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Drodzy Rodzice!   

 Powracamy do  Kwartalnika „Bezpieczne Przedszkole”, w którym chcemy 

informować o ważnych sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.  Nasze 

przedszkole realizuje program „Bezpieczne Przedszkole”, drugi rok. Celem tego 

programu jest wychowanie dzieci na odpowiedzialnych dorosłych dbających o 

bezpieczeństwo własne i innych osób. Cel ten możemy osiągnąć wyłącznie  z 

pomocą Was – rodziców, gdyż to właśnie Wy jesteście dla dziecka najważniejszymi 

osobami, z których biorą przykład, jesteście wzorem do naśladowania. 

 W tym roku kwartalnik będzie ukazywał się na naszej stronie internetowej. 

Każdy zainteresowany może sobie wydrukować gazetkę.  Jeśli ktoś nie ma 

możliwości skorzystania z gazetki w takiej wersji, może wypożyczyć kwartalnik z 

przedszkola. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami, przepisami, czy dobrymi 

radami. 

  

 

WARTO PRZECZYTAĆ !!!!! 

Rodzicu! To Ty kształtujesz nawyki żywieniowe swoich dzieci! 

Do znudzenia można powtarzać jak ważne jest wyrabianie zdrowych nawyków 

żywieniowych, zapobiegających otyłości, chorobom serca, cukrzycy typu 2 oraz 

niektórym nowotworom. Dziecko nie ma bladego pojęcia co jest dla niego dobre, a 

co złe. Nie potrafi odróżnić pokarmów wartościowych od szkodliwych. To właśnie 

my – dorośli – decydujemy co ląduje na talerzach najmłodszych i z tego powodu 

powinniśmy wziąć za to odpowiedzialność. 

Badania potwierdzają, iż sposób żywienia dziecka w ciągu pierwszych 3 lat życia ma 

niebagatelny wpływ na stan jego zdrowia w przyszłości. 

Otóż pierwsze 3 lata życia to tzw. czas programowania metabolicznego, czyli 

procesu związanego z wpływem czynników środowiskowych (najważniejsze to 

czynniki żywieniowe) na metabolizm organizmu w krytycznych okresach 

rozwojowych, kiedy to następuje szybki rozwój tkanek i narządów. To właśnie w 

fazie intensywnego rozwoju organizm maluszka jest szczególnie wrażliwy na 

działanie czynników środowiskowych, w tym żywienia. 



W ciągu pierwszych 3 lat życia dziecko poznaje świat, obserwuje wszystko i 

wszystkich, uczy się masy nieznanych dotąd rzeczy. To właśnie w tym momencie 

kształtują się nawyki żywieniowe dziecka. Rodzicu! Naucz swoje dziecko jak 

zdrowo się odżywiać i dbać o swoje zdrowie! Nie faszeruj go chipsami i słodyczami, 

bo tak najprościej. 

Najczęstsze błędy popełniane w żywieniu dzieci: 

 

1. Mnóstwo słodyczy. 

Przekonanie rodziców i dziadków, że dziecko bez słodyczy jest nieszczęśliwe i 

pokrzywdzone nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Faszerując dzieci 

przekąskami obfitującymi w cukry i tłuszcze utwardzone, przyczyniamy się do 

zwiększenia ryzyka otyłości, miażdżycy, chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2. 

Zresztą choroby te coraz częściej występują także u kilkuletnich dzieci. 

Przyczyną tej niekorzystnej tendencji jest właśnie niezdrowa dieta, a także brak 

aktywności fizycznej u dzieci. Poważnym błędem jest nagradzanie dzieci słodyczami 

za wykonanie określonych czynności, np. pozbieranie zabawek czy zjedzenie obiadu. 

Kreowane w ten sposób pożądanie nie minie z czasem. 

Niczego nieświadomi rodzice, którzy zwykle na pierwszym miejscu stawiają dobro 

dziecka, wytwarzają u niego silny nawyk jedzenia słodyczy i nagradzania się nimi na 

każdym kroku. 

Nie krzywdź w ten sposób swojego dziecka! Pokaż mu zdrowe nawyki żywieniowe. 

Jeśli przychodzi pora na „coś słodkiego” przygotuj dla całej rodziny surówkę 

owocową lub pyszny koktajl. To naprawdę trwa chwilę, a ma ogromne znaczenie w 

wytwarzaniu korzystnych nawyków żywieniowych u dziecka, które będą 

procentowały także w latach późniejszych. 

 

2. Dużo soków i napojów oraz smakowych wód. 

Kampanie reklamowe usilnie próbują przekonać nas, iż soki stanowią świetną 

alternatywę dla jednej z zalecanych 5 porcji warzyw i owoców. Niestety nie do 

końca jest to prawda. Soki i napoje jako płynne kalorie nie dają nam uczucia sytości. 

