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CZĘŚĆ I 
 

A. WYNIK DIAGNOZY 
 

 

 Wyniki diagnozy - wyłonione problemy: 

Po analizie ankiet dla pracowników przedszkola uzyskaliśmy listę następujących 

problemów: 

 stresujący tryb życia; 

 mała aktywność ruchowa; 

 mała świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej; 

Po analizie ankiet dla rodziców uzyskaliśmy listę następujących problemów: 

 duża ilość rodziców  nie  ogranicza dzieciom czasu oglądania telewizji (do 30 min.); 

 dzieci zjadają codziennie słodycze: wafelki w czekoladzie, cukierki ( 65%): 

            wg rodziców dzieci nie jedzą surówek ( 62%),warzyw ( 39%); 

 zbyt mała aktywność fizyczna dzieci poza przedszkolem; 

 rodzice wyrażają potrzebę spotkań z psychologiem lub innymi specjalistami. 

Po analizie rysunków i ankiet dla dzieci uzyskaliśmy listę następujących problemów:  

 krzyk i hałas w salach; 

 trudności w rozwiązywaniu przez dzieci sytuacji konfliktowych np. wyrywanie 

zabawek, nie zapraszanie do zabawy, wyśmiewanie; 

 niewłaściwe nawyki żywieniowe dzieci- codziennie słodycze, mało warzyw, 

surówek i owoców; 

 1|3 myje zęby tylko 1x dziennie; 

 duża ilość czasu ( ponad 1 godzinę) spędzana przed telewizorem i komputerem 

65%; 

Na podstawie obserwacji nauczycieli zauważa się, że dzieci niechętnie jedzą 

surówki i warzywa. 

 Wybrany spośród ww. problemów, problem priorytetowy: 

 duża ilość czasu wolnego spędzana przed telewizorem i komputerem; 

 mała aktywność ruchowa dzieci i dorosłych; 

 zmiana nawyków żywieniowych przez dzieci, rodziców i pracowników; 

 radzenie sobie ze stresem i rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych; 

  przestrzeganie zasad higieny. 

 

 

 

B. OPIS PROBLEMU PRIORYTETOWEGO 

 

Rok szkolny 2015/2016 Nieprawidłowe nawyki żywieniowe. 

  
Diagnoza odnosząca się do zmian nawyków żywieniowych wśród dzieci i rodziców 

wykazała, że bardzo dużo dzieci preferuje niezdrowe przekąski: batony, chipsy itp.,  nie 

są one przyzwyczajone do picia wody na rzecz słodkich soków czy napojów. Dość 

znaczny odsetek dzieci nie je wielu surówek i warzyw, a zdarzają się i takie, które nie 

zjadają żadnych. 

 
UZASADNIENIE WYBORU PRIORYTETU 

 



Według badań OBOP 46% Polaków cierpi na nadwagę. Jeśli nauczymy dzieci w wieku 

przedszkolnym podstaw zdrowego żywienia istnieje szansa, że nawyki te pozostaną w 

nich na okres całego dorosłego życia. Będą świadome jak za pomocą zdrowych nawyków 

żywieniowych wpływać na stan swego samopoczucia oraz stan własnego zdrowia. 

Warzywa odgrywają istotną rolę w żywieniu, dostarczają bowiem istotnych składników 

regulujących procesy biologiczne organizmu, przyczyniając się tym samym w istotny 

sposób do utrzymania zdrowia. 

  

PRZYCZYNY ISTNIENIA PROBLEMU 

 nieznajomość produktów żywnościowych wartościowych dla organizmu oraz brak 

świadomości znaczenia ich spożywania;  

 brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie produktów 

żywnościowych niezbędnych do utrzymania zdrowia;  

 niewłaściwe nawyki żywieniowe wyniesione z domu;  

 szkodliwy wpływ mediów (reklam);  

 przyzwolenie rodziców na spożywanie zbyt dużej ilości słodyczy. 

ROZWIĄZANIA DLA USUNIĘCIA PROBLEMU  

 dokonanie zmian w jadłospisie przedszkolnym; 

 zorganizowanie zajęć pod hasłem „Z Plastusiem dbamy o zdrowie”;  

 wykonanie gazetek na temat znaczenia racjonalnego odżywiana dla zdrowia 

człowieka; 

 wypracowanie metod motywujących dzieci do spożywania zdrowych produktów 

 udział dzieci i rodziców w praktycznych warsztatach prowadzonych przez 

dietetyków.  

