszkolu, podczas 

spacerów i wycieczek. 

przedszkola, 

rodzice 

muzyczny, 

literatura,  

stroje sportowe 

Plansze dyd., 

literatura, 

 

zdrowia  

IX 2017 – VI 

2018 

dziennikach 

Zapis w 

kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

scenariusze 

Karty 

wycieczek  

nauczycieli po I 

i II półroczu 

zdrowia  

 

Janina 

Nowaczyk 

I 2018           

VI 2018 
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8. Zna zasady  

udzielania pierwszej 

pomocy 

przedmedycznej. 

 

 

6. Rozpoznawanie  

sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu: 

oddalania się od 

rodziców (opiekunów) w 

miejscach publicznych; 

rozmawianie z obcymi 

ludźmi, odchodzenie z 

nimi; zbliżanie się do 

nieznanych zwierząt, 

zwłaszcza 

psów lub zwierząt 

leśnych. 

7. Poznanie zasad  

bezpiecznego korzystanie 

z urządzeń znajdujących 

się na placu zabaw. 

8. Pokazy  

instruktażowe  

udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej 

przez ratownika 

medycznego,  wycieczka 

do siedziby pogotowia 

ratunkowego. 

Kształtowanie 

nawyków 

higienicznych 

związanych z 

czystością 

Dziecko: 1. 1.Nabywanie 

umiejętności 

prawidłowego 

mycia rąk, rozumienie 

potrzeby mycia rąk po 

Wszyscy 

pracownicy 

przedszkola, 

rodzice 

Ręczniki, 

szczoteczki do 

zębów, pasta,  

pomoce 

dydaktyczne. 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

IX 2017 – VI 

2018 

Zapisy  

w 

dziennikach 

Zapis w 

kronice 

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po I 

i II półroczu 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

 

Janina 
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osobistą  

 

1. Prawidłowo myje 

 ręce po wyjściu z 

 toalety i przed  

posiłkami. 

2. 2. Prawidłowo  

i systematycznie  

myje zęby. 

3. 3.Dba o higienę  

4. osobistą.  

5. 4. Potrafi zapiąć guziki, wiąże  

zawiązać  sznurowadła.  

6. 5.Rozróżnia i używa  

tylko swoje przedmioty 

osobistego użytku . 
 

wyjściu z toalety i przed 

posiłkami (spotkanie z 

pielęgniarką). 

2.Nabywanie 

umiejętności  

prawidłowego mycia 

zębów – udział dzieci w 

programie „Dzieciństwo 

bez próchnicy”, 

rozumienie potrzeby 

kontrolowania i leczenia 

zębów (spotkanie ze 

stomatologiem). 

2. 3.Samodzielne 

korzystanie i właściwe  

posługiwanie się 

jednorazowymi 

chusteczkami 

higienicznymi. 

3. 4.Zwracanie uwagi na  

schludność i estetykę 

własnego wyglądu. 

4. 5.Zwracanie uwagi na  

nieużywanie 

przedmiotów osobistego 

użytku należących do 

innych dzieci. 

6.Uczenie właściwych 

zachowań w okresie 

choroby w celu 

 promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

scenariusze 

Karty 

wycieczek  

Nowaczyk 

I 2018           

VI 2018 
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nierozprzestrzeniania 

bakterii i wirusów. 

Wdrażanie do 

higienicznego 

trybu życia 

Dziecko:  

1. Rozumie 

konieczność wietrzenia 

pomieszczeń, 

2. Zna korzyści 

wynikające z ruchu na 

świeżym powietrzu i 

czynnego wypoczynku. 

3. Dba o czystość 

środowiska i 

najbliższego otoczenia. 

4. Prowadzi 

higieniczny tryb życia. 

5. Ogranicza czas  

oglądania telewizji i 

korzystania komputera, 

tabletu, telefonu na 

rzecz aktywnego 

spędzania czasu. 

 

1. Przestrzeganie  

systematycznego 

wietrzenia pomieszczeń. 

2. Przyzwyczajanie  

do codziennego 

przebywania na świeżym 

powietrzu bez względu 

na aurę. 

