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I. WSTĘP: 
 
Program profilaktyki przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim założeniu obejmuje 
pracę wychowawczo-dydaktyczną nad całością osobowości dziecka  z uwzględnieniem kształtowania 
sfery psychicznej, duchowej i fizycznej oraz uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych. 
Program został opracowany na podstawie programu wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej 
i Jolanty Kopały „Kalendarz przedszkolaka” z uwzględnieniem modyfikacji oraz Podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego. Wdrażanie programu równolegle wśród rodziców 
i nauczycieli, tworzenie jednorodnego środowiska wychowawczego jest jedną z najskuteczniejszych 
metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych. 
 
II. CELE : 
 
1. Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci pełno i niepełnosprawnych oraz  

zachowaniu ich zdrowia. 
2. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.. 
3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej 

wszystkich dzieci. 
4. Uświadamianie o zagrożeniach związanych z korzystaniem z komputera i dostępem do Internetu. 
 
III. ZADANIA DO REALIZACJI: 
 
1. Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zasadami higieny 
 
 Środki i sposoby realizacji: 

 Ramowy rozkład dnia dostosowany do potrzeb rozwojowych wszystkich dzieci 
 Żywienie dzieci zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania oraz wskazaniami medycznymi 
 Wyposażenie przedszkola sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dziecka 
 Wyposażenie przedszkola w pomieszczenia i pomoce do zajęć rewalidacyjno-

terapeutycznych 
 Skuteczna współpraca pomiędzy przedszkolem a instytucjami w zakresie działań 

profilaktycznych. 
 

      Przewidywane efekty: 
 Prawidłowy rozwój dziecka pod względem fizycznym i psychicznym 
 Dieta dzieci urozmaicona, regularne pory posiłków 
 Dostosowanie diety do indywidualnych potrzeb dziecka na podstawie wskazań medycznych 
 Sprzęt i pomoce dydaktyczne bezpieczne i umożliwiające realizację zadań profilaktycznych 
 Prowadzenie zajęć przez specjalistów: logopeda, psycholog. 

 
2. Bezpieczeństwo dziecka na terenie placówki 
 
 
Środki i sposoby realizacji: 

 Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych i zasad poruszania się po nich. 
 Korzystanie z zabawek i sprzętu na placu zabaw zgodnie z ustalonymi regułami. 
 Umiejętne korzystanie z różnorodnych materiałów, przyborów, narzędzi i urządzeń. 
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 Zgłaszanie nauczycielowi dolegliwości, skaleczeń. 
 Sygnalizowanie dorosłemu zaobserwowanych, niepokojących sytuacji i zachowań 

rówieśników 
 Znajomość imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. 
 Samodzielne ocenianie własnych zachowań oraz zachowań innych pod względem 

bezpieczeństwa. 
 
         Przewidywane efekty: 

 Poruszanie się po terenie przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa 
 Bezpieczne korzystanie z zabawek, sprzętu na placu zabaw, materiałów, przyborów 

i narzędzi. 
 Sygnalizowanie zauważonego niebezpieczeństwa ( skaleczenia, złe samopoczucie, zepsuta 

zabawka) 
 Posługiwanie się własnym imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania. 
 
 

3. Bezpieczeństwo dziecka poza  terenem placówki 
 
 
Środki i sposoby realizacji: 

 Znajomość podstawowych zasad wychowania komunikacyjnego 
 Zachowanie ostrożności w nieznanych środowiskach przyrodniczych.  
 Samodzielne ocenianie własnych zachowań i zachowań innych pod względem 

bezpieczeństwa. 
 Zachowanie ostrożności w kontaktach z obcymi. 
 Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu. 

 
Przewidywane efekty: 

 Poruszanie się po ulicy zgodnie z zasadami ruchu drogowego dla pieszych. 
 Bezpieczne korzystanie ze środków lokomocji 
 Stosowanie różnorodnych elementów odblaskowych. 
 Korzystanie w sposób bezpieczny z podstawowego sprzętu sportowego ( rower, sanki). 
 Unikanie zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych. 
 Rozumienie zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, grzybów czy pokarmów nieznanego 

pochodzenia oraz zbliżania się do nieznanych zwierząt. 
 Obsługiwanie prostych urządzeń elektrycznych w obecności dorosłego. 
 Unikanie zabawy zapałkami. 
 Przestrzeganie zakazu zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi, i innymi nieznanymi 

przedmiotami. 
 Zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami obcymi np. nie przyjmowanie od nich 

prezentów, pokarmów, odmawianie pójścia na spacer, nie otwieranie drzwi nieznajomym, 
przestrzeganie zakazu wsiadania do pojazdów osób nieznajomych. 