            Celem ogólnym planu działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 

2015/2016  było kształtowanie zasad i nawyków racjonalnego żywienia oraz stosowanie 

ich w życiu codziennym. 

Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych związanych z racjonalnym 

odżywianiem. 

2. Podniesienie świadomości dzieci rodziców i personelu na temat znaczenia właściwego 

odżywiania dla zdrowia fizycznego i rozwoju intelektualnego. 

3. Utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród wszystkich podmiotów 
przedszkola. 

    Zespół ds. promocji zdrowia w czerwcu 2015r. dokonał diagnozy potrzeb pracowników 

przedszkola, dzieci oraz ich rodziców. Ewaluacja podjętych działań w ramach realizacji 

planu rocznego „Zdrowo jemy zdrowo żyjemy” przyczyniła się do podjęcia zadań w 

zakresie zmian nawyków żywieniowych przez dzieci, rodziców i pracowników. 

Surówki - 38% po analizie ankiety w VI 2015r., kryterium sukcesu – 48%, 

Warzywa 61% po analizie ankiety VI 2015r., kryterium sukcesu-71%,  

Słodycze – 65% po analizie ankiety w VI 2015r. - kryterium sukcesu- 55%. 

 

 

Rok szkolny 2016/2017  Mała aktywność ruchowa dzieci i dorosłych. 



Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono małą aktywność ruchową wśród 

dzieci, rodziców i personelu. Dzieci do przedszkola przywożone są samochodami, mało 

chodzą, czas wolny z rodzicami spędzają przed telewizorem lub komputerem,  co 

powoduje, że w czasie spacerów i innych zajęć ruchowych w przedszkolu szybko się 

męczą, nie wszyscy chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych. Stan zdrowia dzieci ulega 

pogorszeniu, nasilają się infekcje, obniża się odporność organizmu na stres. Aktywność 

ruchowa rzadko wskazywana jest przez dzieci, rodziców i pracowników przedszkola, jako 

forma spędzania czasu wolnego. 

UZASADNIENIE WYBORU PRIORYTETU 

Brak ruchu może powodować u dzieci wady postawy, a w konsekwencji nieprawidłowy 

rozwój narządów wewnętrznych, bóle, ograniczoną motorykę, kalectwo, małą odporność 

na zmęczenie fizyczne i psychiczne. Oprócz wad postawy coraz częściej spotykamy u 

dzieci nadwagę ciała spowodowaną brakiem ruchu. Systematyczna aktywność fizyczna 

ma bardzo korzystny wpływa na niemal wszystkie procesy metaboliczne i stan zdrowia 

człowieka w każdej fazie jego życia.  

PRZYCZYNY ISTNIENIA PROBLEMU 

 siedzący tryb życia, ogólne przemęczenie; 

 czas wolny spędzany przed ekranem telewizora lub komputera; 

 brak umiejętności aktywnego organizowania wolnego czasu; 

 nieprawidłowe nawyki wyniesione z domu; 

 czerpanie nieodpowiednich wzorców z otoczenia; 

 brak tradycji wspólnego aktywnego spędzania czasu; 

 brak wiedzy na temat zdrowego stylu życia. 

ROZWIĄZANIA DLA USUNIĘCIA PROBLEMU 

 

 prowadzenie codziennie zabaw ruchowych przed śniadaniem i ćwiczeń 

gimnastycznych dwa razy w tygodniu ;  

 propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu;  

 uświadamianie rodziców o roli aktywności ruchowej dla rozwoju i zdrowia 

dziecka; 

 zwiększenie częstotliwości wyjść poza teren przedszkola (wycieczki, lekcje 

edukacyjne, pikniki, biegi przełajowe, obserwacje);  

 dostarczanie dzieciom okazji do sprawdzania swoich możliwości w zakresie ruchu 

w zabawach, grach na powietrzu, zawodach sportowych i spartakiadach, piknikach 

rekreacyjno-zdrowotnych; 

 spotkania z autorytetami w dziedzinie aktywności fizycznej. 

