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Drodzy Rodzice! 
Oddajemy Wam kolejny numer kwartalnika 
„Bezpieczne Przedszkole”, w którym chcemy 
informować o ważnych sprawach dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa. Jak Wam wiadomo, nasze 
przedszkole realizuje program „Bezpieczne 
Przedszkole”, którego celem jest wychowanie dzieci 
na odpowiedzialnych dorosłych dbających o 
bezpieczeństwo własne i innych osób. Cel ten 
możemy osiągnąć wyłącznie z pomocą rodziców, gdyż 

to właśnie Wy jesteście dla dziecka najważniejszymi osobami, z których biorą przykład, 
jesteście wzorem do naśladowania. 

Prezentujemy Państwu dotychczasowe działania podjęte przez nas od początku roku 
szkolnego w ramach programu „Bezpieczne Przedszkole”: 

Blok tematyczny Realizowane treści Termin realizacji 

„Moje przedszkole 
jest bezpieczne” 

Wszystkie nowe przedszkolaki zostały zapoznane 
z topografią przedszkola oraz z osobami, od 
których mogą uzyskać pomoc. Najmłodsze przed-
szkolaki poznały, a starsze przypomniały sobie 
zasady bezpiecznego korzystania z ogrodu 
przedszkolnego, sali zajęć oraz salki zabaw.  

WRZESIEŃ 2018 
 

„Bezpieczna droga 
do przedszkola” 

Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych poznały 
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i 
korzystania ze środków transportu oraz 
podstawowe znaki i sygnały drogowe. Zdobytą 
wiedzę na temat zasad ruchu pieszego i 
drogowego dzieci utrwaliły podczas zajęć z 
przedstawicielem Straży Miejskiej, który odwiedził 
nasze przedszkole. 

WRZESIEŃ 2018 
 

„Kształtowanie 
czynności 
samoobsługowych, 
nawyków 
higienicznych 
i kulturalnych” 

Każdego dnia kształtujemy u dzieci umiejętności 
poprawnego mycia rąk i zębów. 5- i 6-latki 
uczestniczyły w zajęciach na temat mycia zębów 
oraz przeglądzie stomatologicznym 
organizowanym przez PCK. Najmłodsi uczą się 
samodzielnie korzystać z toalety, a także ubierać i 
rozbierać się. Każdego dnia zwracamy uwagę na 
właściwe zachowanie się przy stole podczas 
posiłków, a także na utrzymywanie porządku 
w swoim otoczeniu. 

Cały rok szkolny 

„Dbamy o swoje 
zdrowie” 

Organizujemy dla dzieci zajęcia ruchowe, zabawy i 
gry w ogrodzie przedszkolnym oraz w salce 
zabaw. Wdrażamy dzieci do czynnego wypo-
czynku jako źródła zdrowia. Wyrabiamy u dzieci 
nawyki higieniczne. Dzieci brały udział w dwóch 
przedstawieniach teatralnych dotyczących smogu 

Cały rok szkolny 
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– skąd się bierze i jakie konsekwencje ma dla 
naszego zdrowia. 

„Rozumienie zjawisk 
atmosferycznych” 

Podczas zajęć dydaktycznych uczymy dzieci 
rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne 
charakterystyczne dla danych pór roku. Zwracamy 
uwagę na podejmowanie rozsądnych decyzji 
związanych z nienarażaniem się na niebezpie-
czeństwo wynikające z pogody oraz odpowiedni 
ubiór. 

Cały rok szkolny 

„Produkty 
bezpieczne 
i niebezpieczne” 

W ramach rozpoznawania produktów 
bezpiecznych i niebezpiecznych dzieci zachęcane 
były do zbierania baterii, które są szkodliwe dla 
środowiska. Zebrane baterie zostały wykorzystane 
w konkursie „Śmieci mniej–Ziemi lżej”, którego 
wyniki poznamy pod koniec stycznia 2019 r. 

WRZESIEŃ-
GRUDZIEŃ 2018 
 

„Mieszkanie jest 
miejscem 
bezpiecznym” 

W ramach wdrażania dzieci do bezpiecznego 
posługiwania się przedmiotami i urządzeniami 
codziennego użytku najstarsza grupa „Żabek” 
zaczęła korzystać podczas obiadu z noży. 
Natomiast najmłodsza grupa „Krasnoludków” 
zaczęła posługiwać się nożyczkami. Podczas zajęć 
kulinarnych związanych z pieczeniem pierników 
dzieci miały możliwość posługiwania się różnymi 
akcesoriami kuchennymi. 

PAŹDZIERNIK-
GRUDZIEŃ 2018 
 

Bawimy się 
bezpiecznie 

Dzieci z gr. IV „Żabek” brały udział w zajęciach 
dydaktycznych w Nadleśnictwie dotyczących 
bezpiecznych zachowań w lesie. 

PAŹDZIERNIK 
2018 

„Jesteśmy życzliwi i 
uprzejmi dla innych” 

Każdego dnia zwracamy dzieciom uwagę na 
przestrzeganie reguł i norm niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z 
innymi ludźmi.  

Cały rok szkolny 
 

 
Program „Bezpieczne Przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci jak i do 

rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze 
bezpieczeństwo. Każdy z Państwa ma szansę na zdobycie honorowego tytułu 
„Odpowiedzialny Rodzic”, który będzie wręczany pod koniec roku szkolnego. 

Zasady zdobywania tytułu „Odpowiedzialny Rodzic”: 
Aby uzyskać tytuł należy: 
- uczestniczyć w spotkaniach dla rodziców (przynajmniej 50 % frekwencji), 
- wspierać nauczycieli i placówkę w działaniach prozdrowotnych i związanych 
z bezpieczeństwem, 
- brać udział wraz z dziećmi w konkursach organizowanych w przedszkolu, 
- wspólnie z dzieckiem wykonywać zaplanowane zadania z zakresu bezpieczeństwa, które 
będą wywieszane na tablicy ogłoszeń.  