 Nie oddalanie się bez zgody i wiedzy dorosłych. 
 Bezzwłoczne opuszczenie miejsca zagrażającego bezpieczeństwu. 
 Umiejętne zachowanie się w razie zagubienia się w tłumie, sklepie lub imprezie masowej.  

 
 
 
 



 4

 
4. Higiena i zdrowie dziecka. 
 
Środki i sposoby realizacji: 

 Dbałość o czystość osobistą 
 Umiejętność zaspokajania potrzeb fizjologicznych. 
 Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia. 
 Dbałość o higienę układu nerwowego. 
 Podkreślenie ruchu i powietrza jako stymulatora prawidłowego rozwoju. 
 Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka. 
 Przeciwdziałanie chorobom. 
 Dbałość o środowisko jako podstawowy czynnik wpływający na zdrowie dziecka. 

Przewidywane efekty: 
 Prawidłowe mycie zębów, twarzy i rąk. 
 Dbanie o higienę własnego ciała i schludny wygląd. 
 Samodzielne korzystanie z toalety. 
 Prawidłowe posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych 

potraw. 
 Spożywanie posiłków o określonej porze z uwzględnieniem dużej ilości warzyw i 

owoców jako źródła witamin. 
 Utrzymanie czystości w trakcie jedzenia. 
 Unikanie hałasu i jego wszczynania. 
 Radzenie sobie z emocjami. 
 Udział w zabawach ruchowych w sali i na powietrzu. 
 Dostosowanie ubioru do odpowiedniej pogody i pory roku. 
 Częste przebywanie na powietrzu o każdej porze roku. 
 Rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej. 
 Unikanie bezpośrednich kontaktów z osobą chorą. 
 Utrzymywanie porządku w sali, najbliższym otoczeniu. 
 Przestrzeganie  zasad nie niszczenia przyrody.  
 

5.  Dziecko w świecie wirtualnym. 
 

Środki i sposoby realizacji: 
Chronienie dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z komputera i dostępu do 
Internetu poprzez:  
 Rozwijanie zainteresowań dzieci (np. koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe organizowane 

poza przedszkolem itp.) 
 Włączenie dzieci w różne formy aktywności w przedszkolu i w środowisku rodzinnym. 
 Współpraca z rodzicami polegająca na pokazaniu im, że wspólne zabawy z dzieckiem i 

wspólne zainteresowania mogą sprawić, że nie będzie ono uciekać w samotność wirtualnej 
rzeczywistości (pedagogizacja rodziców). 

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych i zabaw mających na celu ukazanie dzieciom, że komputer 
może być przydatnym narzędziem rozwoju i źródłem radości lub nieumiejętnie używany 
przyczyną problemów w przedszkolu i w domu. 
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Przewidywane efekty: 

 Znajomość zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera oraz dostępu do sieci (np. 
wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie – niedotlenienie organizmu, brak 
kolegów/koleżanek, niska sprawność fizyczna, podatność na urazy, przejawy zachowań 
agresywnych itp.) 

 Korzystanie z Internetu i komputera tylko za zgodą osób dorosłych. 
 Kontrolowanie czasu spędzanego przez dziecko przed komputerem. 
 Nie traktowanie komputera jako największego towarzysza zabaw. 
 Zdawanie sobie sprawy, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnianie rzeczywistości od świata 

wirtualnego i nierzeczywistego). 
 Większa świadomość dziecka na temat aktywnego spędzania czasu (poza komputerem). 
 Nie przejawianie zachowań agresywnych, przemocy obecnej np. w grach komputerowych. 
 Dostrzeganie pozytywnego wpływu świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, 

wyobraźni, pogłębianie wiedzy). 
 

IV FORMY MONITOROWANIA: 
 Analiza dokumentów 
 Obserwacja 
 Wywiad 
 

V EWALUACJA PROGRAMU: 
 

 Program będzie poddawany ewaluacji w roku szkolnym 2016/2017 
 
Formy ewaluacji: 

 Analiza dokumentów, 
 Analiza prac dziecięcych, 
 Rozmowy z rodzicami, 

 
 
 
 
 
Program został opracowany przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 58 w ZSP 3 
 
 w Katowicach i zatwierdzony do realizacji uchwałą nr ……………………………….                                                         
na zebraniu w dniu  15 września 2015r. 
 
Program został przyjęty  przez Radę Rodziców  uchwałą nr........................                                                                      
z dnia 14.września 2015r. 
 