 

 

 



    Celem ogólnym planu działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 

2016/2017  było uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia i dobrego samopoczucia 

człowieka, aktywne włączenie społeczności przedszkolnej w wydarzenia, lokalne, miejskie 

i krajowe związane z promowaniem zdrowego stylu życia oraz ograniczenie codziennego 

oglądania telewizji i korzystania z komputera na rzecz aktywności ruchowej. 

Cele szczegółowe: 

 Wyrobienie u dzieci nawyków i zwyczaju  uprawiania wybranej dyscypliny sportowej 

lub gimnastyki, czynnego wypoczynku, aktywnej rekreacji, a w dorosłym życiu 

uprawianie wybranej dyscypliny sportu. 

 Osiągnięcie przez dzieci określonego poziomu sprawności ruchowej i wydolności 

fizycznej pozwalającej im w przyszłości na dokonywanie wyboru formy czynnego 

wypoczynku i preferowanej dyscypliny sportu.  

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym, miejskim i krajowym na rzecz propagowania 

zdrowego stylu życia. 

 Kształtowanie u dzieci prawidłowej postawy ciała. 

 

Zespół ds. promocji zdrowia w czerwcu 2015 r. dokonał diagnozy potrzeb 

pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci przedszkolnych. Ewaluacja podjętych 

działań w ramach realizacji planu rocznego „ Sport, ruch sposobem na zdrowy styl 

życia” przyczyniła się do podjęcia zadań w zakresie zmian w sposobie spędzania czasu 

wolnego (ograniczenie codziennego korzystania z komputera i oglądania telewizji) na rzecz 

wspólnej aktywności ruchowej. 

 

Kryterium sukcesu: 

65% rodziców twierdzi, że po realizacji planu działań ograniczy dzieciom czas 

oglądania programów TV i korzystania z urządzeń elektronicznych do 30 minut 

dziennie na rzecz aktywności ruchowej. 

 

Rok szkolny 2017/2018                                                                                                             

1. Mała odporność emocjonalna.  

2. Nieprawidłowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej. 

 

1. Na podstawie obserwacji i analizy ankiet stwierdzono, że dzieci mają trudności z 

nazywaniem emocji, reagowaniem adekwatnie do sytuacji, nie radzą sobie z 

przegraną, stresem, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych. Świadomość siebie, 

własnych uczuć, umiejętność wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność 

radzenia sobie z napięciami, zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z 

innymi ludźmi są bardzo ważnymi aspektami zdrowia. Bez powyższych umiejętności 

zgodne i twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie jest niemożliwe. W przedszkolu 

dziecko zaspokaja potrzebę kontaktu z rówieśnikami, zdobywa nowe doświadczenia 

społeczne i emocjonalne.  

 

2. Po dokonaniu analizy ankiet zwrócono uwagę na nieprawidłowe nawyki higieniczne 

wśród dzieci. Duża grupa podopiecznych szczotkuje zęby tylko raz dziennie, 

tymczasem mycie zębów przynajmniej dwa razy dziennie przez minimum 2 minuty 

to absolutna podstawa, aby uniknąć próchnicy. Wykształcenie prawidłowych 



nawyków higieny jamy ustnej już w dzieciństwie to podstawa do zdrowia w 

przyszłości. 

 

UZASADNIENIE WYBORU PRIORYTETU 

 

Mała odporność emocjonalna.  

 Nasze przedszkole chce stworzyć warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie. 

Aby takie warunki stworzyć musimy u dzieci kształtować odporność emocjonalną 

konieczną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, łagodnego znoszenie 

stresów i porażek oraz racjonalnego myślenia, nawiązywania i utrzymywania dobrych 

relacji z ludźmi.  

 

Nieprawidłowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej 

Bardzo duży odsetek dzieci w Polsce choruje na próchnicę zębów. Wg danych 

statystycznych w wieku 3 lat u 64,30% dzieci stwierdza się próchnicę zębów mlecznych 

W wieku 6 lat częstość występowania próchnicy wynosi już 76,11% u dzieci 

z uzębieniem mieszanym, natomiast w 7 roku życia aż 86,11% dzieci ma próchnicę. 

Jak podkreślają eksperci, zły stan higieny jamy ustnej wśród najmłodszych jest 

wyjątkowo alarmujący, gdyż prowadzi do ciężkich chorób, przez co może rzutować na 

całe dorosłe życie. Chore zęby to nie tylko problem stomatologiczny i estetyczny – 

lekarze wiążą go z m.in.: chorobami serca, rakiem trzustki czy chorobami układu 

oddechowego. 