3. Wyrabianie  

zamiłowania do 

wycieczek i sportu, jako 

źródła zdrowia i radości. 

4. Czynny udział w  

akcji „Sprzątanie 

świata”. 

5. Realizacja  

tematów kompleksowych 

na temat negatywnego 

wpływu na zdrowie.: 

hałasu, zbyt długiego 

czasu spędzanego przed 

ekranami:  TV, 

komputera, tabletu, 

telefonu. 

Wszyscy 

pracownicy 

przedszkola, 

rodzice 

Ręczniki, 

szczoteczki do 

zębów, pasta,  

pomoce 

dydaktyczne. 

 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

IX 2017 – VI 

2018 

Zapisy  

w 

dziennikach 

Zapis w 

kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

scenariusze 

Karty 

wycieczek  

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po I 

i II półroczu 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

 

Janina 

Nowaczyk 

I 2018           

VI 2018 

Wyrabianie 

czynnej postawy 

zapobiegającej 

Dziecko: 

1. Wie, że przez 

zasłanianie ust w czasie 

1. Zapoznanie ze  

sposobami  

przeciwdziałania 

Wszyscy 

pracownicy 

przedszkola, 

Ręczniki, 

szczoteczki do 

zębów, pasta,  

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

Zapisy  

w 

dziennikach 

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po I 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  
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chorobom i 

infekcjom oraz 

pozytywnego 

stosunku do 

wizyt 

lekarskich. 

kichania lub kaszlu oraz 

przez niekorzystanie z 

tych samych naczyń, 

przyborów 

przeciwdziałają 

zarażaniu się chorobą. 

2. Wie, jak ochronić się 

przed mrozem, wiatrem, 

deszczem i upałem. 

3. Rozumie potrzebę 

wizyt kontrolnych u 

lekarza oraz 

konieczność szczepień.  

4. Potrafi się właściwie 

zachować w czasie 

wizyty w przychodni. 

5. Zna pracę aptekarza. 

zarażeniu się chorobą. 

2. Zapoznanie ze  

sposobami ochrony przed 

trudnymi warunkami 

atmosferycznymi. 

3. Podkreślenie  

znaczenia zawodu 

lekarza i pielęgniarki dla 

zdrowia ludzi (spotkanie 

z lekarzem lub 

pielęgniarką, wycieczka 

do przychodni 

lekarskiej). 

4. Udział w akcji  

„Szpital Pluszowego 

Misia”. 

5. Zainteresowanie  

pracą aptekarza (kącik 

aptekarza, wyjście do 

apteki). 

rodzice pomoce 

dydaktyczne. 

 

IX 2017 – VI 

2018 

Zapis w 

kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

scenariusze 

Karty 

wycieczek  

i II półroczu  

Janina 

Nowaczyk 

I 2018           

VI 2018 

Organizowanie 

ogólnoprzedsz-

kolnych 

imprez i 

wydarzeń 

związanych z 

realizacją 

programu.  

Integrowanie się 

środowiska 

przedszkolnego. 

Zdobywanie wiedzy i 

umiejętności na temat 

higieny i 

bezpieczeństwa. 

Plenerowa impreza 

„Zajęcia taneczno-

ruchowe z instruktorka 

ZUMBY 21.09.2017r. 

 

Cała 

społeczność 

przedszkolna 

Sprzęt 

sportowy i 

muzyczny 

 

Anna 

Ciećmierowska 

instruktorka 

ZUMBY 

Scenariusz, 

zapisy w 

dziennikach  

zapis w kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

interntowej 

Arkusz 

sprawozdawczy 

n-li po  I 

półroczu 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

 

Janina 

Nowaczyk 

I 2018r 
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przedszkola 

Udział w warsztatach 

„Mały ratownik” 

prowadzonych przez 

instruktorów ratownictwa 

z firmy 

„Kompas”17.10.2017r. 

  Cała 

społeczność 

przedszkolna 

Sprzęt 

medyczny 

Anna 

Malinowska 

Scenariusz, 

zapisy w 

dziennikach  

zapis w kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stron ie 

Arkusz 

sprawozdawczy 

n-li po  I 

półroczu 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

 

Janina 

Nowaczyk 

I 2018r 

Obchody „Światowego 

Dnia Wody” 

(22.03.2018r.) 

