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Drodzy Rodzice 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszego kwartalnika 

„Bezpieczna Jedyneczka”, w którym będziemy informować  

o ważnych sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. 

Zapraszamy do lektury. 
 
 

Zredagowały: Maja Słomińska 

                       Kamila Rataj 

                        Katarzyna Schirbel 

                       Anita Kossyn 
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JAK WZMOCNIĆ ODPORNOŚC PRZEDSZKOLAKA? 

 O tym, że odporność dziecka spada, przekonują się 

najczęściej rodzice, gdy ich dziecko idzie po raz pierwszy 

do przedszkola lub żłobka. To właśnie w tych miejscach 

spotyka się z wirusami i bakteriami, łapiąc niemal każdą 

infekcję. Dzieci nie uczęszczające do przedszkoli i nie 

posiadające starszego rodzeństwa zwykle chorują 3/ 4 razy 

w ciągu roku. Częstotliwość zachorowań ulega znacznemu 

zwiększeniu (3-4–krotnie częściej) w sytuacji częstego 

kontaktu z grupą rówieśniczą. Przyczyną tego stanu jest 

częstszy kontakt z infekcjami i niedostateczna odpowiedź 

niedojrzałego jeszcze w tym wieku układu immunologicznego.  
 

Przyczyny spadku odporności przedszkolaka 

 Od chwili narodzin dziecko niewiele choruje. Dzieje się tak, ponieważ chronią go 

przeciwciała otrzymane podczas ciąży, a później te, które wyssało z mlekiem matki. Niestety 

wraz z wiekiem dziecka ochrona, jaką miało do tej pory, spada. Dzieje się tak, gdyż układ 

odpornościowy malucha nie jest jeszcze do końca ukształtowany. Infekcje górnych dróg 

oddechowych, takie jak zapalenia gardła, zapalenia krtani, czy zapalenia oskrzeli, nawet 

powtarzające się co parę tygodni, są zjawiskiem normalnym. 

 Niemal 80-90% takich chorób u dzieci to infekcje wirusowe, co oznacza że mniej więcej 

taki właśnie procent ostrych infekcji może i powinno być leczonych wyłącznie lekami 

objawowymi -bez użycia antybiotyku. Nadużywanie antybiotyków może wręcz zwiększać 

częstość kolejnych zakażeń i wpędzać dziecko w tzw. błędne koło, ponieważ zaburzenia składu 

flory bakteryjnej spowodowane antybiotykoterapią sprzyjają nadkażeniom bakteriami o większej 

zjadliwości.  
 

Środki wzmacniające odporność przedszkolaka 

Dobra odporność organizmu na zakażenia zależy od sprawnego i skutecznego działania 

układu odpornościowego dziecka. A na to znaczący wpływ ma styl życia oraz różnorodne 

czynniki z jego otoczenia.  
 

Czynniki korzystnie wpływające na odporność:  

 właściwe odżywianie,  

 prawidłowa pielęgnacja ciała,  

 hartowanie organizmu,  

 szczepienia ochronne,  

 spożywanie preparatów naturalnie uodparniających.  
 

Do czynników, które mogą osłabiać odporność dziecka zwiększając podatność na zakażenia 

należą m.in.:  

 nieregularne, nieprawidłowe odżywianie,  

 często zaburzony rytm dnia,  

 napięcia emocjonalne,  

 niedobory snu,  

 antybiotykoterapia,  

 palenie tytoniu w otoczeniu dziecka. 

 
 

Chcąc unikać przeziębień i innych infekcji, warto wyeliminować ze swojego życia czynniki 

osłabiające odporność i wdrożyć tzw. zdrowy styl życia mający na celu wzmacnianie 

odporności.  

 

http://parenting.pl/portal/odpornosc-dziecka
http://parenting.pl/portal/pierwszy-dzien-w-przedszkolu
http://parenting.pl/portal/pierwszy-dzien-w-przedszkolu
http://parenting.pl/portal/przeciwciala-odpornosciowe
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Odżywianie  
 Dieta mająca poprawić odporność dziecka i stan jego zdrowia to dieta ograniczająca do 

absolutnego minimum spożycie słodyczy i słodkich napojów, oraz tłuszczów nasyconych 

(chipsy, frytki itp.), produktów wysoko przetworzonych, barwionych, konserwowanych, a 

zwiększająca spożycie ciemnego pieczywa, kaszy, ryb, owoców, warzyw i wody.  

 Właściwie zbilansowana dieta zabezpiecza dzieci i dorosłych przed niedoborami 

pokarmowymi i osłabieniem odporności. Warto zadbać o to, by pokarmy dla dziecka zawierały 

witaminę C, cynk oraz żelazo. 

 Z naturalnej żywności stosowanej w zapobieganiu i leczeniu infekcji można polecić 

czosnek, cebulę czy miód. Inny składnik naszej diety, który może wpływać na odporność to 

tzw. probiotyki, czyli kultury żywych mikroorganizmów, zapewniające równowagę mikroflory 

zasiedlającej nasz organizm. Bakterie fermentacji mlekowej wpływają na regulację pracy 

przewodu pokarmowego i chronią go przed infekcjami. Warto zatem pić biojogurty, kefiry, a 

także maślankę. Dostępne są również suplementy diety zawierające szczepy probiotyczne – 

najczęściej w postaci kapsułek.  
 