 

PRZYCZYNY ISTNIENIA PROBLEMU 

 

Mała odporność emocjonalna 

 dzieci nie są uczone nazywania i wyrażania uczuć oraz twórczego rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych;  

 dzieci nie otrzymują przykładu ze strony dorosłych;  

 obraz siebie, poczucie własnej wartości oraz odporność emocjonalna u dziecka są 

w trakcie rozwoju;  

 szkodliwy wpływ ze strony mediów;  

 rozpieszczanie, wyręczanie dzieci przez rodziców, ochrona przed trudnościami; 

 brak czasu zapracowanych rodziców na rozmowy i zabawy z dziećmi;  

 problemy rodzinne.  

Nieprawidłowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej. 

 

 nie zachęcanie do systematycznej i codziennej profilaktyki; 

 nie wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; 

 strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym; 

 brak wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia i jego wpływu na stan uzębienia. 

 

ROZWIĄZANIA DLA USUNIĘCIA PROBLEMU 
 

Mała odporność emocjonalna 



 organizowanie zabaw mających na celu poznawanie siebie oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi; 

 organizowanie zabaw mających na celu kształtowanie u dzieci odporności 

emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych 

sytuacjach;  

 organizowanie szkoleń i prelekcji dla nauczycieli i rodziców na tematy związane z  

radzeniem sobie ze stresem;  

 przygotowywanie przedstawień oraz organizowanie konkursów dla dzieci 

mających na celu poznawanie siebie, swoich mocnych stron, odkrywanie talentów;  

 programy edukacyjne z zakresu promocji zdrowia emocjonalnego;  

 zajęcia otwarte dla rodziców;  

 integracja rodziny z przedszkolem;  

 zajęcia warsztatowe z psychologiem na terenie przedszkola. 

 
Nieprawidłowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej. 

 realizacja programu „Dzieciństwo bez próchnicy”; 

 edukacja zdrowotna- zajęcia edukacyjne na temat prawidłowej higieny jamy 

ustnej; 

 wizyty w gabinecie stomatologicznym; 

 współpraca z rodzicami- wymiana szczoteczek, zachęcenie do wizyt 

stomatologicznych, uświadomienie znaczenia higieny jamy ustnej dla zdrowia; 

 mycie zębów w przedszkolu po I śniadaniu. 

 

          Celem ogólnym planu działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 

2017/2018  było rozwijanie dbałości o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę osobistą.  

 

Cele szczegółowe:  

1. Rozumienie i przestrzeganie  przez dzieci i dorosłych określonych zasad 

bezpieczeństwa w aspekcie fizycznym i psychicznym- dzieci zdobędą 

umiejętności rozwiązywania konfliktów, 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 

zagrożenia znajdujące się w ich otoczeniu w celu ich unikania. 

3. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz wdrażanie do ich 

przestrzegania. 

4. Współpraca z rodzicami i  środowiskiem lokalnym, miejskim, ogólnopolskim na            

rzecz  propagowania zdrowego stylu życia. 

 

Kryterium sukcesu: 

Zwiększy się wiedza i umiejętności w zakresie prawidłowych nawyków higieniczno-

kulturalnych. 

70% rodziców i dzieci twierdzi, że po realizacji planu działań systematycznie myją 

zęby (dwa razy dziennie), potrafią rozwiązywać sytuacje konfliktowe oraz radzić sobie 

ze stresem. 

A. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO 

 



Rok szkolny 2015/2016 

 

            Celem planu działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2015/2016  było 

kształtowanie zasad i nawyków racjonalnego żywienia oraz stosowanie ich w życiu 

codziennym. 

 We wrześniu 2015r. zespół ds. promocji zdrowia opracował oraz Rada 

Pedagogiczna Przedszkola nr 36 przyjęła do realizacji roczny plan pracy 

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

racjonalnego żywienia oraz stosowania ich w życiu codziennym”.  

 Stworzono dla rodziców kącik „Zdrowego żywienia”, w którym znajdowały się rady 

dotyczące zdrowego odżywiania, przepisy z potrawami, które dzieci lubią jeść w 

przedszkolu. Kącik „Zdrowe żywienie” znajdował się w holu przedszkola w wersji 

papierowej oraz na stronie internetowej w wersji elektronicznej.  

