
Współpraca z rodzicami, środowiskiem 
lokalnym oraz instytucjami w ramach 
promowania zdrowego stylu życia

Nawiązano współpracę m.in. z dietetykiem, 
stomatologiem, lekarzem, pielęgniarką, policjantem, 
piekarzem, sportowcem- trenerem. Dzieci brały 
udział w organizowanym przez  Miasto Poznań- 
„Sportowym zajączku” oraz  „Olimpiadzie 
Przedszkolaków. Odwiedziły KS „Sobieski”, 
SP nr 58, SP nr 78 , SP w Skórzewie, gdzie 
uczestniczyły w zajęciach sportowych.





Organizowano spacery, 
wycieczki oraz codzienny 

pobyt w ogrodzie 
przedszkolnym



Realizowano   programy 
edukacyjne:

„Dzieciństwo bez próchnicy”, 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
„Bądźmy zdrowi, wiemy więc 
działamy”, „Zdrowy przedszkolak 
org”, „Mamo, tato, wolę wodę”, 
„Czyste powietrze wokół nas”.



Organizowano zajęcia 
warsztatowe dla dzieci 
na temat bezpieczeństwa
i higieny:

„Mały ratownik”, „Mały strażak”, 
spotkanie ze Strażą Miejską, Policją
i pracownikiem Schroniska dla zwierząt. 

 



Wizyty dzieci w gabinecie stomatologicznym, 
ortodontycznym i kosmetycznym



Zajęcia warsztatowe dla dzieci na temat emocji i sposobów 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych prowadzone przez 

psychologa przedszkolnego



W roku szkolnym 2015/2016 przedszkole uzyskało certyfikat 
ogólnopolskiego programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” 
wspierającego prawidłowe nawyki żywieniowe u małych dzieci



Efektem naszych działań jest: 

1. Zwiększenie wiedzy i zaangażowania rodziców oraz pracowników 
przedszkola  w kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych. 
Na podstawie obserwacji i analizy ankiet dla rodziców stwierdzono, że wzrosła 
liczba dzieci spożywających  surówki z 38% do 44% oraz warzywa i owoce
z 61% do 70%.

   
2. Poszerzenie wiedzy dzieci, rodziców i pracowników przedszkola na temat  
znaczenia ruchu i zdrowego stylu życia dla zdrowia człowieka.
Na podstawie badania ankietowego stwierdzono wzrost liczby  dzieci z 65% do 
74%, które ograniczyły czas spędzany  przed telewizorem i komputerem na 
rzecz aktywności ruchowej. 
83% rodziców twierdzi, że działania przedszkola miały wpływ na aktywny 
sposób spędzania czasu wolnego.



3. Podniesienie świadomości dzieci, rodziców i personelu na temat bezpieczeństwa 
emocjonalnego oraz higieny osobistej i otoczenia dla zachowania zdrowia.
Po przeprowadzeniu badania ankietowego stwierdzono, że wzrosła liczba dzieci 
myjących zęby dwa razy dziennie z 35%  do 81%.
Ponadto 70% badanych rodziców uważa, że przedszkole zapewnia dzieciom 
poczucie bezpieczeństwa oraz uczy  umiejętności radzenia sobie ze stresem i 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

Zespół do spraw promocji zdrowia:
Violetta Smentek - koordynator
Magdalena Paniączyk
Anna Malinowska
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