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PODSTAWY  PRAWNE 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 48, 53, 54, 70, 72 

 Konwencja o Prawach Dziecka – art.3, atr.19 i atr.33 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr 256 

poz. 2572 z późn.zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97 

poz.674 z późń. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół ( Dz.U.2009r. Nr 4 poz.17). 

 

WSTĘP 

 Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i 

zachowaniu ludzi. Przedszkole, poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także 

prowadzić działania profilaktyczne. Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to najważniejsze 

kwestie, przed którymi stają współcześni wychowawcy. Zjawisko akceleracji oraz postęp 

cywilizacyjny stawia przed nauczycielem nowe wyzwania. Wymusza konieczność 

wyposażenia młodego pokolenia w umiejętność przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń, 

unikania ich, względnie radzenia sobie w już zaistniałych sytuacjach trudnych.  

Treści adresowane do przedszkolaków muszą uwzględniać ich małe doświadczenie 

życiowe, niewielki zasób sprawdzonych metod radzenia sobie z problemami. Ponadto winny 

uczyć jak unikać niebezpiecznych sytuacji, jak rozpoznać i ocenić okoliczności 

niebezpieczeństw i jak się w związku z tym zachować. 

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU    

          

Program profilaktykiadresowany jest donauczycieli, dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich 

rodziców.  Ma on na celu uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w 

przedszkolu, domu, na drodze oraz w kontaktach z nieznajomym, uczyć właściwych postaw i 

zachowań w niebezpiecznych sytuacjach. Ma on także przybliżyć  dzieciom zasady 

współżyciaw społeczności, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w świecie wirtualnym. 

Treści programowe zostały zgrupowane w pięciu blokach tematycznych: 

 



I. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze 

II. Kształtowanie postaw asertywnych 

III. Profilaktyka zdrowotna 

IV. Aktywność ruchowa i profilaktyka wad postawy 

V. Dziecko w świecie wirtualnym 

 

Program  profilaktyki  jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnegow 

następujących obszarach: 

 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 

 Pomaganie  dzieciom  w  rozumieniu  istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń. 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU 

 Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla 

wychowanków przedszkola. 

 Promocja zdrowego stylu życia. 

 Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli i rodziców 

wychowanków. 

 Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące 

dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU 

 Uświadomienie dzieciom istniejących w życiu zagrożeń. 

 Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia. 

 Skuteczna współpraca między przedszkolem a instytucjami w zakresie działań 

profilaktycznych. 

 Rozróżnianie dobra od zła. 

 Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego 

postępowania bądź przypadkowych spotkań z nieznajomym. 



 Rozumienie powszechnych zakazów i nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych 

niebezpiecznych sytuacji. 

 Zdawanie sobie sprawy z konieczności przestrzegania zasad warunkujących 

bezpieczeństwo własne i innych ( w pomieszczeniach przedszkolnych, na placu 

zabaw, w domu, na drodze) 

 Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny). 

 Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego 

stylu życia). 

 Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci. 

 Zapobieganie wadom postawy 

 Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu 

(promocja postaw asertywnych). 

 Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych. 

 Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do Internetu. 

 

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU: 

 

Program można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkie nauczycielki oddziałów 

samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego itp. 

Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych 

wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren 

przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i współpracy 

z rodzicami.W programie nie zastosowano podziału na grupy, zostawiając prowadzącym 

zajęcia możliwość doboru treści tematycznych w zależności od percepcji i dojrzałości 

emocjonalnej dzieci.Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien wskazywać i uczulać 

wychowanków na symptomy ostrzegawcze pozwalające uniknąć zagrożenia oraz uświadomić 

dziecku, że w razie potrzeby powinno bez obaw zwrócić się o pomoc do wskazanych osób i 

instytucji.  

METODY I FORMY PRACY 

 metody problemowe: gry dydaktyczne, dyskusja 

 metody podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, 

praca z tekstem, 

 metody aktywizujące: drama, burza mózgów, metoda Orffa, Labana, Sherborne, 

pedagogika zabawy,  



 metody praktyczne: ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, konkursy, 

spotkania, degustacje 

 gry i zabawy, 

 twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci, 

 wycieczki tematyczne, spacery, 

 praca indywidualna, 

 zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej 

inicjatywy, 

 czynności samoobsługowe, 

 prace użyteczne, 

 zajęcia zorganizowane, 

 uroczystości przedszkolne, 

 konkursy, turnieje. 

 

I.  Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze. 

1. Bezpieczeństwo podczas zabaw. 

2. Bezpieczna droga do przedszkola. 

3. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków 

chemicznych.   