 Stworzono w przedszkolu kronikę Szkoły Promującej Zdrowie opisującą działania 

podejmowane w przedszkolu w ramach realizacji SPZ, zdjęcia. Kronika 

umieszczana była na gazetce ściennej oraz na stronie internetowej przedszkola. 

 Od września nastąpiły zmiany w jadłospisach wynikające z Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dn.26.08.2015r. 

 Systematycznie zamieszczano przy jadłospisie przedszkolnym informację o 

występujących w potrawach alergenach oraz przepisy na „zdrowe przekąski” 

udostępnione przez rodziców i kucharkę. Pozostali rodzice mieli możliwość 

zabrania przepisu i przygotowanie dania w domu.  

 Nauczycielki systematycznie realizowały  zadanie kształtowania i utrwalania 

prawidłowych nawyków żywieniowych wśród wszystkich podmiotów przedszkola 

poprzez wypełnianie celów zawartych w planie rocznym „Zdrowo jemy, zdrowo 

żyjemy”. 

 Zorganizowano „Święto Pyry – PYRLANDII” prezentacja regionalnych tańców 

piosenek, konkurencje sportowe z wykorzystaniem pyry, jedzenie przez dzieci pyry 

z gzikiem przyrządzonej zgodnie z przepisem z kuchni wielkopolskiej 

(24.09.2015r.). 

 Zorganizowanie „Warzywnych dni w przedszkolu”. W tym dniu przedszkolaki 

przygotowywały II śniadanie. Zadaniem każdej z grup było pokrojenie  jednego, 

wybranego rodzaju warzywa ze składników sałatki. Wszystkie grupy wyróżniały się 

kolorystyką ubrań, która była zgodna z kolorem wylosowanego wcześniej warzywa 

(02.10.2015r.). 

 Zorganizowanie „Owocowych dni w przedszkolu”. W tym dniu w każdej grupie 

królowały  różnorodne owoce: jabłka, gruszki, śliwki, winogrona i banany. Aby 

zachęcić wszystkie przedszkolaki do ich spróbowania każda z grup ułożyła 

owocowe obrazy (08.10.2015r.). 

 Pieczenie zdrowych ciastek, pieczywa, pierników np. owsianych z żurawiną. 

Kierując się zasadą, że najlepszym pieczywem jest to, które sami upieczemy, 

zorganizowano zajęcia kulinarne, podczas których dzieci piekły z nauczycielem w 

przedszkolu ciastka, bułeczki i chleby wg różnorodnych przepisów. W roli 

ekspertów wystąpili także rodzice i dziadkowie,  którzy z dużym zaangażowaniem 

dzielili się wiedzą piekarniczą i cukierniczą. 

 Większość grup przeprowadziła konkurs rodzinny „Zdrowo gotuję z mamą i tatą” 

wg regulaminów opracowanych w grupach oraz konkursy: plastyczne, kulinarne i 



fotograficzne promujące zaangażowanie rodzin dzieci w zmianę nawyków 

żywieniowych oraz dzielenie się z innymi przepisami kulinarnymi. 

 Zorganizowano we wszystkich grupach akcję „Zdrowe słodkości” umożliwiające  

degustację słodkich, ale równocześnie zdrowych przekąsek przygotowanych przez 

rodziców na  uroczystości i spotkania grupowych oraz wymianę przepisów.  

 Organizowano we wszystkich grupach „Zdrowe urodzinki/imieninki”, w ramach 

których dzieci z okazji swojego święta częstowały kolegów owocami lub  zdrowymi 

ciastkami, nierzadko pieczonymi z rodzicami w domach. 

 Powstał program edukacji zdrowotnej „Z Plastusiem dbamy o zdrowie” opracowany 

przez przedszkolny zespół do spraw promocji zdrowia, który został zatwierdzony 

przez dyrektora i przyjęty do realizacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę 

pedagogiczną   uchwałą  z dnia 17.02.1016r. 

  Zorganizowano akcję „Dzień soku”, w ramach której we wszystkich grupach  

wyciskano i spożywano sok z owoców (11.02.2016r.). 

 Zorganizowano w grupach akcję pt. „Dzień jajka”, w ramach której dzieci poznawały  

pochodzenie jajek, uczyły się  rozszyfrowywania liczb i symboli drukowanych na  

stemplowanych jajkach (będących w sklepach) oraz promowano spożywanie  jajek 

od kur z wolnego wybiegu. Dzieci przygotowywały także potrawy z jajek np. pasty 

czy jajecznicę. (marzec-kwiecień 2016r.). 

