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Drodzy Rodzice! 

 Oddajemy Wam kolejny numer kwartalnika „Bezpieczne Przedszkole”, w którym chcemy 

informować o ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. Nasze przedszkole nadal 

realizuje program „Bezpieczne Przedszkole”, który skierowany jest zarówno do dzieci jak 

 i dorosłych.  

 

W pierwszym w tym roku szkolnym numerze znajdziecie informacje o: 

- Zajęciach na basenie, 

- Spotkaniu z policjantem, 

- Spotkaniu z pielęgniarką, 

- Własnoręcznie wykonanych przez dzieci zdrowych potrawach, 

- Zajęciach dla dzieci Zły dotyk, 

- DNIU TOLERANCJI, 

- Kalendarium. 
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ZAJĘCIA NA BASENIE 
Bez względu na wiek i stopień sprawności ruchowej, zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na 

rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka.  Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale 

pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Kształtują wreszcie cechy 

motoryczne i osobowościowe uczestników. Zajęcia prowadzone przez  doświadczonych instruktorów 

nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń - w ciekawy 

 i bezpieczny sposób zachęcają dzieci do zabaw w wodzie i nauki pływania. Ćwiczenia i zabawy  

w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach 

 i opór przed wodą. Nauka pływania przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne 

pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi 

wiarę we własne siły i możliwości. Dzieci uczą się podstawowych technik pływackich , co daje im 

możliwość udziału i zdobywania medali w zawodach pływackich na szczeblu miejskim, wojewódzkim 

 i ogólnopolskim. Pływanie jest formą aktywności, która ze względu na swoje walory zdrowotne 

 i rekreacyjne zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych 

sylwetek. Pływanie ponadto w sposób harmonijny i symetryczny rozwija całe ciało, bardziej 

pobudza  mięśnie niż inna forma aktywności fizycznej. Jest swoistą gimnastyką mięśni i stawów, 

zmniejsza napięcie mięśniowe, stymuluje prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego i aparatu kostno – 

stawowego. Zajęcia na basenie są dla wielu dzieci ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania 

fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Dlatego nasze przedszkolaki uczęszczają na basen raz w tygodniu.  
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SPOTKANIE Z POLICJANTEM 

W przedszkolu wszyscy zwracamy uwagę na bezpieczeństwo. Dlatego przedszkolaków  

z Przedszkola Miejskiego nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi odwiedziła pani policjantka Monika 

Śliwińska z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.  

 

W czasie spotkania policjantka sprawdziła, czy dzieci znają podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym 

numery alarmowe. Następnie wraz z dziećmi omówiła, zasady postępowania podczas kontaktu z obcymi 

dorosłymi, czy z nieznajomymi zwierzętami, zwracając uwagę na właściwe zachowania wobec tych 

zagrożeń. Tradycyjnie przypomniała zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię Później pani 

policjantka zaprezentował wyposażenie stroju policjanta: tarcza odblaskowa, rodzaje czapek, elementy 

odblaskowe na ubraniu, rodzaje pasków, rękawiczki, omawiając osobno każde z akcesoriów. Kajdanki 

oczywiście wzbudziły najwięcej emocji wśród przedszkolaków.  

W podziękowaniu za spotkanie przedszkolaki wręczyły pani policjant słodki upominek. 
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SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ 

 
Pierwszego grudnia odbyło się spotkanie z panią  pielęgniarką Olgą Kobyłecką. 

 

 
 
Pani pielęgniarka przypomniała okoliczności w jakich powinniśmy myć ręce. Zademonstrowała 

poprawną czynność mycia rąk i przedstawiła dzieciom na obrazkach powiększone obrazy drobnoustrojów. 

Omówiła jak powinniśmy zachowywać się podczas kichania i kaszlu w celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się zarazków na innych. Przypomniała ogólne zasady dbania o higienę oraz 

konieczność stosowania się do wskazówek lekarza w razie zaistnienia choroby. Przedszkolaki 

podziękowały gościowi za przyjście do naszego przedszkola. 
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JEMY ZDROWO 

Od dawna wiadomo, że jedzenie owoców i warzyw ma same pozytywne skutki dla naszego 

zdrowia. Jest to niewątpliwie prawdą, którą odkrywamy zazwyczaj dopiero w życiu dorosłym wcześniej 

stroniąc od wszelkich warzyw „wtykanych” nam przez mamy czy babcie. Jedzenie warzyw i owoców 

może mieć pozytywne skutki nie tylko zdrowotne, ale także materialne – słodkie jabłuszko mniej kosztuje 

niż batonik z karmelem. 

