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Drodzy Rodzice! 
Realizując program "Bezpieczne Przedszkole" w kolejnym 8 numerze 

kwartalnika pragniemy przybliżyć następującą tematykę: 

 bezpieczne ferie; 

 witaminy - zdrowe odżywianie; 

 wpływ telewizji i komputera na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; 

 spotkanie z weterynarzem - bezpieczeństwo w kontakcie ze zwierzętami. 
 

 
Bezpieczne ferie 

 

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu  

i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do 

swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, 

obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak  

i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.     

Jazda na łyżwach powinna odbywać się tylko na specjalnie przygotowanych 

ślizgawkach i lodowiskach. Nie wolno jeździć na łyżwach po zamarzniętych 

stawach, rzekach i jeziorach, gdyż nigdy nie można być pewnym trwałości 

takiej tafli lodowej. Zjazdy na sankach nie mogą odbywać się na górkach blisko 

ulic. Nawet zabawy ze śnieżkami wymagają ostrożności: nie należy rzucać nimi 

w kierunku głowy i twarzy innych osób. Trzeba także zwrócić uwagę czy w 

kuli śniegowej nie ma kamienia lub twardych grud lodowych. Można w ten 

sposób zapobiec poważnym zranieniom. 

Zachowanie bezpieczeństwa to sprawia priorytetowa, ale warto również 

pamiętać o czerpaniu radości z wolnego czasu i zimowej aury. Nie warto zbyt 

długo siedzieć w domu przed komputerem lub telewizorem, bo zimowe 

spacery mają wiele uroku i są również ważnym elementem zapobiegania 

chorobom. 
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Witaminy - zdrowe odżywianie 

 

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju umysłowo-fizycznego, gdy 

dzieciom potrzebne jest odpowiednio zbilansowane, urozmaicone pożywienie. 

Posiłki powinny być zaplanowane na podstawie produktów naturalnych. Różne 

produkty zawierają składniki odżywcze w różnych ilościach i proporcjach. 

Największą wartość odżywczą mają produkty wysokiej jakości oraz jak 

najmniej przetworzone. 

W diecie dziecka nie powinno się 

stosować produktów wysoko 

przetworzonych, wysokooczyszczonych, 

rafinowanych, z dodatkiem substancji 

chemicznych takich, jak barwniki, 

wzmacniacze smaku, konserwanty. 

W diecie dzieci powinny się znaleźć 

produkty zbożowe o niewielkim stopniu 

przemiału odznaczające się wysoką 

zawartością witamin i składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego. 

Powyższe zalety mają te owoce i warzywa pochodzące z rodzimych upraw, 

sezonowe, czyli które urosły i dojrzały w czasie określonym prawami natury. 

"Zdrowo żyj i się odżywiaj" 
Jedz owoce i warzywa. 

Umyj ręce przed jedzeniem, 

Wychodź na dwór, dbaj o siebie. 

Gimnastykuj się codziennie, 

Bo to zdrowo i przyjemnie. 

Rób przysiady, ćwicz podskoki, 

Będziesz szczupły i wysoki 
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Jadłospis w naszym przedszkolu jest mocno zróżnicowany i zawiera produkty 

zbożowe, nabiał, jajka, ryby, owoce oraz warzywa. 

Dzieci trzy razy w tygodniu jedzą ciemne pieczywo z ziarnami, piją mleko, 

kawę zbożową i wodę oraz herbaty ziołowe (mięta rumianek), spożywają 

mięso, chude wędliny, ryby i duże ilości owoców i warzyw. Desery 

przygotowane przez panie kucharki zawierają minimalną ilość cukru, często  

w ogóle, a ciasta to wyłącznie wypiek własny. Na zajęciach przedszkolaki 

wykonują zdrowe kanapki, sałatki, surówki i koktajle, które chętnie zjadają. 

Ostatnio grupa starszaków 'Motylki" przygotowała koktajl z mango i bananów, 

który "cieszył się ogromnym powodzeniem". 
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Wpływ telewizji i komputera na rozwój dziecka 
w wieku przedszkolnym 

 

Telewizja i komputer są wszechobecne w życiu 

człowieka i przy odpowiednim użyciu mogą 

być bardzo pożyteczne. Żeby jednak tak było 

konieczne jest rozsądne korzystanie z mediów, 

w przeciwnym razie przynoszą one więcej 

strat niż korzyści. Dziecko powinno tyle czasu 

poświęcać na telewizję, na ile pozwala jego 

wiek i stopień rozwoju. Dziecko do 3 roku 

życia (wg niektórych do 4 roku życia) nie 

powinno wcale oglądać telewizji. 