 Zorganizowano  akcję „Dzień wody”. W tym dniu w przedszkolu dzieci ubrane na 

niebiesko prezentowały hasła promujące picie wody, obejrzały film edukacyjny na 

temat oczyszczalni ścieków,  wykonywały doświadczenia fizyczne i chemiczne z 

użyciem wody. (22.03.2016r.). 

 Organizowano warsztaty kulinarne z rodzicami, podczas których przygotowywano  

zdrowe kanapki, pasty itp. 

 W ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” nauczycielki wystawiły dla dzieci 

przedstawienie pt. „Zdrowy Czerwony Kapturek”. Wszystkie grupy, ubrane na biało, 

spotkały się w jednej sali, gdzie śpiewały piosenki o zdrowiu i prezentowały zdobyte 

już  wiadomości na temat zdrowego trybu życia (07.04.2016r.). 

 Zorganizowano akcję  pt. „Podróż do mlecznej krainy”, w ramach której dzieci 

poznawały  pochodzenie,  rodzaje  mleka oraz jego różnorodne przetwory.  

Promowano także  picia mleka świeżego zamiast UHT.  

 Zorganizowano „Dzień sera”. Dzieci mogły  degustować różne gatunki sera: 

białego, żółtego, koziego, owczego. Zniechęcano także  do spożywania serów 

topionych i innych przetwarzanych chemicznie. 

 Zorganizowano Rodzinny Festyn pt. „Zdrowo i kolorowo”, podczas którego rodzice 

z dziećmi mieli możliwość wspólnej zabawy prowadzonej przez animatorów 

promujących zdrowe odżywanie oraz degustację wypieków przygotowanych przez 

rodziców i  dań serwowanych przez kuchnię przedszkolną. 

 Zorganizowano Międzyprzedszkolny Festiwalu Piosenki pt. „Witaminowe Nutki” 

promujący zdrowe odżywianie (21.06.2016r.). 

 Przygotowywano przedstawienia dla rodziców i przedszkolaków na temat 

„Zdrowego odżywiania” w ramach organizowanych w grupach uroczystości np. 

zakończeń  roku (maj-czerwiec 2016r.). 

 Promowano prozdrowotne działania poprzez redagowanie artykułów, które ukazały 

się w Głosie Wielkopolskim pt. „Wyciskają soki, robią sałatki i  kanapki- 

Przedszkolaki uczą się jak zdrowo jeść” i „Przedszkolaki z Plastusiem uczą się 



zdrowo odżywiać” autorstwa Katarzyny Sklepik (wydania z dnia 12.03.2016r., 

11.06.2016r.). 

 Podjęto współpracę z rodzicami oraz lokalnymi organizacjami i instytucjami: 

 W ramach zapoznania dzieci z ekologiczną uprawą owoców odbyły się 

wycieczki do osiedlowych sklepów oraz  Rolniczo-Sadowniczego 

Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Przybrodzie; 

 Kontynuowano współpracę z Miastem Poznań oraz Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Osiedla Ławica, w ramach której zorganizowano wycieczkę do 

gospodarstwa agroturystycznego „Wesoła Farma” w Sławicy, podczas  

której odbyło się spotkanie z gospodarzem, zwiedzanie gospodarstwa, 

oglądanie upraw roślin i hodowli zwierząt gospodarskich, spożywanie ciasta 

drożdżowego z domowego wypieku (2, 3.06.2016r.); 

 Realizowano  programy edukacyjne: „Dzieciństwo bez próchnicy”, 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”, 

„Zdrowy przedszkolak org.”, „Mamo tato wolę wodę”, „Zdrowo jemy zdrowo 

rośniemy”; 

 Organizowano  w grupach spotkania z ekspertami z rodzin dzieci np. 

dietetyk, stomatolog, lekarz, pielęgniarka, kucharka, piekarz. 

 Rodziny włączyły się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom promującą 

zdrowe odżywianie poprzez literaturę; 

 Zorganizowano spotkania na terenie przedszkola i szkoły z bibliotekarkami 

z Zespołu Szkół na ul. Żonkilowej panią Anną Lewandowską i panią Anetą 

Chojan wraz z wolontariuszami w ramach realizowanego projektu   

„Poczytaj  mi przyjacielu” promującego zdrowe odżywianie (8.03.2016r., 

18.03.2016r.). 

