
Działania Przedszkola nr 36 

im. Marii Kownackiej w Poznaniu 

w zakresie promocji zdrowia 



Opracowanie programu „Z Plastusiem dbamy o zdrowie”

w ramach ubiegania się o ceryfikat 

Przedszkola Promującego Zdrowie 

wydawany przez Kuratorium Oświaty  w Poznaniu

cz. I „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy - kształtowanie zasad i nawyków 

racjonalnego żywienia oraz stosowania ich w życiu codziennym”-

 rok szkolny 2015-2016

cz. II „Sport, ruch sposobem na zdrowy styl życia” –

rok szkolny 2016-2017

cz. III „Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych oraz higienę naszego 

ciała i otoczenia” - rok szkolny 2017-2018

 



Powstanie kącików  dla rodziców 

Kącik zdrowego żywienia  -  porady 
dotyczące zdrowego odżywiania, przepisy 
kulinarne ze zdrowymi przekąskami 
udostępnione przez rodziców
i kucharkę .

Kącik bezpieczeństwa i higieny – 
informacje na temat higieny jamy ustnej, 
etapów mycia rąk, szkodliwości smogu
i hałasu dla zdrowia człowieka.

Kącik sportu i aktywnego sposobu 
spędzania wolnego czasu – propozycje 
zabaw i gier promujących aktywny 
wypoczynek dla całej rodziny,  
ciekawostki dotyczące różnych dyscyplin 
sportowych.



   Spotkania informacyjno - warsztatowe z personelem 

przedszkola i rodzicami

Z edukatorem HACCP  panią 
Pauliną Ożóg na temat 
„Zmian zasad żywienia 
w jednostkach oświatowych”.

Z dietetykiem i edukatorem 
żywieniowym programu 
„Zdrowo jemy, zdrowo 
rośniemy” panią Marią 
Jaśkiewicz.



Szkolenie warsztatowe dla Warsztaty z pierwszej pomocy 
pracowników przedszkola przedmedycznej dla
i rodziców na temat:  pracowników przedszkola.
„Radzenie sobie z emocjami” 
prowadzone przez panią Szkolenie dla pracowników
Monikę Bekker-Gosko.  przedszkola na temat cukrzycy

typu I.



   Realizacja zadań  promujących zdrowe odżywianie, 
 aktywność fizyczną oraz dbałość o higienę
 i bezpieczeństwo w naszym przedszkolu:

„Warzywne dni w przedszkolu”
  Przedszkolaki samodzielnie przygotowywały drugie 

śniadania z wykorzystaniem warzyw.



„Owocowe dni w przedszkolu”

Aby zachęcić wszystkie przedszkolaki do 
próbowania owoców  dzieci samodzielnie 
przygotowywały soki, sałatki, koktajle
i tworzyły owocowe kompozycje.



 „Ziarna jemy, zdrowo rośniemy”

Z pełnowartościowych produktów 
dzieci piekły chleb, bułeczki,  
ciasteczka i pierniczki ozdabiane 
bakaliami.
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