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PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

W PRZEDSZKOLU ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW  

DO DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH 

 

W przedszkolu realizowane są programy: 

 Program wychowawczy Przedszkola nr 1 w Radzyminie 

 Program profilaktyki Przedszkola nr 1 w Radzyminie. 

Podstawowym celem i założeniem programów jest kształtowanie u dzieci prawidłowych 

postaw oraz wyposażenie w niezbędne wiadomości i umiejętności w zakresie funkcjonowania 

w społeczeństwie, a także w zakresie bezpieczeństwa, rozpoznawania i przeciwdziałania 

zagrożeniom we współczesnym świecie, oparte na współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym. 

 

Realizacja działań: 

 
KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH, DZIAŁANIA 

WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Realizacja projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”  - 13 października 2016r. 

Celem zajęć było kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz 

proekologicznych dzieci. Dzieci poznały ABC SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW W 

PRZEDSZKOLU zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

 

 
 

 

 

 

 

2. Akcja edukacyjna „WyRaźni na drodze” - od 27.11.2018 do 07.12.2018 

Celem akcji było promowanie bezpieczeństwa i widoczności na drodze wśród 

przedszkolaków oraz nauka prawidłowych zachowań i zasad poruszania się w ruchu 

drogowym.  
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3. Konkurs plastyczny: „WyRaźni na drodze” - 07.12.2018 

Dzieci z grupy 5-latków wykonały pracę zbiorową: „WyRaźni na drodze” dotyczącą 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizatorem konkursu była: Agencja WTEM i 

Disney Polska, partnerem - Fundacja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marsz Zebry. 

 

 
 

4. Konkurs plastyczny: „Policjant i Ja” - 15.02.2019 

Konkurs stanowił element działań edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez 

Komendę Stołeczną Policji w ramach programu edukacyjnego „Z Borsukiem 

bezpieczniej”, którego głównym celem było kształtowanie już od najmłodszych lat 

właściwych nawyków, postaw i zachowań dzieci -  profesjonalizacja działalności z 

zakresu edukacji, profilaktyki i prewencji wśród mieszkańców, z którego wynika potrzeba 

kształtowania zasad właściwego postępowania w zakresie bezpieczeństwa osobistego 

zarówno w dużej miejskiej aglomeracji, jak i na terenach mniej zurbanizowanych. 
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5. Pierwsza pomoc na pikniku rodzinnym - 07.06.2019 

Podczas rodzinnego pikniku zorganizowanego na terenie przedszkola odbyły się warsztaty 

w nauce udzielania pierwszej pomocy, które zorganizował rodzic dziecka – Kamil W.  

 

 
 

6. Kampania: „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” -  05.11.2019r. , prowadzona   

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Wojewódzkimi 

Ośrodkami Ruchu Drogowego. W ramach spotkania przedszkolaki poznały zasady 

bezpiecznego poruszania się po drodze w roli pieszego, pasażera i rowerzysty. 

 

 
 

7. „Bezpieczny przedszkolak” – zajęcia przeprowadzone we wszystkich grupach 

Na zalecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom podczas zajęć organizowanych w przedszkolu (list do przedstawicieli organów 

prowadzących szkoły i placówki województwa mazowieckiego z dnia 13 maja 2019r., 

Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

podczas zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę) nauczyciele podjęli działania 

mające na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań podczas pobytu dzieci w 

przedszkolu i poza nim. Opracowano tematy zajęć: „Bezpieczny przedszkolak”, które 

wszystkie grupy realizowały w czasie: 24.05.2019 – 30.05.2019r. 

Realizowane tematy: 

 Bezpiecznie i zdrowo poznajemy świat. 

 Jesteśmy bezpieczni w przedszkolu  i poza  nim” – czytanie książki pt. „Jak być 

bezpiecznym przedszkolakiem” 

 „Gdyby kózka nie skakała” – czytanie książki Wandy Chotomskiej 
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 Stop – żyj bezpiecznie 

  „Co może nam się stać, gdy jesteśmy nieostrożni” – słuchanie historyjek. 

  „Wypadki – jak się wystrzegać?” – rysowanie przedmiotów, które mogą powodować 

urazy. 

 „Bezpieczny dom” – odpowiadamy za bezpieczeństwo rodzeństwa i rodziców 

  „Mój przyjaciel pies, kot” – malowanie farbami. 

