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W BARTOSZYCACH 
„ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” 

 
  WSTĘP 
 
       Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy 
determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. 
Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. 
Bardzo ważne jest, aby dziecko było nie tylko przedmiotem zabiegów wychowawczych, ale 
także brało w nim czynny udział. Nie wystarczy, aby zdobyło pełną umiejętność i sprawność, 
lecz było przyzwyczajone do korzystania z nich. Powinno odczuwać potrzebę ich stosowania, 
a także zdawać sobie sprawę, że są one konieczne. Aktywne postawy wobec zdrowia i 
bezpieczeństwa powinny być kształtowane  u dzieci od wczesnego dzieciństwa. Działania w 
tym zakresie zarówno rodziców jak i nauczycieli muszą być zintegrowane i zgodne. Musi być 
stosowana odpowiednia atmosfera oraz odpowiednie warunki, sprzyjające zdrowiu i 
bezpieczeństwu w przedszkolu jak i w domu. 
 
 
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 
     Program „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 
– 6 roku życia. Opracowano go na bazie Podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego   
     Stan zdrowia i poczucie bezpieczeństwa pozwala na prawidłowe reagowanie i 
przystosowanie się do środowiska społecznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci 
przedszkolnych. Dobry stan zdrowia i poczucie bezpieczeństwa warunkuje dobre 
samopoczucie, większą odporność organizmu oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do 
przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę.  
     Celem programu jest wzbogacenie wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie, rozwijanie 
dbałości i odpowiedzialności za nie oraz uświadomienie wartości zdrowia i poczucia 
bezpieczeństwa. Wierzymy, że poprzez realizację programu profilaktycznego „Zdrowy i 
bezpieczny przedszkolak”, ukształtujemy w dzieciach postawę odpowiedzialności za własne 
zdrowie i bezpieczeństwo.    
          
 
CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

 Rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem. 
 Wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych. 
 Kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych. 
 Rozwijanie sprawności ruchowej. 
 Wdrażanie do czynnego wypoczynku. 
 Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób niepełnosprawnych i chorych. 
 Wdrażanie do wizyt kontrolnych u specjalistów. 



 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu. 
 Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. 
 Przestrzeganie przez dzieci zakazów dotyczących zabaw w miejscach 

niebezpiecznych. 
 Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym. 
 Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt oraz spożywania nieznanych 

owoców, roślin, pokarmów, lekarstw. 
 Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska 
 Kształtowanie zachowań proekologicznych 

 
 
OSIĄGANIE ZAMIERZONYCH CELÓW UWARUNKOWANE JEST:  
 

  Dokładnym poznaniem programu a zwłaszcza treści z poszczególnych obszarów 
tematycznych;  

  Dostosowaniem zadań do potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci;  
  Stwarzaniem wychowankom odpowiednich warunków umożliwiających 

indywidualne tempo ich rozwoju;  
  Odwoływaniem się do dziecięcych zainteresowań i doświadczeń;  
  Rozwijaniem serdecznej i przyjacielskiej atmosfery między wychowankami;  
  Organizowaniem sytuacji, które pozwolą dzieciom na poznawanie samych siebie;  
  Stosowaniem atrakcyjnych nowatorskich form i metod pracy opartych na  

ˇ twórczym działaniu,  
ˇ obserwacji i pokazie,  
ˇ przekazie słownym,  
ˇ przykładzie osobistym,  
ˇ różnorodnych zabawach- samorzutnych i zorganizowanych,  
ˇ samodzielnym zdobywaniu doświadczeń przez dzieci,  
ˇ spontanicznej, swobodnej aktywności własnej dziecka,  
ˇ aktywizacji wychowanków (zabawy dramowe, pantomimiczne ),  
ˇ rozwijaniu twórczego myślenia ( mowa ciała, burza mózgów ),  
ˇ konkursach.  

    

PROBLEMATYKA UWZGLĘDNIONA W PROGRAMIE ZOSTAŁA PODZIELONA NA 
NASTĘPUJĄCE OBSZARY  EDUKACYJNE: (na podstawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego) 
 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i 
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

3. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej. 
4. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 
5. Kształtowanie zachowań proekologicznych 

 
 
TREŚCI ZAWARTE W PROGRAMIE SKUPIAJĄ SIĘ WOKÓŁ NASTĘPUJĄCYCH 
OBSZARÓW TEMATYCZNYCH: 
 



1. Chcę być zdrowy. 
2. Odżywiam się zdrowo. 
3. Zdrowe zęby – ładny uśmiech. 
4. Przedszkolak, mały duży wie do czego mydło służy. 
5. Znam zasady bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu i poza nimi. 
6. Przedszkolak bezpieczny na drodze. 
7. Jesteśmy strażnikami przyrody 

 
Tematyka szczegółowa      Sposoby realizacji  Zamierzone osiągnięcia 
 
1.Chcę być zdrowy 
 
 

 
- prowadzenie ćwiczeń 
gimnastycznych różnymi 
metodami ( Sherborne, 
Labana, Orffa itp.) 
 