Cała 

społeczność 

przedszkolna 

Materiały 

dydaktyczne 

do realizacji 

zaplanowanych 

w scenariuszu 

zadań  

 

A.Malinowska 

A.Ciećmierowska 

(22.03.2018r.) 

Scenariusz, 

zapisy w 

dziennikach  

zapis w kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie inter.p-

la 

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po  

II półroczu 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

 

Janina 

Nowaczyk 

VI 2018r 

7 kwietnia „Światowym 

Dniem Zdrowia”, w 

przedszkolu zostanie  

zorganizowany dzień o 

zdrowiu np. w formie 

przedstawienia 

nauczycielek dla dzieci- 

7.04. 2018 

 

Cała 

społeczność 

przedszkolna 

Dekoracje, 

stroje i 

rekwizyty,  

płyta z muzyką 

do 

przedstawienia, 

magnetofon 

J.Zygarłowska 

N.Przybylska 

(7.04 2018r.) 

Scenariusz 

przedstawienia 

Zapis w 

kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

przedszkola 

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po  

II półroczu 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

 

Janina 

Nowaczyk 

VI 2018r. 

Udział w warsztatach   Cała Dekoracje, Anna Scenariusz Arkusz Zespół ds. 
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„Mały strażak” 

prowadzonych przez 

instruktorów ratownictwa 

z firmy „Kompas” 

05.2018r. 

społeczność 

przedszkolna 

stroje i 

rekwizyty,  

płyta z muzyką 

do 

przedstawienia, 

magnetofon 

Malinowska przedstawienia 

Zapis w 

kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

przedszkola 

sprawozdawczy 

nauczycieli po  

II półroczu 

promocji 

zdrowia  

 

Janina 

Nowaczyk 

VI 2018r. 

Realizowanie działań 

prozdrowotnych na 

„Festynie rodzinnym”-  

prowadzonych przez 

animatorów Klubu 

Mozaika 25 V 2018r. 

 

Cała 

społeczność 

przedszkolna 

Sprzęt 

sportowy i 

muzyczny 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

V 2018 

 

Scenariusz 

imprezy 

zapis w kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

internetowej 

przedszkola 

Dokumentacja 

fotograficzna 

Janina 

Nowaczyk 

V 2018 

Zorganizowanie VI 

Plastusiowej  

Olimpiady Przedszkolnej 

z okazji „Dnia Dziecka” 

pod hasłem „Sport to 

zdrowie”' 4.06.2018r. 

Cała 

społeczność 

przedszkolna 

  Sprzęt 

sportowy 

Medale dla 

dzieci 

Strój sportowy 

M.Paniączyk 

V.Smentek 

4.06.2018r. 

Scenariusz 

imprezy 

zapis w kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

internetowej 

przedszkola 

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po  

II półroczu 

Janina 

Nowaczyk 

V 2018 

Udział w imprezach 

sportowych  

organizowanych przez 

Grupy V,VIII Sprzęt 

sportowy 

M.Paniączyk 

V.Smentek 

M.Ziemska 

Program 

organizatora 

imprezy 

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po  

Janina 

Nowaczyk 

V 2018 
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Miasto Poznań np.: 

„Sportowym Zajączku” 

III 2018r. „Olimpiadzie 

przedszkolaków w 

Ogrodzie 

Jordanowskim”-

15.09.2016r. 

Strój sportowy IX2017r. 

III 2018r. 

II półroczu 

Organizacja i udział 

dzieci w  

Międzyprzedszkolnym 

Turnieju Szachowym” i 

„Przedszkolnym Turnieju 

Warcabowym”. 

- IV 2018r. V2018r. 

Grupy  

 IV, V, VI, 

VII, VIII  

Warcaby, 

szachy 

Dyplomy, 

nagrody 

M.Paniączyk 

M.Półtorak –

Łysiak 

IV 2018r. 

V2018r. 

