
Realizacja programu wychowawczego przedszkola - wszystkie oddziały
1. Jestem  kulturalny - ostatni tydzień października 2018
2. Kontroluję swoje zachowanie - ostatni tydzień XI i XII 2018
3. Dbam o swoje zdrowie  - ostatni tydzień  I i II 2019
4. Czuję się bezpiecznie - ostatni tydzień III i IV 2019
5. Poznaję wartości, które pomogą mi być dobrym człowiekiem - ostatni tydzień 
      V i  VI 2019

Realizacja programu „ Gimnastyka buzi i języka” Realizacja programu „ Gimnastyka 
buzi i języka”- wszystkie oddziały
2 scenariusz - „ Deszczowe zabawy z rytmem” -  III tydzień września 2018
1 scenariusz  - „ Jesienne rytmy” - III tydzień października 2018
7 scenariusz - „ Język na defiladzie” - II tydzień listopada 2018
5 scenariusz - „ Boże Narodzenie ”- tydzień świąteczny 2018
4 scenariusz - „ Mosty i bałwanki” - II tydzień stycznia 2019
3 scenariusz - „ Co robią misie zimą?” - I tydzień lutego 2019
6 scenariusz – „ Ślimak”- I tydzień marca 2019
8 scenariusz - „ Rodziny słów”- II tydzień kwietnia 2019
9 scenariusz - „ Pociągi”- I tydzień maja 2019
10 scenariusz - „ Urodziny Renaty” - II tydzień czerwca 2019

Realizacja Programu promocji zdrowia Miejskiego Przedszkola nr 47  
 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląsk„Przedszkolaki dbają o swoje zdrowie”
I  
Podstawowe cele, które pragniemy  zrealizować dotyczą w szczególności:
- stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu 
życia, a także podejmowanie  działań na rzecz zdrowia własnego i innych,
- kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, zabawy i nauki,
- zwiększenie aktywności fizycznej,
- kształtowanie czynnej postawy prozdrowotnej,
- nabywanie i wzbogacanie  wiedzy na temat „ zdrowego stylu życia”,
- doskonalenie własnego zdrowia poprzez właściwe odżywianie, utrzymanie w czystości 
całego ciała, zachęcanie do  aktywności ruchowej
- zwrócenie uwagi dzieci na walory odżywcze i smakowe  owoców i warzyw,
II 
Założenia:
Główne założenie programu brzmi” „Chcemy wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, 
odporne fizycznie dziecko w zdrowym środowisku."

Program realizowany będzie:
- codzienne - podczas  kształtowania zdrowych oraz higienicznych nawyków w czynnościach 
samoobsługowych,
-  cyklicznie podczas 10 zajęć realizujących założenia programu - 10 scenariuszy o tematyce 
zdrowotnej podczas, których dzieci będą :
1. Układać hasła propagujące dany owoc lub warzywo.
2. Wykonywać prace plastyczno- techniczne.
3. Wykonywać  zdrowe posiłki także na uroczystościach organizowanych w przedszkolu        
z udziałem członków rodzin.



4. Wyszukiwać ciekawostki do „ Przedszkolnej gazetki prozdrowotej” zamieszczanej na 
tablicy korkowej dla Rodziców.

W swoim założeniu program kieruje wiec  swoje działania na: 
1.  Dziecko - gdyż  będzie realizowany w czasie: - zajęć wychowawczo - dydaktycznych - 
zabaw - spacerów i wycieczek, zgodnie z ramowym rozkładem dnia. 
2.  Rodzica -  gdyż będzie On zapoznany z danym programem, zapraszany  na zajęcia 
otwarte, uroczystości oraz miał możliwość poznania „ Przedszkolnej gazetki prozdrowotej” 