Dzieci w wieku 4–5 - lat mogą oglądać 

krótkie programy, najlepiej tylko dobranocki, 

natomiast dzieci 6–9 - letnie mogą oglądać 

telewizję do 45 minut. 

Nadmierne oglądanie TV czy korzystanie z komputera, bądź też programy  

i gry niedostosowane do poziomu rozwoju dziecka mają negatywny wpływ na 

jego rozwój i funkcjonowanie. Należą tu: 

1. Prezentacja przemocy, gwałtu w filmie w TV i w grach komputerowych 

stanowi źródło przyswajania przestępczych i agresywnych wzorców 

zachowań. Potem na skutek wielorakiego oglądania scen przemocy  

i agresji, u dzieci występuje zobojętnienie i brak reakcji na zło.  

2. Zanik wrażliwości, znieczulenie na cudzy ból i krzywdę w realnym życiu. 

3. Nieumiejętność przewidywania konsekwencji. 

4. Małe dzieci nie potrafią ocenić, które treści są istotne, a które nie.  
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5. Kształcenie podatności na sugestię i bezkrytyczność, wytwarzanie 

sztucznych potrzeb (reklamy telewizyjne). 

6. U chłopców skłonność do postawy macho, agresji i pogardy dla kobiet, 

u dziewcząt cynizm, apatia lub agresja, przyzwolenie na bycie 

traktowaną, jako obiekt fizycznego pożądania.  

7. Oglądając film dzieci przyjmują dosłownie elementy wizualne i nie są 

zdolne doszukiwać się przenośni czy symbolu. 

8. Wzrost niepokoju i poczucie nieszczęścia w sytuacjach niebezpiecznych. 

9. Telewizja i komputer powoduje nadpobudliwość i trudności  

z koncentracją. 
 

 
 

10. Zniekształcenie wyobraźni i aktywności twórczej. 

11. Dzieci zbyt często oglądające telewizję lub grające na komputerze na ogół 

mają gorzej wykształconą umiejętność czytania (z powodu mniejszego 

czasu na ćwiczenia i naukę). 
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12. Zaburzenia postrzegania perspektywy, wykształcenie postrzegania 

fotograficznego i dwuwymiarowego rzeczywistości, oglądanej na ekranie. 

Oko małego dziecka nie jest do tego przystosowane, powinno uczyć się 

widzenia w trójwymiarze. Patrzenie w jednym kierunku ogranicza 

zakres ruchów gałek ocznych (niezbędny chociażby do sprawnego 

czytania). 

13. Zaburzenia komunikacji, gdyż dialog z ekranem jest zawsze jednostronny. 

14. Upośledzenie prawidłowej mowy u najmłodszych dzieci.. 

15. Efektem zbyt długiego siedzenia przed telewizorem lub komputerem 

mogą być wady postawy, gorsza kondycja, mniejsza odporność, większa 

skłonność do zachorowań, a także otyłość. 

16. Powinniśmy zwracać również uwagę na odległość, z jakiej dzieci oglądają 

telewizję. Ze względu na szkodliwe promieniowanie emitowane przez 

ekran, optymalną odległością jest jednak 2,5 metra. Długotrwałe 

wpatrywanie się w ekran przeciąża wzrok i może doprowadzić do 

chorób oczu. 

17. Negatywny wpływ przypisuje się grom komputerowym, jako 

"stymulatorom agresji". Wiele gier opiera się wyłącznie na stosowaniu 

przemocy i co najgorsze, o tej przemocy decydują dzieci siedzące za 

klawiaturą. 

Reasumując, to - w jaki sposób telewizja, komputer, czy internet będą 

wpływały na rozwój i zachowanie dzieci zależy wyłącznie od rodziców. 

Do oglądania telewizji i prowadzonych zabaw (gier) na komputerze należy 

podejść odpowiedzialnie, bo tylko mądre postępowanie rodziców oraz kontrola 

nad oglądanymi programami może spowodować, że czas spędzony przez 

dziecko przed odbiornikiem telewizyjnym, nie będzie dla niego czasem 

straconym, czy też wręcz szkodliwym. 
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W naszym przedszkolu w marcu 2017 roku dzieci 6 - letnie objęte zostały 

przesiewowym badaniem wzroku przez pracowników Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Jaworznie. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań niektóre starszaki muszą skonsultować 

się ze specjalistą - okulistą w celu dokładniejszej diagnozy wzroku. 