Regulaminy 

turniejów 

Dokumentacja 

fotograficzna 

Janina 

Nowaczyk 

V 2018 

Przeprowadzenie 

konkursu rodzinnego   

związanego z higieną lub 

bezpieczeństwem wg 

regulaminów konkursu 

opracowanych w 

grupach. 

IX 2017-VI 2018r. 

Nauczyciele  

Rodzice 

Regulamin 

konkursu  

Materiały 

plastyczne do 

wykonania 

prac 

konkursowych 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

IX 2017-VI 

2018r. 

zapis w kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie 

internetowej 

przedszkola 

Prace 

konkursowe 

przygotowane 

przez rodziny 

dzieci 

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po  

I i II półroczu 

Janina 

Nowaczyk 

IX 2017-

VI 2018r. 

Realizowanie zajęć 

edukacyjnych w ramach 

współpracy ze 

środowiskiem lokalnym : 

gabinet stomatologiczny, 

apteka, przychodnia 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Kamizelki 

odblaskowe 

Materiały 

dydaktyczne 

 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

IX 2017 – VI 

2018 

Zapisy w 

dziennikach 

Zapis w 

kronice 

promocji 

zdrowia- 

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po I  

i II półroczu 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  
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lekarska, straż pożarna 

itp. 

IX 2017 – VI 2018 

zakładka na 

stronie 

 

Janina 

Nowaczyk 

VI 2018r. 

Wycieczka do ośrodka 

rekreacyjnego  

”Klimkowa Osada” w 

Cichej Górze wg 

scenariusza imprezy 

8.06.2018r.  

Cała 

społeczność 

przedszkolna 

Środek 

Transportu- 

autokar 

Oferta eduk.  

ośrodka  

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

V. Smentek 

8.06.2018r.  

  

Zapisy w 

dziennikach 

Zapis w 

kronice 

promocji 

zdrowia- 

zakładka na 

stronie intern.  

p-la 

Arkusz 

sprawozdawczy 

nauczycieli po I  

i II półroczu 

Zespół ds. 

promocji 

zdrowia  

 

Janina 

Nowaczyk 

I i VI 

2018r. 

 

 
Literatura – realizacja planu rocznego 

„Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych oraz higienę naszego ciała  i otoczenia” 

na rok szkolny 2017/2018 

 

1. Rodzinna encyklopedia zdrowia” J. Krzyżanowski /1-3 t./ 

2. „Pierwsza pomoc” 

3. „Podręcznik pierwszej pomocy” 

4. „O wychowaniu zdrowotnym” Demel 

5. „Mały poradnik zdrowia dziecka” A. Początek 

6. „Higiena dziecka w wieku przedszkolnym” 

7. „Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu” 

8. „Radość z ruchu na świeżym powietrzu” H. Krombholz 

9. „Czy mogę pogłaskać psa ?” E. Zubrzycka 

10. „Nie lubię łaskotek” M. Aboff 

11. „Każde dziecko może nauczyć się spać” A. Kast- Zahn 

12. „Trucizny mogą być wszędzie” S. Skidmore 

13. „Zbyt miła” M. Pellegrini 

14. „Powiedz komuś” E. Zubrzycka 

15. „Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów” red. A. Brzezińska 

16. „Optymizmu można się nauczyć” Seligman 

17. „Myśleć jak góra, czuć jak rzeka” W. Vopel 

18. „Małe dzieci, duże uczucia” H. Baum 

19. „Agresja w przedszkolu” G. Schnabel 

20. „Żyć w zgodzie- zabawy zapobiegające agresji” J. Domagała 
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21. „Bajki terapeutyczne” M. Malicka 

22. „Wychowanie bez zazdrości” I. Krysztofowicz 

23. „Kształtowanie uczuć u dzieci i młodzieży” S. Gerstmann 

24. „O współżyciu dzieci w grupie przedszkolnej” I. Dudzińska 

25. „O zabawce w ręku dziecka” M. Dunin 

26. „Co dorosły o zabawce wiedzieć powinien” M. Marchewa 

27. „O dobrej zabawie”  M. Dunin 

28. „Rodzina i dom - dziecko przed telewizorem”  J. Gajda

 