Podczas realizacji programu dzieci będą miały możliwość spotkania się z:
- dietetykiem,
- intendentem,
- kucharką,
- lekarką, 
- pielęgniarką, 
-  pracownikiem Sanepidu w Rudzie Śląskiej,
- nauczycielem wychowania fizycznego,
- sportowcem czynnie uprawiającym sport.
III
Metody:
W trakcie realizacji Programu promocji zdrowia Miejskiego Przedszkola nr 47                         
z Oddziałami Integracyjnymi  w Rudzie Śląskiej „Przedszkolaki dbają o swoje zdrowie” 
wykorzystane zostają metody pracy z dzieckiem wg M. Kwiatkowskiej wzbogacone o metody
stosowane w edukacji zdrowotnej takie jak  :
- metoda organizacji środowiska, 
-  metoda przekazu wiedzy,
- metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu,
- metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych
- metody aktywizujące.
W realizacji treści przedszkolnego programu promocji zdrowia, stosowanie będą także  
elementy następujących metod i technik : 
- metoda  Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- metoda Integracji Sensorycznej,
- Relaksacja przy muzyce, 
- Techniki parateatralne, 
- Relaksacyjne techniki plastyczne
IV
Sposób realizacji:
Program realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych naszego przedszkola 
począwszy od miesiąca września 2018 do miesiąca czerwca 2019. Trwająca 10 miesięcy 
edukacja zdrowotna naszych podopiecznych będzie ciągiem planowanych działań 
wychowawczo- edukacyjnych , mających na celu wzbogacenie wiedzy dzieci  z dziedziny 
zdrowia. Promowanie zdrowego stylu życia w naszej placówce ma miejsce na co dzień, 
jednak dzięki temu programowi postanowiliśmy więcej czasu poświęcić niektórym treściom. 
Poprosiliśmy o pomoc:
- naszych pracowników: kucharka i intendent,
- naszych rodziców: lekarz, pielęgniarka,
- zaproszonych gości: dietetyk, nauczyciel wychowania  fizycznego, pracownik Sanepidu, 
sportowiec czynnie uprawiający sport,



czyli ludzi na co dzień zajmujących się promowaniem zdrowia z racji swojego zawodu.  
Treści zawarte w programie  pozwolą dzieciom przyswoić prawidłowe przyzwyczajenia          
i nawyki higieniczno- kulturalne.
Realizowane w tym programie treści dotyczą następujących bloków tematycznych:

1. Higiena i kultura żywienia
2. Aktywność ruchowa
3. Higiena osobista
4. Higiena wypoczynku
5. Higiena otoczenia

Sposoby realizacji poszczególnych treści zawiera poniższa tabela:

Lp. Data Zwrócenie uwagi dzieci na 
walory odżywcze                   
i smakowe wybranego 
owocu lub warzywa

Treści 
dodatkowe

Inne działania 
wspierające 
program

1 Wrzesień 
2018

Marchewka Osłuchanie        
z piosenką     
„Owoce, 
warzywa”- 
baju.baju.tv

Olimpiada 
sportowa dla dzieci
niepełnosprawnych
organizowana 
przez MOSiR.
Spotkanie ze 
sportowcem 
Jakubikiem

2 Październik
2018

Sałata Wizyta               
w sklepie 
warzywniczym 
w celu 
zakupienia 
sałaty.

Zaproszenie 
wybranego rodzica
na zajęcie w celu 
odczytania 
opowiadania

3 Listopad 
2018

Ogórek Mini konkurs 
na 
najsmaczniejszą
sałatkę               
z ogórkiem- 
pomysły, 
przepisy 
uzyskane od 
rodziców.

Spotkanie                
z dietetykiem

4 Grudzień 
2018

Brokuł Spotkanie z 
lekarzem lub 
pielęgniarką.

5 Styczeń 
2019

Burak Spotkanie                
z nauczycielem 
wychowania 
fizycznego

6 Luty 2019 Cytryna
7 Marzec 

2019
Jabłko Spotkanie                

z kucharką- 
wspólne 



przygotowanie 
jabłuszek do 
pieczenia.

8 Kwiecień 
2019

Gruszka

9 Maj 2019 Winogrono Obejrzenie 
teatrzyku 
sylwet 
M. Kownackiej
” O kosmatej 
rękawicy”
- 
przypomnienie 
zasad higieny,
- 
przypomnienie 
zagrożeń dla 
zdrowia 
wynikających   
z chorób 
brudnych rąk
- zabaw przy 
piosence 
„ Mydło 
wszystko 
umyje”
- przejście do 
łazienki : 
przypomnienie 
obowiązku 
każdorazowego 
mycia rąk 
przed 
jedzeniem          
i po wyjściu       
z toalety

Spotkanie                
z pracownikiem 
Sanepidu

10 Czerwiec 
2019

Truskawka Spotkanie                
z intendentem- 
wspólne 
wykonywanie 
koktajlu 
truskawkowego


