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           W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 realizowałyśmy 

zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa dzieci 

oraz szeroko pojętego ruchu ale przede wszystkim zajęłyśmy się 

zagadnieniem dotyczącym higieny osobistej dzieci. Jak w roku 

poprzednim, tak i w tym do przedszkola zaczęło uczęszczać 100 

dzieci. 

Przebadano rodziców dzieci 6 – letnich zadając im pytania o higienę 

psychiczną i osobistą dziecka.  

 W jakich godzinach wieczornych kładzie Pani dziecko do 

spania? ( 24 odp. ) – z odpowiedzi wynika , że najczęściej jest to 

godzina po 20’00; 

 Jak długo dziecko ogląda telewizję, komputer? (24 odp.) – z 

odpowiedzi wynika, że najczęściej jest to ponad 2 godziny; 

 Jak głośno dziecko słuch grających sprzętów RTV?(24 odp.) – z 

odpowiedzi wynika, że raczej umiarkowanie; 

 Czy dziecko myje ręce przed każdym posiłkiem?(24 odp.) – 

wszystkie odpowiedzi były pozytywne; 

 Czy dziecko myje zęby rano i wieczorem?(24 odp.) – tylko 16 

odpowiedzi było pozytywne; 

 Czy dziecko myje się przed pójściem spać? (24 odp.) – 

wszystkie odpowiedzi były pozytywne; 

 Czy dziecko zmienia codziennie bieliznę (24 odp.) – tylko 19 

odpowiedzi było pozytywne. 

   Po przeanalizowaniu wywiadów, skierowanych do rodziców dzieci, 

po przeanalizowaniu rozmów przeprowadzonych wśród dzieci z 

dwóch najstarszych grup ( porównanie odpowiedzi rodziców dzieci i 

dzieci nie zawsze się pokrywają !!!) , podjęłyśmy decyzję aby w tym 

roku rozszerzyć nasze zajęcia o tą tematykę.  

 



Nasze roczne działania z harmonogramu: 

Działania skierowane na szeroko pojętą higienę osobistą dziecka: 

  Od miesiąca października dwie najstarsze grupy wiekowe 

rozpoczęły poobiednie mycie zębów ( nie myło troje dzieci); 

  W każdej grupie wiekowej dzieci zobaczyły filmy edukacyjne , 

których treścią była prawidłowo wykonywana higiena osobista; 

  W dwóch najstarszych grupach wiekowych dzieci otrzymały 

książeczki do kolorowania o tematyce higieny, które 

wykonywały w przedszkolu po pogadance na dany temat; 

  Na tablicy informacyjnej dla rodziców , umieszczane były 

piktogramy przypominające o konieczności systematycznych 

zabiegów higienicznych; 

  Na tablicy informacyjnej zamieszczony był również artykuł 

„Jak kształtować dobre nawyki i nauczyć dziecko zasad 

higieny”; 

  Ze względu na niską świadomość poczynań wobec problemu 

wszawicy – zorganizowano zebranie ogólne, na którym 

przedstawiono prezentację multimedialną nt. pedikulozy i 

sposobów jej likwidacji; 

  Zorganizowane zostały badania wzroku w grupie dzieci 5 – 

letnich ( badaniu poddano 21 dzieci); 

  Zorganizowane zostało badanie słuchu w grupie dzieci 6 – 

letnich ( badaniu poddano 20 dzieci); 

  W tym roku zorganizowałyśmy X jubileuszowy konkursu 

Miejski „Witaminki – rosnę zdrowo” ; gościłyśmy 

przedstawicieli wszystkich przedszkoli z miasta Chorzów, wśród 

zaproszonych gości : przedstawiciele Władz Miasta : Wydział 

Edukacji, Wydział Zdrowia, Wydział Promocji i Aktywizacji 

Społecznej , Sanepidu, ZNP, artystka plastyk, Straż Miejska, 

Policja, Sponsorzy, Nauczyciele. 



  Przeprowadzona akcja ewakuacyjna odbyła się szybko, 

sprawnie i bezpiecznie. W akcji uczestniczyły wszystkie dzieci, 

cały personel i pracownik BHP. 

 Akcje ogólnopolskie , dotyczące promocji zdrowia dzieci 

zostały również zrealizowane w tym roku szkolnym , i tak : 

  Zrealizowano projekty dotyczące czystości osobistej 

dzieci: „Akademia Aquafresh”; „Czyste powietrze”; 

„”Dzieciństwo bez próchnicy”; 

 Zrealizowano projekty dotyczące zdrowego odżywiania : 

„Mamo, tato, wolę wodę”; „Zdrowo jemy – zdrowo 

rośniemy”; „Żywienie na wagę zdrowia”; 

 Zrealizowano projekty dotyczące higieny psychicznej: 

„ZIPPI”; 

 Projekt „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; 

  Jak co roku, w miesiącu październiku gościłyśmy panie z 

Akademii Zdrowego Uśmiechu, które przebadały za zgodą 

rodziców 90 dzieci. Wykonały u 10 dzieci fluoryzację. 

  W gazetce przedszkolnej „Przedszkolak” zamieszczono 

artykuły : 

  „Pierwsze dni w przedszkolu”; 

 „Samodzielność dziecka w wieku przedszkolnym”; 

 „Współpraca wychowawcy z rodzicami”; 

 „Niejadek w rodzinie”; 

 „Złe humory naszych dzieci”; 

 „Dzieci ofiarami konfliktu rodziców”; 

 „Cała prawda o kłamaniu”; 

 „Wyobraźnia też jest ważna”; 

 „Zdrowie dzieci a higiena osobista dzieci”; 

 „8 sposobów nauczenia dziecka numerów alarmowych”; 

 „Bądź bezpieczny w czasie wakacji”; 

 



  W miesiącu czerwcu zorganizowałyśmy Festyn Rodzinny – 

„Zdrowe przedszkole – zdrowe dzieci”; wśród wielu konkurencji 

z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych, 

zorganizowałyśmy międzygrupowe zawody siatkówki dla 

dorosłych, jak również tańce na trawie dla dzieci i rodziców; 

  W tym roku również uczestniczyłyśmy (2 nauczycielki i grupa 

6 dzieci z  5 rodzicami) w organizowanych przez Wydział 

Zdrowia i Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej Urzędu 

Miasta Chorzów – Dniach Promocji Zdrowia Miasta Chorzów, 

na terenie MORiS. 

Dodatkowe działania : 

 Wszystkie grupy wiekowe uczestniczyły w pogadance z 

Policjantami ( 87 dzieci obecnych w tym dniu); 

 Dwie starsze grupy wiekowe uczestniczyły w wycieczce do 

Straży Pożarnej w Katowicach ( 43 dzieci obecnych w tym 

dniu); 

 Dwukrotnie dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych 

przez przedstawicieli Straży Miejskiej , zajęcia dotyczyły 

bezpieczeństwa podczas korzystania z ruchu ulicznego, 

prawidłowego przechodzenia przez ulicę, zabawy na placu 

zabaw, korzystania z urządzeń w ogrodzie przedszkolnym; 

 „Pierwsza Pomoc” – zajęcia zorganizowałyśmy dla 

wszystkich dzieci w przedszkolu, w dwóch najstarszych 

grupach zajęcia odbyły się bardziej dokładnie – dzieci mogły 

spróbować udzielania pomocy na fantomie; 
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