 

Rok szkolny 2016/2017 

 

Celem planu działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2016/2017  było 

uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, aktywne 

włączenie społeczności przedszkolnej w wydarzenia, lokalne, miejskie i krajowe związane 

z promowaniem zdrowego stylu życia oraz ograniczenie codziennego oglądania telewizji i 

korzystania z komputera na rzecz aktywności ruchowej. 

 Udział w programach edukacyjnych „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Dzieciństwo 

bez Próchnicy”, „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, „Mamo, tato wolę wodę”- 

dystrybutory z wodą we wszystkich salach, CPCD- czytanie książek o zdrowiu. 

 „ Igrzyska Olimpijskie”- impreza plenerowa na powitanie jesieni prowadzona przez 

Klub Muzyczny Mozaika dla dzieci i personelu przedszkola 22.09.16r, wiosenne 

zabawy muzyczno- ruchowe w sali gimnastycznej SP nr 58, „Festyn rodzinny”-

26.05.17r.  

 Przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – piosenki związane 

tematycznie z aktywnością ruchową, tańce i pląsy 23.09.16 r.  

 Przeprowadzanie codziennych ćwiczeń porannych oraz dwa razy w tygodniu 

ćwiczeń gimnastycznych. W sprzyjających warunkach organizowanie ww. zajęć w 

ogrodzie przedszkolnym. 



 Umożliwienie dzieciom odpoczynku w sali i ogrodzie poprzez zgromadzenie 

różnorodnych przyborów: koce, poduszki, materace, ławki. 

 Zorganizowanie kącika z książkami w każdej sali, jako alternatywnego sposobu 

odpoczynku. 

 Zapewnienie dzieciom dostosowanych do ich wzrostu mebli i innych sprzętów. 

 Organizowanie wycieczek promujących aktywny tryb życia np. na korty tenisowe, 

Stadion Miejski, Klub Sportowy Sobieski, sale gimnastyczne SP nr 58 i 78, Stadion 

Warty, wycieczka całego przedszkola do Kościana- Nenufar Club, Deli Park. 

 Przeprowadzenie konkursów rodzinnych „Ja, mama i rodzeństwo- ćwiczymy razem” 

wg regulaminów  opracowanych w grupach. 

 Realizacja projektów edukacyjnych np. „Piłka”, „Rower”, „Ruch to zdrowie, niech 

Tropiciel się o tym dowie”. 

 Kontynuowanie we wszystkich grupach akcji „Zdrowe słodkości”, „Zdrowe 

urodzinki/imieninki”– możliwość degustacji słodkich ale zdrowych przekąsek 

przygotowanych przez rodziców podczas uroczystości i spotkań grupowych oraz 

urodzin i imienin dzieci organizowanych w grupach. Wymiana przepisów i cennych 

rad. 

 Przygotowanie przez nauczycielki przedstawienia dla dzieci „Kopciuszek na 

sportowo” 12.04.2017r.  

 Zamieszczanie na tablicach informacji dla rodziców na temat wydarzeń sportowych, 

propozycji aktywnego sposobu spędzania czasu, materiałów edukacyjnych. 

 Udział w „Sportowym zajączku”- Arena marzec 2017r. oraz „Olimpiadzie 

przedszkolaków” w Ogrodzie Jordanowskim wrzesień 2016r.  

 

Rok szkolny 2017/2018 

           Celem ogólnym planu działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 

2017/2018 w Przedszkolu nr 36 im. Marii Kownackiej w Poznaniu było rozwijanie dbałości 

o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę osobistą.  

Realizacja zadania rocznego „Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych oraz higienę 

naszego ciała  i otoczenia”. 

W kąciku dla rodziców zamieszczano informacje na temat bezpieczeństwa 

emocjonalnego, umiejętności radzenia sobie ze stresem,  ukazujące znaczenie higieny dla 

zachowania zdrowia, propozycje miejskich wydarzeń promujących zdrowy styl życia. 