W ciągu całego roku szkolnego Pani Psycholog w grupie integracyjnej "Żabki" 

prowadzi szereg zajęć dotyczących rozwijania dziecięcych zmysłów, takich jak: 

 wzroku; 

 słuchu; 

 dotyku; 

 smaku. 

Powyższe zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem i pozwalają dzieciom 

poznawać świat wszystkimi zmysłami. 
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Spotkanie z weterynarzem 
- bezpieczeństwo w kontakcie ze zwierzętami 

 

 

10 marca nasze przedszkole odwiedziła pani weterynarz oraz behawiorystka 

zwierząt.  

Celem spotkania, było zwrócenie uwagi na problemy związane z opieką nad 

zwierzętami domowymi oraz kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do 

zwierząt oraz unikanie zagrożeń płynących ze świata zwierząt. Spotkanie 

rozpoczęła behawiorystka zwierząt, która opowiedziała dzieciom, na czym polega 

jej praca.  

Behawiorysta pomaga właścicielom w zrozumieniu, dlaczego ich zwierzę w danej 

sytuacji zachowuje się w dany sposób. Kiedy już zrozumiemy podłoże zachowania  

i emocje, jakie są z nim związane, wówczas możemy rozpocząć wspólną pracę nad 

zmianą. Behawiorysta zwierzęcy działa podobnie do tłumacza obcego języka – 

stara się zrozumiale przetłumaczyć kluczowe informacje, aby obie strony – 

człowiek i zwierzę – mogły się zgodnie porozumieć. 

 

Podczas spotkania Pani 

weterynarz również  

w ciekawy sposób 

opowiedziała o swojej 

pracy. Dzieci dowiedziały 

się, po czym rozpoznać, że 

kotek czy piesek jest chory 

i należy przyprowadzić go 

do lecznicy. Uświadomiła 

dzieciom, że zwierzęta tak 

jak ludzie czasami chorują  

i potrzebują ich pomocy.  



 

 

kwartalnik nr 8 (styczeń - marzec 2017) 
 

Nasz gość w ciekawy sposób opowiadał, czym karmić zwierzęta, jak opiekować się 

kotami i zwierzętami domowymi. Zwrócił uwagę na systematyczne szczepienia 

ochronne i ich ważną rolę. Przedszkolaki mogły wcielić się w rolę weterynarza, 

najbardziej spodobał im się stetoskop, którym osłuchiwały pluszowego kotka.  

Na zakończenie nasi goście przedstawili dzieciom zagrożenia płynące ze świata 

zwierząt i kilka rad jak należy się zachować. 

1. Nie zbliżamy się i nie dotykamy zwierząt dzikich oraz nieznanych zwierząt 

domowych. 

2. Po zabawie z pupilem, po sprzątaniu kuwety myjemy ręce. 

3. Bez zgody właściciela nie podchodzimy do psa. 

4. Wiemy, co oznacza "dręczenie zwierząt" i dlaczego nie wolno tego robić. 

5. Nie wchodzimy na teren, którego pilnuje pies. 

Panie zaprezentował dzieciom jak należy się właściwie zachować, aby uniknąć 

pogryzienia przez psa. 

1. Pamiętaj, że twoje zachowanie podpowiada psu, czy ma cię ugryźć. 

2. Jeżeli pies jest bardzo blisko, warczy zastygnij w bezruchu z dłońmi przy 

udach, nie przy twarzy, bo podniesione ręce to dla psa groźba, nie reaguj, nie 

krzycz i nie uciekaj, 

3. Jeżeli pies jest daleko i zbliża się, przybierz pozycję żółwia (klęknij, głowa do 

ziemi, kolana pod brodę, ręce zakrywają uszy i głowę), robisz się wtedy 

mniejsze i niegroźne, 

4. Jest to psi sygnał braku agresji; pozostań w tej pozycji w bezruchu i ciszy; 

pies obwącha cię i odejdzie. 

Pod koniec spotkania przyszedł czas na zadawanie pytań przez dzieci. Zaproszeni 

goście po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania przedszkolaków wręczyli im 

kolorowanki oraz broszurki na temat właściwej pielęgnacji zwierząt domowych. 

Na zakończenie tego interesującego spotkania dzieci podziękowały Pani weterynarz 

za spotkanie. 