  „Szkodliwe produkty, rośliny i środki chemiczne” – wypowiadanie się na temat 

obrazków. 

 „Postępowanie w sytuacji zagrożenia i po wypadku – wezwanie pomocy – 

inscenizacje sytuacji w formie ćwiczeń symulacyjnych. 

 „Bezpieczna zabawa” - rysunek kredkami 

  „Bezpieczna zabawa” – konstruowanie gry – opowiadania. 

 

8. Program edukacji antynikotynowej: „Czyste powietrze wokół nas” 

Terminy realizacji: 07.12.2016 – 13.12.2016r., 27.02.2018 - 05.03.2018r.,08.04.2019 – 

12.04.2019r.; Cele: Kształtowanie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 

narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych 

postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku 

bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.  

 

 

9. Projekt „Zdrowy Uśmiech Przedszkolaka” 

Termin: 02.12.2018r. 

W ramach współpracy z Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 w 

Radzyminie dzieci z wszystkich grup brały udział w projekcie „Zdrowy Uśmiech 

Przedszkolaka”. Program autorski został opracowany z myślą o dzieciach, aby od 

najwcześniejszego okresu ich życia kształtować nawyki dbania o higienę jamy ustnej.  U 

dzieci  przeprowadzono badania i czynności  profilaktyczne przez lekarza stomatologa w 

Centrum Medycznym.  
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10. Projekt ogólnopolski: „Zdrowo jem, więcej wiem” 

Realizacja – od 01.10.2019 do 29.11.2019r. 

Projekt edukacji prozdrowotnej. Projekt objęty był honorowym patronatem Pierwszej 

Damy, Agaty Kornahauser – Dudy. Poprzez ten projekt dzieci zdobyły wiedzę o zdrowym 

odżywianiu, wyrobiły prawidłowe nawyki żywieniowe, zdobyły cenne umiejętności, takie 

jak praca w grupie. Z przeprowadzonych działań zostały napisane raporty 

Raport z przebiegu zajęć: 

ZAJĘCIA: SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO 

 

 

 
 

 
 
 

ZAJĘCIA:  ZAGADKI OWOCOWO-WARZYWNE 
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ZAJĘCIA:  KAŻDY UCZEŃ CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM 

 

 
 

 

ZAJĘCIA: KONKURS NA  NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ PRZEDSTAWIAJĄCĄ ORDER 

MIŁOŚNIKA SPORTU 

 

 
 

 

ZAJĘCIA: JAK PRZEKONAĆ DZIECKO DO JEDZENIA WARZYW? 
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11. Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Sposoby Księcia Paranita na Problem z Głowy!”  

Realizacja: 27, 28 X 2020r.  

Cel główny: działanie profilaktyczne występowania wszawicy wśród dzieci 
Cel szczegółowy: objęcie programem rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły 

podstawowej; dostarczenie wiedzy w zakresie zapobiegania występowania wszawicy oraz 

kształtowanie aktywnych postaw prozdrowotnych.  

 

 
 

 

12. Konkurs edukacyjny „Przyjaciele Klubu Mleczaka” realizowany w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Klub Mleczaka” 
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Realizacja – 25.01.2021r. 

Przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Przyjaciele 

Klubu Mleczaka”. W grupach dzieci 5-letnich i 6-letnich nauczycielki przeprowadziły 

zajęcia dotyczące kształtowania wiedzy na temat higieny jamy ustnej, kształtowania 

czynności, które są niezbędne przy dbaniu o uzębienie, znajomości podstawowych zasad 

odżywiania się, wiedzy na temat zdrowego trybu życia człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego odbywają się we wszystkich 

grupach systematyczne zajęcia i rozmowy z dziećmi na temat rosnącej liczby zakażeń 

koronawirusem (COVID-19), które mają na celu przygotować dzieci do zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania pandemii. Dzieci uczą się, jak przestrzegać zasad higieny: 

jak poprawnie i skuteczne myć ręce według załączonej instrukcji, jak dezynfekować ręce 

środkiem do tego przeznaczonym, jak zachowywać dystans społeczny. 

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych w sprawie organizacji 

opieki nad dziećmi w przedszkolu, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i 

powierzchni, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu w 

przedszkolu.  