Prowadzono  kronikę Szkoły Promującej Zdrowie  w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

 Udział w programach edukacyjnych: „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

(przedstawienie dla całego przedszkola z okazji „Dnia Ziemi” 20.04.2018r. w 

wykonaniu grupy Jeżyków  pt. „Dbamy o przyrodę”), „Dzieciństwo bez Próchnicy” 

(obchody „Obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej” 20.03.2018r.), 

„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, „Mamo, tato wolę wodę” 

(przedstawienie dla całego przedszkola z okazji „Światowego Dnia Wody” 

22.03.2018r. w wykonaniu grupy Plastusiów pt. „Chrońmy środowisko”),  

CPCD- czytanie książek o zdrowiu, realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” w 

grupie Jeżyków. 

 Przeprowadzanie codziennych ćwiczeń porannych oraz dwa razy w tygodniu 

ćwiczeń gimnastycznych. W sprzyjających warunkach organizowanie ww. zajęć w 

ogrodzie przedszkolnym. 



 Umożliwienie dzieciom odpoczynku w sali i ogrodzie poprzez zgromadzenie 

różnorodnych przyborów: koce, poduszki, materace, ławki, tipi, hamaki. 

 Uatrakcyjnianie kącika z książkami w każdej sali, jako alternatywnego sposobu 

odpoczynku. 

 Organizowanie wycieczek i spacerów w celu utrwalenia  znajomości zasad 

bezpieczeństwa, bezpośredniej obserwacji ruchu ulicznego i sposobów 

bezpiecznego poruszania się pieszych po ulicy , a także jako źródła zdrowia i 

radości np. wyjazd  całego przedszkola do kina Apollo na przedstawienie 

„Plastusiowy pamiętnik” 24.05.2018r.  

 Odwoływanie się do zawartych umów – „kodeksów grupowych” dotyczących zasad 

zachowania  bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, ogrodzie, na 

spacerach  i wycieczkach. 

 Kontynuowanie we wszystkich grupach akcji „Zdrowe słodkości”, „Zdrowe 

urodzinki/imieninki”– możliwość degustacji słodkich, ale zdrowych przekąsek 

przygotowanych przez rodziców podczas uroczystości i spotkań grupowych oraz 

urodzin i imienin dzieci organizowanych w grupach. Wymiana przepisów i cennych 

porad kulinarnych. 

 Utrwalanie nawyków higienicznych związanych z czystością osobistą - 

przestrzeganie etapów  mycia rąk, rozumienie potrzeby mycia rąk po wyjściu z 

toalety i przed posiłkami, systematyczne mycie zębów, używanie jednorazowych  

chusteczek   higienicznych, zwracanie uwagi na schludność i estetykę własnego 

wyglądu oraz  nie używanie przedmiotów osobistego użytku należących do innych 

dzieci. 

 Kontynuowanie zajęć nt. szkodliwości hałasu, konieczności wietrzenia 

pomieszczeń  i  przebywania na świeżym powietrzu (zwrócenie uwagi na 

szkodliwość  smogu i dostosowanie wyjść do ogrodu do  aktualnego  

stanu powietrza).  

 Przestrzeganie zasad akcji „Mamo, Tato jestem obok”- zachęcenie rodziców do nie 

używania telefonów komórkowych na terenie przedszkola, w trosce o 

bezpieczeństwo  dzieci. 

 Wyrabianie czynnej postawy zapobiegającej chorobom i infekcjom oraz 

pozytywnego  stosunku do wizyt lekarskich- wizyta lekarza ( rodzic absolwenta 

przedszkola w roli eksperta) 

 Realizowanie działań prozdrowotnych na „Festynie rodzinnym”-  prowadzonym 

przez  animatorów Klubu Mozaika 25.05.2018r. 

 Udział w imprezie sportowej organizowanej przez Miasto Poznań „Sportowy 

Zajączek” grupy  Jeżyki 27.03.2018r.  

 Organizacja i udział dzieci w  Międzyprzedszkolnym Turnieju Szachowym” 

16.05.2018r.  i „Przedszkolnym Turnieju Warcabowym” 26.04.2018r w 

Przedszkolu nr 36. 

 Zorganizowanie imprezy przedszkolnej w ramach IV Ogólnopolskiego Biegu 

Przedszkolaków „Sprintem do maratonu” 09.05.2018r.  

 Wycieczka do ośrodka rekreacyjnego  ”Klimkowa Osada” w Cichej Górze wg 

scenariusza imprezy 08.06 2018r.  

 