- umożliwienie uczestniczenia 
w ćwiczeniach korekcyjnych 
dzieciom z wadami postawy 
 
- organizowanie zabaw na 
śniegu jako formy aktywnego 
wypoczynku ( jazda na 
sankach, lepienie bałwana, 
rzucanie śnieżkami do celu) 
 
- organizowanie zabaw na 
świeżym powietrzu ( plac 
zabaw, łąka, park) 

 
- dziecko chętnie uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych 
 
- dziecko wie, że musi dbać o 
prawidłową postawę ciała 
 
 
 
- dziecko zna różne formy 
aktywnego wypoczynku 
 
 
 
 
- dziecko wie, że ruch na 
świeżym powietrzu to 
zdrowie 

 
2.Odżywiam się zdrowo 
 

 
- lubimy owoce i warzywa – 
częste spożywanie owoców i 
warzyw oraz udział w 
przygotowywaniu zdrowych 
posiłków 
 
- czy to, co jem jest zawsze 
dobre dla zdrowia ( umiar w 
jedzeniu słodyczy, chipsów, 
picie coca – coli, żywienie się 
w barach szybkiej obsługi) 
 
- rozumienie potrzeby 
spożywania zdrowych roślin 
jako źródła witamin w okresie 
zimy – założenie „ zielonego 
ogródka „ w kąciku przyrody 
( szczypior, rzeżucha, 
pietruszka) 
 
- kształtowanie nawyku 

 
- dziecko rozumie potrzebę 
prawidłowego żywienia 
(witaminy, składniki 
mineralne) 
 
 
 
- dziecko rozumie zachowanie 
umiaru w jedzeniu słodyczy i 
żywności szkodzącej zdrowiu 
 
 
 
- dziecko zna wartości 
odżywcze nowalijek 
 
 
 
 
 
 



zdrowego odżywiania się – 
codzienne zjadanie owoców, 
produktów mlecznych, picie 
soków 
 
- rozumienie szkodliwości 
przebywania w zadymionym 
środowisku, pomieszczeniach 
oraz szkodliwości palenia 
papierosów dla zdrowia 
człowieka 

 
- dziecko codziennie zjada 
zdrowy podwieczorek 
 
 
 
- dziecko wie, że papierosy 
oraz dym papierosowy 
szkodzą zdrowiu 

 
3.Zdrowe zęby – ładny 
uśmiech 
 
 

 
- zdawanie sobie sprawy z 
konieczności zwracania się o 
pomoc do osób zajmujących 
się ochroną zdrowia ( 
stomatolog, pediatra, 
pielęgniarka) 
 
- spotkanie ze stomatologiem 
( przegląd zębów dzieci 
sześcioletnich) 
 
 
- poznanie przyczyn 
próchnicy 
 
- codzienne mycie zębów  

 
- dziecko wie, do kogo 
powinno się zgłosić w razie 
kłopotów ze zdrowiem 
 
 
 
- dziecko rozumie 
konieczność opanowania lęku 
przed zabiegami leczniczymi 
 
 
- zna przyczyny próchnicy ( 
zał. do programu – 
opracowany temat 
kompleksowy) 
- prawidłowo myje zęby 

 
4.Przedszkolak, mały duży 
wie do czego mydło służy. 
 

  
- dbanie o czystość osobistą 
 
 
 
- opanowanie umiejętności 
samodzielnego ubierania się 
 
- opanowanie umiejętności 
kulturalnego jedzenia 
 
- pomaganie dzieciom 
najmłodszym oraz 
niepełnosprawnym  przy 
ubieraniu się 

 
- dziecko rozumie i 
przestrzega konieczności 
codziennych zabiegów 
higienicznych 
 
- dziecko potrafi samodzielnie 
ubierać się 
- dziecko potrafi kulturalnie 
zjeść posiłek 
 
- dziecko pomaga dzieciom 
młodszym niepełnosprawnym 
ubierać się 

 
5.Znam zasady 
bezpieczeństwa w domu, w 
przedszkolu i poza nimi. 
 
 
 

- poznanie i przestrzeganie 
zasad bezpiecznego 
poruszania się na terenie 
przedszkola i placu zabaw 
 
- korzystanie z zabawek, 
sprzętu ogrodowego i 

- dziecko stosuje poznane 
zasady bezpiecznego 
zachowania się w przedszkolu 
 
 
- dziecko bezpiecznie dla 
siebie i innych posługuje się 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przyborów codziennego 
użytku zgodnie z zasadami 
ich użytkowania 
 
- poznanie reguł współżycia 
w grupie w celu bezpiecznej 
zabawy z rówieśnikami                
( regulamin grupy) 
 
- wdrażanie do informowania 
nauczycielki o sytuacjach 
zagrażających 
bezpieczeństwu własnemu i 
innych 
 
- bezwzględne przestrzeganie 
zakazu włączania i 
manipulowania, bez zgody 
dorosłych urządzeń 
podłączonych do prądu oraz 
zabaw zapałkami 
 
- zapamiętanie własnego 
imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania 
 
- właściwe zachowanie się 
wobec obcych osób, zwierząt 
i roślin 
 
 
 
 
 