 

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH 

W przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne w oparciu o 

wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Wdrażane były działania na rzecz 

rozwijania i kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych dzieci. Nauczycielki 

podejmowały następujące metody i formy pracy z dziećmi: lekcje edukacyjne, uroczystości 

związane z obchodzeniem świąt narodowych, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, 

wycieczki do muzeum, wycieczki do miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w wydarzeniach lokalnych związanych z życiem 

społecznym mieszkańców, promowanie w środowisku lokalnym podejmowanych działań 

 

Dzieci brały udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i  powiatowych              

o tematyce patriotycznej: 
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1. listopad 2018 - VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 

16 pt. „WOLNOŚĆ JEST W NAS! DUMNI ZE SWOJEJ NIEPODLEGŁEJ! pod 

Patronatem Honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Organizatorem konkursu była Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy – 

udział w konkursie; 

 

 
 

2. 19 listopada 2018r. - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polska – mój kraj” – w ramach 

międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała” pod Honorowym Patronatem 

Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego oraz Międzyszkolnego Klubu 

Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Efekty: I miejsce w kategorii 

dzieci 4-letnich; 

 

 
 

3. 26 listopada 2018r. – VI Gminny Konkurs recytatorski „Daj jak najwięcej dobra” – 

poznajemy wiersze Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej – poetki Mazowsza. W 

kategorii 5-latków – wyróżnienie; 
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4. 15 listopada 2019r. – VII Gminny Konkurs Recytatorski „Daj jak najwięcej dobra” – 

poznajemy wiersze Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej – poetki Mazowsza. 

W kategorii 5-cio i 6-latków – I i II miejsce.  

 

 
 

5. 16.01.2019r. – Międzygminny Konkurs wokalny dla przedszkolaków z Gminy Ząbki i 

Radzymin „Wspólne kolędowanie. Za wykonanie kolędy w kategorii 4-latków 

przedszkole otrzymało I miejsce, w kategorii 5-latków - I miejsce, w kategorii 6-latków – 

I miejsce. 

 

 
  

6. 19.04.2018r. - III Gminny Konkurs plastyczny: „Pocztówka z Papieżem Świętym Janem 

Pawłem II”  Efekty: dwa pierwsze miejsca,  dwa drugie miejsca. 
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7. 14.03.2018r. Gminny konkurs twórczo-recytatorski pt. „Radzymin – moje miasto” pod 

Honorowym Patronatem Burmistrza Radzymina  - wyniki:  II miejsce. 

 

8. 21.10.2019 IV Gminny Konkurs plastyczny pod hasłem: „Święty Jan Paweł II Honorowy 

Obywatel Radzymina” – wyróżnienie. 

 

 
 

 

9. II półrocze 2018r. „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – II edycja.  

Międzynarodowy projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. 

Pluszowy miś wędrował od domu do domu przedszkolaków z dzienniczkiem „pod 

pachą”. Zadaniem dziecka było zaopiekować się misiem, a zadaniem rodzica – poczytanie 

misiowi na dobranoc. Dodatkowym zadaniem dla dzieci było wykonanie rysunku dla 

misia i wpisanie tytułu przeczytanej książeczki. 

 

 
 

10. 2017,2018,2019, 2020r. akcja: Czytanie na dywanie z udziałem rodziców dzieci mająca 

na celu rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, uczenie norm społecznych, wprowadzenie 

dzieci w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno. 
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11.  2017, 2018, 2019, 2020r. – poprzez wdrażanie Kodeksu Przedszkolaka w każdej grupie 

dzieci przejawiają poczucie własnej wartości jako osoby, wyrażają szacunek wobec 

innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązują relacje rówieśnicze. Odczuwają i 

wyjaśniają swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy 

chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej 

Nazywają i rozpoznają wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość 

okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość. Respektują prawa i 

obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby. 

  

12. Akcja Charytatywna „Góra Grosza” 

27.11.2017 – 02.01.2018r. / 26.11.208 – 02.01.2019 / 25.11.2019 – 02.01.2020 /  

26.10.2020 – 31.05.2021 

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się 

poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale 

najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę 

stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra 

potrzebujących. 
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13. Zbiórka charytatywna na rzecz Komitetu Społecznego - pomoc dla Agnieszki K. w walce 

z białaczką – mamy dziecka z przedszkola (styczeń 2019r.). Mama dziękowała za 

życzliwość, okazane serce i wsparcie.   

