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I. Wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego. 

W celu zdiagnozowania potrzeb i wytyczenia zadań do realizacji w kolejnym roku 

szkolnym, przeprowadzono ankietę wśród rodziców oraz obserwację i wywiad                

w grupach starszych. 

Wyłoniono następujące problemy: 

1. Niewłaściwe nawyki żywieniowe dzieci. 

2. Niechęć dzieci do spożywania surówek i warzyw. 

3. Mała aktywność fizyczna dzieci w domu. 

4. Niechęć dzieci do wizyty w gabinecie stomatologicznym. 

 

II.  Opis realizacji edukacji zdrowotnej.  

Wszelkie nasze działania zmierzały do realizacji celów wytyczonych w „Programie 

Przedszkole Promujące Zdrowie”. Ponieważ naszym priorytetem stało się zdrowe 

żywienie, dlatego każdego dnia zachęcałyśmy dzieci do zjadania zdrowych produktów, 

a przede wszystkim owoców i warzyw. Czyniłyśmy to m.in. poprzez praktyczne 

działania z dziećmi pod hasłem „Samo zdrowie, każdy Ci to powie”. W każdej grupie 

dzieci mogły przygotować zdrowe przekąski, surówki z marchewki. 



 

 

 



 

 

 Wykorzystując położenie naszego przedszkola w pobliżu zieleniaka dzieci                      

z nauczycielami najpierw dokonały zakupów owoców i warzyw, z których następnie 

przygotowały własnoręcznie pyszną witaminową sałatkę warzywną.  

 

 



 

 

 

 

Przyrządzenie sałatek dało dzieciom wiele satysfakcji jednocześnie uświadamiając jak 

ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu. Dzieci      

ze starszych grup przygotowały również sok „Kubuś”. 

 



 

 

 

Systematyczna praca nad realizacją tego celu to również zmiany, które zaszły                 

w przedszkolnym jadłospisie. Kolejny rok przygotowywania dzieciom zdrowych 

posiłków. Zamiast soków dzieci piją wodę niegazowaną, herbatę z cytryną. Na 

podwieczorek dzieci jedzą produkty z małą zawartością cukru. Zwiększono również 

rodzaje pieczywa. W ciągu dnia dzieci otrzymują „zdrowe przekąski” – jabłka, 

marchewki itp. 



Drugi priorytet to aktywność fizyczna dzieci w przedszkolu i w domu. Hasło                

„W zdrowym ciele zdrowy duch, ćwicz a będziesz zdrów” towarzyszy nam każdego 

dnia.  

We wszystkich grupach kładziemy nacisk na przeprowadzenie różnorodnych zabaw 

ruchowych, zestawów ćwiczeń gimnastycznych z przyborami, ćwiczeń kształtujących 

prawidłową postawę ciała, przeciw płaskostopiu.  

 

 

W celu zachęcania dzieci do aktywności fizycznej również nauczycielki zapraszały do 

przedszkola sportowców, trenerów fitness, itp. Spotkania te miały na celu zachęcić 

dzieci do uczęszczania za zajęcia sportowe, taneczne, do uprawniania sportu. 

 



 

 

 

W grupie II odbyły się zajęcia taneczne „Zumba” z Panią Mariką Puchalską – 

instruktorką zumba. Dzieci bawiąc się wspólnie przy muzyce miały kształtować 

koordynację, równowagę oraz ćwiczyć pamięć. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach 

zumby z radością i dużym zaangażowaniem. 



 

 

 

Spotkanie i pogawędka na temat zdrowego stylu życia z trenerem KPR Ostrovia paniem 

Piotrem Kierzkiem odbyła się w grupie IV – starszaków. 



 

 

Dzieci z grupy IX i X miały okazję gościć u siebie piłkarzy ręcznych KPT Ostrovia, 

którzy nie tylko opowiadali o swoim zamiłowaniu do sportu, ale także przeprowadzili    

z przedszkolakami trening na placu zabaw. Rzucanie do bramek pod okiem 

zawodowych piłkarzy to wielka frajda dla dzieci. Spotkania te to nie tylko okazja        

do ciekawego aktywnego spędzenia czasu, ale zachęcanie dzieci do uprawiania sportu 

poprzez udział w zajęciach dla dzieci np. w klubie piłkarskim. 

 



 

 

 

 

Naszym celem stało się również aktywizowanie rodziców do współpracy                         

z przedszkolem w celu organizowania spotkań rodzinnych, festynów o charakterze 

sportowym. Dlatego też w tym roku szkolnym każda z nauczycielek zorganizowała     

we własnych grupach spotkania dla rodziców i dzieci pod hasłem „Zdrowo na 

sportowo” – na łonie przyrody. Celem tych spotkań było promowanie aktywności dzieci 



w konkurencjach i zabawach sportowych oraz popularyzacji aktywnego spędzania 

czasu. 

Wykorzystując plac przedszkolny nauczycielki często organizują dzieciom zabawy 

połączone z ćwiczeniami gimnastycznymi na powietrzu. Często maja one charakter mini 

zawodów opartych na współzawodnictwie np. między grupami. 