- wykształcenie nawyku 
właściwej reakcji dziecka w 
sytuacji ogłoszenia alarmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- przestrzeganie zakazu 
samodzielnego jeżdżenia 

przyborami, korzysta z 
zabawek i sprzętu 
ogrodowego 
 
 
- dziecko zna i przestrzega 
reguły współżycia w grupie 
 
 
- dziecko wie jak trzeba 
zachować się w sytuacji 
zagrożenia i gdzie można 
otrzymać pomoc, umie o nią 
poprosić 
 
- dziecko zna zasady 
korzystania z urządzeń 
elektrycznych, kuchenek 
gazowych 
- dziecko opowiada o 
konsekwencjach  zabaw z 
zapałkami 
 
 
-dziecko  zna swoje nazwisko 
i adres zamieszkania 
 
-dziecko  zna zagrożenia 
płynące ze świata ludzi, roślin 
oraz zwierząt i unika ich 
-  dziecko wie, że nie można 
samodzielnie zażywać 
lekarstw 
 
- dziecko potrafi zachować się 
właściwie w czasie ewakuacji 
w budynku przedszkola (zał. 
do programu „Zbiór zabaw 
dla dzieci przygotowujący do 
bezpiecznego zachowania się 
podczas ogłoszenia alarmu”) - 
dziecko rozpoznaje znaki 
informacyjne o drogach 
ewakuacji i miejscu sprzętu 
pożarniczego 
 
 
 
- dziecko nie korzysta z 
windy bez osoby dorosłej 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Przedszkolak bezpieczny na 
drodze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Jesteśmy strażnikami 
przyrody 
 
 

windą 
 
- wykształcenie nawyku 
właściwej reakcji dziecka w 
sytuacji zagrożenia zdrowia i 
życia poprzez udział w kursie 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej 
prowadzonym przez 
ratownika medycznego 
 
 
-przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa na drodze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- poznanie zanieczyszczeń 
powietrza, wody, gleby 
 
- kształtowanie zachowań 
proekologicznych 
 
 
 
 
- rozwijanie troski o obecną i 
przyszłą jakość życia na 
Ziemi 

 
 
- dziecko wie jak się 
zachować w sytuacji trudnej i 
zagrażającej zdrowiu 
 
 
 
 
 
 
 
- dziecko orientuje się w 
bezpiecznym poruszaniu się 
po drogach i korzystaniu ze 
środków transportu 
- dziecko stosuje zasady 
ruchu drogowego podczas 
spacerów  i wycieczek 
-  dziecko określa komunikaty 
przekazywane za pomocą 
sygnalizatora świetnego 
- dziecko odczytuje 
symbolikę znaków i potrafi 
stosować się do nich 
 
 
- dziecko wymieni przyczyny 
zanieczyszczenia naszego 
środowiska 
- dziecko segreguje śmieci do 
odpowiednich pojemników 
- dziecko uczestniczy w akcji 
„Sprzątanie świata” 
 
- dziecko pozna sposoby 
oczyszczania wody :filtry, 
oczyszczalnia ścieków 
- dziecko samodzielnie bada 
czystość wody, właściwości 
powietrza 
- dziecko wykorzystuje 
materiały odpadowe w 
pracach plastycznych 

 
 FORMY REALIZACJI: 
 

1. Spotkania z lekarzem, pielęgniarką dotyczące prawidłowego żywienia dzieci, higieny 
jamy ustnej. 

2. Wycieczki do ogrodu ( poznanie warzyw i owoców). 



3. Zorganizowanie kramu w kąciku przyrody „Przyjazne produkty”. 
4. Przygotowanie i degustacja „zdrowych przekąsek”. 
5. Organizowanie ‘Dni warzyw i owoców”. 
6. Wizyta dzieci w gabinecie stomatologicznym na okresowych przeglądach zębów. 
7. Wyświetlanie i omawianie audycji telewizyjnych, przeźroczy, filmów 

instruktażowych o tematyce zdrowotnej i z zakresu bezpieczeństwa. 
8. Ekspozycja w holu ilustracji i plakatów. 
9. Pogadanki z policjantem, na skrzyżowaniu. 
10. Nauka wierszy i piosenek. 
11. Organizowanie zabaw tematycznych. 
12. Kolorowanie obrazków. 
13. Zabawy pantomimiczne i dramowe. 
14. Zabawy dydaktyczne. 
15. Konkursy rysunkowe, wiedzy. 
16. Zagadki, rebusy. 
17. Gazetki dla rodziców. 
18. Udział w akcji „Sprzątanie świata” 

 
 
EWALUACJA PROGRAMU 
      
       Każda działalność człowieka wymaga analizy postępowania i na tej podstawie 
wyciągania wniosków. Dlatego też ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco. Dwa 
razy w roku szkolnym   koordynatorzy będą pisali sprawozdanie  z realizacji programu, biorąc 
pod uwagę: 
 

• Rozmowy z dziećmi i rodzicami 
• Obserwacje 
• Testy dla dzieci 
• Konkursy  
• Miesięczne plany pracy nauczycieli 
• Wpisy do dziennika 
• Kronikę 
• Scenariusze 
• Protokoły zebrań z rodzicami 
• Ankiety dla rodziców 
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