Pielęgnacja ciała  
 Obejmuje ubiór oraz zabiegi higieniczne. Dbając o zdrowie swoje i dzieci 

dostosowujemy strój do warunków pogodowych, zwracając uwagę, żeby zbyt gruba odzież lub 

zbyt duża liczba warstw nie przegrzewały nas. Ubiór powinien być przewiewny, co zapewnia 

właściwą cyrkulację powietrza i odprowadzanie nadmiaru wytwarzanego ciepła przez organizm. 

Pediatrzy zgodnie przyznają, że gorsze od wychłodzenia jest przegrzanie małego człowieka.  
 

Hartowanie  
 Najważniejszymi czynnikami hartującymi nasze ciała są: powietrze, słońce  

i woda. Podczas hartowania dochodzi do mobilizacji układu odpornościowego, który zaczyna 

skuteczniej radzić sobie z infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi. Pozwalajmy dzieciom na 

jak najdłuższe zabawy na dworze, niezależnie od pory roku. Nie przejmujmy się nadmiernie 

chmurami, które często pojawiają się na naszym niebie, nie bójmy się delikatnego 

„kapuśniaczka”. Można śmiało wykorzystać ten dzień na beztroskie harce na dworze. Unikać 

natomiast należy w pochmurne, wilgotne dni wielkich skupisk ludzkich, autobusów, 

supermarketów. Nawet na pozór niesprzyjająca aura nie powinna odstraszać nas od wyjścia na 

dwór z dzieckiem, także przy temperaturze -5 czy -10 st, choćby na 15 minut. W czasie ruchu, 

spaceru, biegu, jazdy na rowerku wzrasta tętno. Krew szybciej krąży, a dziecko nabiera 

sprawności i siły. Te siły będą mu potrzebne do przetrwania trudnego okresu.  

  

Szczepienia ochronne  
 Wielu chorób można uniknąć lub złagodzić ich przebieg, stosując profilaktyczne 

szczepienia ochronne. Szczepienia niosą za sobą liczne korzyści zdrowotne i ekonomiczne. 

Troszcząc się o profilaktykę szczepienną, rodzice zapobiegają chorobom i możliwym ich 

powikłaniom. Zatem na progu szczytu zachorowań na różnego rodzaju infekcje warto 

skonsultować się z lekarzem i podjąć wspólną decyzję dotyczącą wyboru szczepień, które warto 

podać dziecku.  
 

Immunostymulacja  
 U wielu dzieci pojawia się potrzeba dodatkowego wzmacniania układu 

odpornościowego, czyli tzw. immunostymulacji. W aptekach dostępnych jest bez recepty wiele 

różnych preparatów, które mają za zadanie wzmacniać funkcje obronne naszego organizmu 

czyniąc je bardziej wydajnymi. Jednak, jak przy każdym leku, przed zastosowaniem go należy 

skonsultować się z pediatrą, który określi czy terapia taka jest wskazana i czy nie ma 

jednocześnie do niej przeciwwskazań zdrowotnych. Najczęściej stosowane preparaty 

immunostymulujące to: jeżówka, aloes, tran.  
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AKTYWNIE JESIENIĄ Z MAMĄ I TATĄ 
         

 

 

 

 

 

 

Jesień to doskonały czas na to aby 

ruszyć się sprzed telewizora i zadbać o 

kondycję fizyczną. Ale najważniejsze jest 

to, że możesz to robić razem z całą 

rodziną! Całoroczna aktywność fizyczna 

pozwoli Twojej rodzinie zachować 

zdrowie, szczęście i szczupłą sylwetkę. 
Dobrym pomysłem jest zrobienie narady 

rodzinnej, podczas której zapadną 

wspólne decyzje o tym, jakie cele 

stawiacie sobie do zrealizowania. Może to 

być cotygodniowy, niedzielny spacer, 

wycieczka rowerowa, wyprawa do parku 

po kasztany, wyjście na basen, wypad do 

innego miasta lub zabawa w podchody. Z 

chęcią podpowiemy jak rodzinnie i 

aktywnie spędzić czas na świeżym 

powietrzu jesienią.  

 

Jazda na rowerze 

Odpowiedni ubiór i można wyruszać na 

przejażdżkę rowerową. Jazda na rowerze 

nie tylko doskonale wpływa na zdrowie i 

kondycję, ale podczas jesiennych 

przejażdżek można wspólnie obserwować 

zmieniającą się przyrodę, opadające liście, 

kasztany. Polska jesień dostarcza wielu 

ekscytujących wrażeń estetycznych. A do 

tego pamiętajmy – pedałowanie, jazda na 

rowerze – spalamy kalorie, poprawiamy 

kondycję, wydolność układu krążenia, a 

także redukujemy stres. 