Często w naszej diecie brakuje podstawowych mikro i makroelementów oraz witamin, które z łatwością 

odnaleźć możemy w tych najbardziej popularnych produktach dostępnych w Polsce. 

Jaki więc dobroczynny wpływ mają na nas owoce i warzywa? Oto 10 korzyści : 

1. Zapobiegają powstawaniu anemii 

2. Są to naturalne leki przeciwwirusowe i antybiotyki 

3. Obniżają poziom „złego” cholesterolu, a więc działają dobroczynnie na funkcjonowanie serca 

4. Poprawiają odporność organizmu 

5. Zapobiegają uczuciu zmęczenia i dobrze wpływają na pracę całego organizmu 

6. Zapewniają prawidłowy wzrost i rozwój (szczególnie dzieci) 

7. Regulują pracę mózgu 

8. Działają dobroczynnie na zmysł wzroku 

9. Poprawiają pamięć, koncentrację, zapobiegają depresji 

10. Działają przeciwalergicznie 
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Dzieci w naszym przedszkolu wiedzą co to zdrowe odżywianie, dlatego też podczas zajęć 

organizowanych przedszkolaki wykonywały zdrowe kanapki, sałatki z owoców i warzyw. 
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ZŁY DOTYK 
 

W naszym przedszkolu odbyło się szkolenie dla dzieci 5 – 6 – letnich „Zły dotyk”. 

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się co to jest „zły dotyk”, co to są  intymne części ciała, co robić, 

gdy ktoś chce nas w „zły” sposób dotknąć oraz gdzie mają zwrócić się po pomoc w sytuacji im 

zagrażającej. Na koniec spotkania przedszkolaki przy pomocy wesołych i smutnych buzi rozpoznawały 

na obrazkach zachowania prawidłowe i nieprawidłowe związane z tematem szkolenia. 
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DZIEŃ TOLERANCJI 

 
Nasze przedszkole od tego roku szkolnego zmieniło nazwę na PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 

14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAWORZNIE.  W naszej placówce została utworzona 

grupa integracyjna. 18 listopada po raz pierwszy odbyła się w naszej placówce uroczystość przedszkolna  

- Dzień Tolerancji, podczas której dzieci dowiedziały się co to jest tolerancja i obejrzały występ kolegów 

z grupy integracyjnej III „Żabki”. Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, a w nim m. in.  

bajkę terapeutyczną „Pajączek Jaś”.   
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Nie można zapominać, że nie tylko zdrowie fizyczne, ale również psychiczne jest bardzo ważne dla  

dzieci. Co możemy zrobić by zadbać o zdrowie psychiczne naszych dzieci? Należy z dzieckiem 

rozmawiać, wyjaśniać wszelkie kwestie, niepowodzenia, problemy z rówieśnikami. Koniecznie należy 

także mówić o sytuacjach, które są smutne i wywołują u dziecka niepokój i uczyć je radzenia sobie 

 z trudnościami dnia codziennego. 

  

 

KALRNDARIUM 

 

 18.11.2016 Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 

Nasze przedszkolaki wzięły udział w akcji informacyjnej. W grupach odbyły się pogadanki, a następnie 

dzieci kolorowały obrazek związany z tematem akcji. 

Pamiętajcie! Antybiotyki działają tylko na bakterie. Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, 

przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli. Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – 

zaufaj jego wiedzy Stosuj się do zaleceń lekarza – nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli 

poczujesz się lepiej. Stosuj podstawowe zasady higieny, by zatrzymać rozprzestrzenianie się bakterii. 

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków prowadzi do lekoodporności! 

 

 1.12.2016  Światowy Dzień Walki z AIDS 

W tym dniu pamiętaliśmy  o obchodzonym ŚWIATOWYM DNIU AIDS. W związku z tym w każdej 

grupie przedszkolnej odbyły się pogadanki na temat tej choroby i zasad postępowania z osobami 

zakażonymi wirusem HIV. Dzieci  kolorowały obrazki tematycznie związane z tą chorobą.  

 

Bądźmy tolerancyjni dla chorych na AIDS! Pamiętajmy, że nie każdy zaraża się wirusem HIV przez 

swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Stosując odpowiednie zasady bezpieczeństwa możemy czuć się 

bezpiecznie w otoczeniu tych ludzi i w kontaktach z nimi. 

 

 

 