4. Profilaktyka przeciwpożarowa. 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko: 

 zna zasady współżycia w zespole 

 korzysta z zabawek, przyborów  i sprzętu  zgodnie z ustalonymi regułami 

 samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa 

 zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe 

 wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia 

 zna numery alarmowe 

 potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,   nie drażni zwierząt 

 przestrzega zakazu zabawy: zapałkami, lekarstwami, środkami chemicznymi, 

urządzeniami elektrycznymi,  



 nie zrywa nieznanych owoców i grzybów 

 wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem 

II. Kształtowanie postaw asertywnych: 

1. Osoby godne zaufania 

2. Prawa dziecka 

3. Właściwa postawa wobec nieznajomego 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko: 

 wykazuje asertywną postawę wobec osób jemu nieznanych 

 potrafi grzecznie odmówić osobie nieznajomej  

 przestrzega zakazu przyjmowania słodyczy i prezentów od osób obcych, 

 potrafi rozmawiać z obcymi przez telefon i domofon, grzecznie i stanowczo odmawia 

wpuszczenia ich do mieszkania 

 zna rodzaje niebezpieczeństw jakie mogą grozić dziecku ze strony dorosłych: 

 "zły dotyk" 

 przemoc, agresja 

 informuje rodziców lub opiekunów o zaistniałej sytuacji 

 dostrzega niebezpieczeństwo związane z oddaleniem się z miejsca zamieszkania, 

placu zabaw 

 wie, do kogo się zwrócić w trudnej sytuacji (rodzic, nauczyciel, policjant) 

III. Profilaktyka zdrowotna: 

1. Promocja zdrowego stylu życia,  

2. Higiena osobista 

3. Kulturalne zachowanie podczas posiłków 

4. Zdrowe odżywianie 

Oczekiwane efekty:  

Dziecko: 

  dostrzega potrzebę wizyt kontrolnych u lekarza i szczepień ochronnych 



  wie jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw, picie mleka jako źródła witamin 

  potrafi wskazać zdrowe produkty spożywcze 

  dostrzega potrzebę wypoczynku, wie, jak ważny jest sen 

 wie, że należy wietrzyć pomieszczenia, w których przebywa 

  zasłania usta podczas kaszlu i kichania 

  korzysta z chusteczek higienicznych podczas kataru 

  wie, że należy unikać kontaktu  z osobą chorą 

  kształtuje nawyk mycia rąk po wyjściu z toalety 

 respektuje prawo do zachowania intymności w trakcie załatwiania przez innych 

potrzeb fizjologicznych 

  dostrzega konieczność kontrolowania swojego wyglądu (fryzura, czystość ubrania) 

 wie, że należy rysować, malować tylko przy dobrym oświetleniu 

  wie, że hałas szkodzi zdrowiu, nie nadużywa głosu 

 dostrzega potrzebę codziennej kąpieli i zmiany bielizny 

 rozumie potrzebę kontrolowania i leczenia zębów 

 wie, jak ważny jest zawód lekarza 

 ubiera się odpowiednio do pory roku, hartuje organizm 

 rozumie znaczenie umiaru w jedzeniu słodyczy 

 zgłasza dorosłym dolegliwości odczuwane przez siebie lub zauważone u innych 

 

IV. Aktywność ruchowa i profilaktyka wad postawy. 

1. Gry i zabawy sprawnościowe. 

2. Rekreacja i wypoczynek. 

Oczekiwane efekty:  

Dziecko: 

 rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia 

 chętnie uczestniczy w zajęciach i zabawach ruchowych 

 umie utrzymywać prawidłową postawę ciała przy jedzeniu, rysowaniu 

 rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera 

 aktywnie wypoczywa 



 często przebywa na powietrzu o każdej porze roku. 

V. Dziecko w wiecie wirtualnym: 

1. Umiejętność właściwego korzystania z Internetu 

2. Świadomość zagrożeń w sieci 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko: 

 zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – 

oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek) 

 korzysta z Internetu tylko za zgodą rodziców, osób dorosłych 

 nie postrzega komputera jako najlepszego towarzysza zabaw 

 zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od 

świata wirtualnego) 

 nie naśladuje zachowań agresywnych obecnych np. w grach komputerowych 

 dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, 

kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, 

itp.) 

EWALUACJA PROGRAMU: 

 

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, 

dokonuje się na końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji 

programu będą stanowiły: 

 wnioski z obserwacji zachowań dzieci, 

 rozmowy z rodzicami, 

 rozmowy z nauczycielami, 

 analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia  

w konkursach, 

 analiza ankiet. 

 

 



 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI: 

  

 wspólne podejmowanie decyzji dotyczących niektórych aspektów 

życiaprzedszkolnego, 

  włączanie rodziców do wspólnego udziału w uroczystościach przedszkolnych, 

konkursach, 

  pedagogizacja rodziców w ramach spotkań z nauczycielami i specjalistami: 

policją,psychologiem, pedagogiem. 

 

 

 

Program opracowały:  

Irena Lenar- Bar 

Violetta Łukasiewicz 

Barbara Madej 

 