 

Wspólne zabawy na świeżym powietrzu 

Słoneczne jesienne dni świetnie nadają się 

na wycieczkę rowerową bądź też 

szaleństwa na hulajnodze. Na pewno 

przyda się termos z ciepłą herbatką i kilka 

kanapek do przegryzienia. Idealnym 

pomysłem na pogodny jesienny dzień jest 

także spacer po malowniczym parku w 

otoczeniu barwnych drzew i tradycyjne 

zbieranie żołędzi i kasztanów, z których 

można później stworzyć ludziki. Rodzina 

może się również świetnie bawić na placu 

zabaw lub w małpim gaju, wspinając się 

po barierkach lub linach i robiąc mini 

zawody sportowe. 

 

Wspólna gimnastyka 

Świetną wiadomością dla kobiet, które nie 

chcą rezygnować z uprawiania sportu, ale 

poświęcają większość czasu dziecku, są 

coraz popularniejsze zajęcia ruchowe dla 

mamy i malucha. Z każdym kolejnym 

rokiem coraz więcej ośrodków oferuje na 

przykład wspólną gimnastykę, taniec lub 

inne ćwiczenia dla mam i ich potomstwa, 

niezależnie od tego czy mowa o małym 

szkrabie czy pełnym energii 

przedszkolaku. Również tatusiowie mogą 

wspólnie z dzieckiem trochę poćwiczyć i 

na przykład wybrać się na naukę pływania 

dla maluszków. Ciekawą rozrywką będzie 

też pójście na basen lub do parku 

wodnego całą rodziną. 

 

Aktywny spacer 
Spacer to również doskonały sposób na 

relaks i aktywność. Warto zapakować 

plecaki i wyruszyć w górską wędrówkę 

lub po prostu wziąć w plecaki lekki lunch 

i wybrać się na spacer do lasu. Spacer 

pomoże spalić dodatkowe kalorie, 

odpręży. Podczas spaceru spada poziom 

hormonów odpowiadających za stres, 

uwalniane są endorfiny – hormony 

odpowiadające za dobry nastrój i 

samopoczucie. Jest to także doskonały 

sposób na poprawę kondycji i zrzucenie 

zbędnych kilogramów. 
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CO W PRZEDSZKOLU PISZCZY ? 

 Wrzesień i październik to najpiękniejsze jesienne miesiące, które można aktywnie 

spędzać na rodzinnych spacerach w parku oraz w lesie. W naszym przedszkolu wszystkie 

dzieci przypomniały sobie jak należy dbać o las i park oraz jak się w nich zachować. 

 Dzieci i rodzice zostali również zaproszeni do udziału w rodzinnym konkursie 

fotograficznym „Dzień Grzyba”. Wszystkie prace zostały nagrodzone pięknymi dyplomami 

i książeczkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     W lesie 
 

Każdy wie, że w leśnej dziczy                                 Gniazda, dziuple, lęgowiska 

etykieta też się liczy.                                                Poobserwuj, nawet z bliska. 

Kto się zna na tych zwyczajach,                              Lecz upomnę łobuziaków, 

mile jest widziany w gajach.                                    By nie płoszyć przy tym ptaków. 

 

Kto ich nie zna, niechże słucha,                               I ostatnia ważna rada -  

by wnet wyrósł nam na zucha.                                 Krzyczeć w lesie nie wypada, 

Ważna rzecz – nie rzucaj śmieci,                             więc dla dobra wspólnej sprawy 

bacz, by ognia nie rozniecić.                                    Nie wszczynajcie w lesie wrzawy. 

 

Zbieraj puszki i papierki, 

nie niszcz ściółki, szanuj świerki 

oraz wszystkie inne drzewa, 

wszak ich urok nas olśniewa. 
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Bezpieczni w ruchu drogowym 

 

           Przedszkolaki z Jedyneczki poznały 

zasady ruchu drogowego. Zaprosiliśmy 

Policjantów, aby opowiedzieli nam jak zachować 

się bezpiecznie będąc uczestnikami ruchu 

drogowego. Zdobytą wiedzę utrwaliliśmy 

podczas zabaw w naszych salach oraz podczas 

wycieczki na pobliskie skrzyżowanie. 
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KRZYŻÓWKA 

 
Zapraszamy do wspólnej zabawy z mamą albo tatą :) Wpiszcie odpowiedzi w odpowiednich 

kratkach a dowiecie się jakie jest hasło w pogrubionych polach .  

1. Potocznie o przejściu dla pieszych.   

2. Podmiejski, przewozi ludzi w różne miejsca w mieście.  

3. W pojazdach, służy do skręcania.  

4. Inaczej auto.  

5. Policyjne ubranie.  

 

6. Jeździ na nim kolarz.  

7. Kieruje ruchem drogowym.  

8. Świetlny na skrzyżowaniach.  

9. Samochód ma ich cztery.  

10. Duży samochód, do przewożenia towarów.  

 

11. Zapinamy je dla bezpieczeństwa w samochodzie.  