 

14. Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami na terenie miasta, dzięki którym 

możemy uatrakcyjnić proces dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy. Współpracujemy z 

Urzędem Miasta i Gminy Radzymin, Biblioteką Publiczną, Domem Pomocy Społecznej, 

Ochotniczą Strażą Pożarną, Przedszkolem nr 2, Szkołą Podstawową nr 1, Szkołą 

Podstawową nr 2, Liceum Ogólnokształcącym. Celem tej współpracy jest: rozbudzanie 

zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, 

nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, poszerzenie kontaktów 

zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci, pomoc dla 

dzieci z rodzin ubogich oraz zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.  

Organizujemy spotkania z Burmistrzem w Urzędzie Gminy, chodzimy na lekcje 

edukacyjne do biblioteki, wystawiamy przedstawienia w Domu Pomocy Społecznej, 

współpracujemy ze Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa, jesteśmy zapraszani do 

szkół na przedstawienia w wykonaniu dzieci, z okazji zbliżających się świąt gościmy całą 

grupą w w/w instytucjach i składamy życzenia. W ten oto sposób dajemy dzieciom 

możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci 

poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się 

z nim. 
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SZERZENIE WŚRÓD DZIECI ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ, WIEDZY NA 

TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW 

PROEKOLOGICZNYCH. 

Realizowane programy, projekty, udział w konkursach:  

 

1. 30.01.2017r. Program edukacyjny: „MAMAO, TATO, WOLĘ WODĘ!” zorganizowany 

przez Żywiec Zdrój przy wsparciu merytorycznym Instytutu Żywności i Żywienia oraz 

Instytutu Matki i Dziecka. Cele: poznanie wpływu wody na dobre samopoczucie i 

prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Kształtowanie dobrego nawyku picia 

wody.  

 
 

2. 21.06.2017r.  - cykliczny konkurs o tematyce ekologicznej przeznaczony dla placówek 

przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego – IX edycja pn.: „Wisła – rzeka, 

która urzeka”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w obszarze 

ochrony wód, z uwzględnieniem walorów turystycznych Wisły oraz rozwijanie wśród 

dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego, kształcenie zmysłu 

plastycznego i kreatywności. Praca plastyczna zgłoszona do konkursu zdobyła I miejsce, a 

laureaci oraz placówka przedszkolna zdobyła atrakcyjne nagrody. 

 

 
 

3. 30.04.2018r. - cykliczny konkurs o tematyce ekologicznej przeznaczony dla placówek 

przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego – X edycja pn.: „O czyste 

powietrze dbamy –ze smogiem wygramy!”.  Cele: kształtowanie wiedzy na temat  

problemów ekologicznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie 

działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podnoszenie świadomości 

ekologicznej u dzieci dotyczącej zagrożeń, jakie powoduje smog; 
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4. 15.04.2019r. - Konkurs o tematyce ekologicznej dla placówek przedszkolnych z terenu 

województwa mazowieckiego – XI edycja pn.: „Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla 

Ziemi coś dobrego”. Cel – kształtowanie wiedzy na temat problemów związanych z 

ochroną środowiska naturalnego, a szczególnie z ochroną przyrody. 

 

 
 

5. 19.06.2019r. –  Ogólnopolski Program Kubusiowi Przyjaciele Natury. Cele: popularyzacja 

ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród przedszkolaków, ich 

rodziców i nauczycieli; wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci; uczenie dzieci 

kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw. 
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6. wrzesień 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 – Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata.  

Nasze przedszkolaki zaopatrzone w rękawice i worki chętnie pomagały w sprzątaniu 

terenu w pobliżu przedszkola, gdzie zebrano kilka worków śmieci. Dzięki temu wokół 

przedszkola zrobiło się czysto i przyjemnie.  

Głównym celem tej akcji było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”,  

wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska i recyklingu. 

 

 
 

 

7. 01.12.2020r. – 29.01.2021r. Ogólnopolski program Edukacyjny dla Przedszkoli „Działaj z 

impetem”. Cele: edukacja Polaków w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu. Dzieci 6-letnie wykonały 

pracę plastyczną na temat: „Przygody Mieci i imPETa!” 
 

 

 

 


