
CZYM SKORUPKA 
ZA MŁODU NASIĄKNIE …

czyli jak wśród 
naszych przedszkolaków 

promujemy zdrowie

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 W JAWORZNIE 



PLACÓWKA PROMUJĄCA ZDROWIE

„Zdrowie to nie tylko całkowity brak 
choroby, czy kalectwa, 

ale także stan pełnego, fizycznego, 
umysłowego 

i społecznego dobrostanu”.  

Jest to obecna definicja zdrowia 
przyjęta przez Światową 

Organizację Zdrowia.
Oznacza to, że w kwestiach 

zdrowia powinniśmy 
koncentrować się na  

jego wzmacnianiu.



Od września 2013 roku Przedszkole Miejskie nr 9
 w Jaworznie przystąpiło do Projektu 

Sieci Śląskich Szkół Promujących Zdrowie. 
Decydując się na ten krok mieliśmy na uwadze przede 
wszystkim dobro naszych wychowanków, a co za tym 

idzie propagowanie wśród najmłodszych szeroko 
pojętego zdrowego stylu życia. Pierwszym krokiem 

było stworzenie programu własnego pt: 
"Zdrowy przedszkolak – szczęśliwy przedszkolak" 

i realizacja jego założeń w oparciu 
o stworzone scenariusze. 

PLACÓWKA PROMUJĄCA ZDROWIE



Od higieny
 wszystko
 się zaczyna



Mycie rąk to bardzo ważna sprawa, uczymy sie 
o tym z higienistką oraz kolegami z SP 16 



Uczestniczymy w ogólnopolskim
 programie edukacji zdrowotnej 



Przyswajamy zdrowe 
nawyki żywieniowe 



Do tego zachęcamy 
całe rodziny. 

Zapraszamy rodziców, 
aby wraz ze swoimi 

pociechami, kosztowali 
wszystkiego co 

zdrowe, komponując 
do woli i według 

własnego pomysłu 
barwne i kolorowe 

kanapki.



Wiemy, że owoce i warzywa 
to źródło witamin



Raz w miesiącu organizujemy kolorowy dzień, podczas 
którego dokładnie poznajemy walory zdrowotne 

i smakowe wybranych produktów. 



Tworzymy własne 
piramidy 

zdrowego żywienia



Posiadamy smaczną, 
domową kuchnię 

z czterema posiłkami. 
Nasz jadłospis 

dostosowujemy 
do dzieci 

z alergiami pokarmowymi.



Aby zachęcić dzieci do jedzenia miodu, wybraliśmy się na wystawę do Muzeum Miasta Jaworzna 
pod hasłem "Pszczoły, pszczelarze i miód w Jaworznie". 

Tu dzieci miały okazje dowiedzieć się wszystkiego na temat pracy pszczół, 
no i co najważniejsze mogły skosztować prawdziwego miodu. 



Ruch to zdrowie – 
każdy przedszkolak 
ci to powie ! 



 
Ruch pobudza 

i stymuluje rozwój dziecka 
w każdej sferze: fizycznej, społecznej, 

umysłowej i emocjonalnej. 
Zapewnia jego optymalny rozwój 
i zdrowie. Podczas zajęć ruchowych 

dziecko gromadzi wrażenia 
i spostrzeżenia, wzbogaca swoje 
doświadczenia, kształci pamięć, 

uwagę i myślenie. 



spacerujemy 
do parku

Dlatego też, ruszamy się wszędzie: 



na Chrząstówkę



Wyjeżdżamy do Parku w Kazimierzu Górniczym



do Geosfery 
na powitanie 
pierwszych 
wiosennych dni



… i kiedy wiosenne słonko 
już mocno przygrzewa



Korzystamy 
z zaproszenia 
zaprzyjaźnionej 
Szkoły 
Podstawowej nr 16 
- ćwiczymy na sali 
gimnastycznej 



i na szkolnym boisku



Świętujemy Dzień Sportowca



Poznajemy znanych sportowców:
Spotkanie z Łukaszem Proksą - Mistrzem Europy i  

Wicemistrzem Świata Sport Jiujutsu, 
który uwielbia krzewić wśród 

młodych ludzi miłość do sportu. 
Pokazuje dzieciom i młodzieży, że można spełniać swoje 

marzenia i osiągać w życiu bardzo wiele.



… ale przede wszystkim, 
sami startujemy 
w zawodach sportowych 

„Od przedszkolaka do 
olimpijczyka”



Poznajemy zawody 
pomagające dbać 
o zdrowie 
i bezpieczeństwo 



Spotkanie z ratownikiem medycznym



pielęgniarką



policjantem



strażakami



O zdrowym trybie życia, wiemy tak 
dużo, że możemy z powodzeniem 
brać udział w konkursach



a oto nasze wyróżnione prace



 Nasze przedszkole przystąpiło 
do tego projektu realizując 

zadania mające na celu 
zaszczepienie wśród naszych 
wychowanków chęć dbania

 o swoje zdrowie 
i bezpieczeństwo. 



Dzięki podjętym działaniom w 
trzech obszarach: zajęcia 

edukacyjne, edukacja zdrowotna 
oraz doskonalenie wychowawców 

edukacji przedszkolnej, 
otrzymaliśmy tytuł i certyfikat 
PRZEDSZKOLA W RUCHU, 

a  naszą całoroczną pracę 
przedstawiliśmy tutaj: 

http://przedszkolenr9wruchu.blogspot.com/

http://przedszkolenr9wruchu.blogspot.com/


  Zdobyliśmy także certyfikaty



Posiadamy doświadczenie 
w opiece nad dzieckiem 
chorym na cukrzycę
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