 

 

 

W celu propagowania aktywności fizycznej na początku czerwca od kilku lat odbywa 

się „Spartakiada Przedszkolaków”. Uczestniczą w niej dzieci ze wszystkich ostrowskich 

przedszkoli, wspierane i dopingowane przez swoje rodziny i nauczycieli. Startowały      

w wielu konkurencjach, przy czym świetnie się bawiły, a na koniec każde dziecko 

otrzymało złoty medal. Ponadto odbyły się takie spotkania jak: 

- „Igrzyska Przedszkolaka” w Szkole Podstawowej nr 9; 



- „Koszykarskie przedszkola”- warsztaty sportowe w Szkole Podstawowej nr 5; 

- „Karnawał z piką” – zawody sportowe w Szkole Podstawowej nr 1; 

- zajęcia sportowe w Zespole Szkół Specjalnych. 

 

 

 



 

 

 

 

Ostatni priorytet dotyczył naszych działań w ośmielaniu dzieci i zachęcaniu                  

do systematycznych wizyt w gabinecie stomatologicznym. W tym celu odbyło zebranie 

rodziców z dziećmi w związku z realizacją bezpłatnego programu „Żeby piękny 



uśmiech mieć trzeba tylko chcieć”. Spotkanie prowadzone było przez Panią stomatolog 

Barbarę Rokicką – Łapuć, która przekazała wiele cennych wskazówek rodziców 

odnośnie profilaktyki stomatologicznej dzieci, a także podstawowych informacji             

o realizacji programu.  

Dzieci odwiedziła również jedna z mam Pani Karolina, która jest stomatologiem. 

Przybliżyła dzieciom specyfikę swojego zawodu, ciekawe przekazanie wiedzy na temat 

profilaktyki stomatologicznej oraz promowanie zdrowego stylu życia, a także                

za przyłączenie się do akcji " Cała Polska czyta dzieciom". Dzieci słuchały bajeczki pt. 

"Panadka na tropie Smoczycy Próchnicy". 

 

 



 Ponadto odbyły się zajęcia w Szkole Medycznej, podczas których dzieci dowiedziały 

się jak dbać o swoje zęby. Również dzieci miały okazję odwiedzić gabinet 

stomatologiczny.  

 

 

 



Kwiecień był miesiącem, w którym realizowaliśmy we wszystkich grupach projekt 

Akademii Zdrowego Przedszkolaka pt. „Zdrowy brzuszek mam i o odporność dbam”. 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka jest programem społeczno – edukacyjnym, 

skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców, nauczycieli oraz personelu 

przygotowującego żywność dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akademia Zdrowego 

Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu 

przedszkolnego wiedzy o tym, jak się właściwie odżywiać oraz prowadzić zdrowy           

i aktywny tryb życia. Akademia ma charakter ogólnopolski. Do głównych celów 

realizowanych podczas akcji należały: rozumie przez dzieci pojęcia: zdrowie, choroba, 

przeziębienie; zapoznanie się, w jaki sposób można zapobiegać chorobie, jakie czynniki 

wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie oraz to, że nie wszystkie bakterie są złe; 

dzieci potrafią wymienić sytuacje korzystne dla zdrowia; poznają sposoby 

przeciwdziałania chorobom; wiedzą, co to jest odporność i jak można ją wzmacniać; 

poznają, co przedstawia piramida żywienia i jej poszczególne piętra w relacji                  

z zapotrzebowaniem organizmu na przedstawione na niej produkty; poznają przyczyny   

i skutki otyłości;  rozumieją wpływ aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się na 

zdrowie i smukłą sylwetkę; dzieci rozumieją i dostrzegają Związek pomiędzy zdrowym 

żywieniem, a odpornością na choroby; dzieci poznały domowe sposoby na radzenie 

sobie z wirusami. Nauczycielki zadbały o to, aby w każdej grupie odbyły się zajęcia 

związane z tematyką. Każda z grup otrzymała materiały niezbędne do zrealizowania 

zajęć - scenariusze zajęć zawierające niezbędne informacje, które pozwolą wytłumaczyć 

dzieciom, w jaki sposób mogą dbać o swoje zdrowie, co powoduje, że chorują, jak się 

przed tym ustrzec, jak w naturalny sposób wzmocnić odporność. Ostatni blok 

tematyczny poświęcony był poważnemu problemowi otyłości. Dzieci zyskały wiedzę     

o tym, co sprzyja nadwadze i otyłości, a także, co powinny robić by temu 

przeciwdziałać. Uzupełnieniem tej wiedzy były propozycje zabaw, gier, wierszyków       

i plansz do kolorowania, dzięki którym przedszkolaki łatwiej zapamiętają niezbędne dla 

nich wiadomości. Wszystkim zajęciom towarzyszyli bohaterowie bajek, czyli 

Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka  – Wieprzuś, Raptuś, Ociupinka i ciocia Róża. 

Ponadto odbyły się spotkania z doradcami żywieniowymi, zajęcia sportowe, ruchowe, 

dzieci przygotowywały zdrowe i pożywne posiłki takie jak: kanapki, sałatki owocowe, 

koktajle. Po realizacji projektu przedszkole otrzymało certyfikat XXIII Akcji Akademii 

Zdrowego Przedszkolaka za realizację projektu: „ZDROWY BRZUSZEK MAM I O 

ODPORNOŚĆ DBAM”; 



 

 

 



 

 

 

 

III. Nawiązano współpracę z następującymi instytucjami wspierającymi działanie 

przedszkola: 

- Szkoły Podstawowe nr 9, 5, 1: 

- Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej; 

- Zespół Szkół Specjalnych; 

- Komisariat Policji w Ostrowie Wielkopolskim; 

- Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim; 

- Miejska Biblioteka Publiczna Filia dla dzieci; 

- Ostrowskie Centrum Kultury. 

 

 