Organizm nie rejestruje wypitej szklanki słodkiego płynu w takim stopniu jak po 

spożyciu stałego posiłku. Dlatego też częste picie bogato cukrowych płynów 

przyczynia się do nadmiernego wzrostu kaloryczności diety i zwiększa ryzyko 

otyłości. 

Jeśli dziecku chce się pić podaj mu wodę. Wyklucz wszelkie napoje, nektary i 

wody smakowe. Natomiast soki, nawet te 100%, wykorzystuj sporadycznie. 

Pamiętaj, że najlepszym źródłem witamin są świeże owoce, zaś do zaspokojenia 

pragnienia służy woda. 

http://zdrowe-odzywianie-przepisy.blogspot.com/2014/08/najlepszy-deser-na-swiecie.html
http://zdrowe-odzywianie-przepisy.blogspot.com/2014/08/najlepszy-deser-na-swiecie.html
http://zdrowe-odzywianie-przepisy.blogspot.com/2015/01/super-koktajl-na-super-odpornosc.html
http://cojesc.net/zdrowe-odzywianie/
http://cojesc.net/jak-unikac-cukrow-prostych/


3. Jogurty owocowe (sklepowe, np. danonki). 

Reklamowane jako świetne źródło wapnia niezbędnego do budowy mocnych kości. 

Dlaczego nikt nie wspomina o tym, że jogurciki – nawet te dedykowane dla 

najmłodszych – zawierają mnóstwo cukru? 

Weźmy na przykład tak popularne Danonki (zalecane przez większość lekarzy) ze 

składem: twarożek odtłuszczony, śmietanka, cukier(!), woda, truskawki 3%(!) – 

puree, oligofruktoza, syrop glukozowo – fruktozowy (!), skrobia modyfikowana, 

wapń, koncentraty z: marchwi, czarnej marchwi; ekstrakt z rzodkiewki, naturalny 

aromat waniliowy, aromaty naturalne, witamina D. Jeden mały kubeczek (50g) 

dostarcza aż 1,5 łyżeczki cukru i zaledwie 3% owoców. 

Z tego właśnie powodu podawanie dzieciom owocowych jogurtów jest dużym 

błędem. Zamiast słodkich i zabarwionych sklepowych jogurtów warto wybierać 

jogurty naturalne i dodawać do nich ulubione owoce pokrojone w drobną kosteczkę 

lub zmiksowane na mus. 

4. Mało warzyw. 

Warzywa powinny być dodawane do każdego posiłku, gdyż dostarczają mnóstwo 

witamin i antyoksydantów. 

Mimo to bardzo często można spotkać się z sytuacją gdy rodzice nie podają warzyw 

dzieciom, lub co gorsze jedyny posiłek warzywny w diecie dziecka to frytki z 

ketchupem. Pojawiają się wtedy argumenty typu: „moja córka nie lubi warzyw, 

zawsze je zostawia, nic na to nie poradzę”. 

Czy wiesz, że dziecko, aby zaakceptować nowy smak 

może potrzebować nawet 15 prób? 

Niechęć dzieci do jedzenia warzyw wynika przede wszystkim z ich lekko gorzkiego 

smaku. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość i dawać dobry przykład. Pamiętaj, że 

dziecko uczy się od swojego najwspanialszego autorytetu – CIEBIE. Nie oczekuj, 

że będzie wesoło wcinało brokuły gdy Ty ich nawet nie kładziesz na talerzu. 

5. Produkty przeznaczone dla dzieci (paróweczki, jogurciki, płatki śniadaniowe, 

batoniki z kolorowymi obrazkami) 

Kolorowe opakowania z uśmiechniętymi zwierzątkami czy dziećmi. Wydawałoby 

się, że produkt idealny dla Twojego kochanego szkraba. A skoro tak to musi być 

zdrowy, wartościowy i bezpieczny. Czy aby na pewno? 

Pierwszy lepszy przykład. Parówki Bobaski – na opakowaniu obrazki 

uśmiechniętych dzieci, a po wczytaniu się w litanię składników widzimy, że 

zawierają: 54% mięsa z kurczaka, wodę, tłuszcz kurczęcy, tkankę łączną kurczęcą, 

skrobię ziemniaczaną, tłuszcz wieprzowy…. i jeszcze kilkanaście innych 

apetycznych dodatków. Na pocieszenie można powiedzieć, że producent i tak już się 

poprawił – jeszcze nie tak dawno Bobaski zawierały (uwaga!) 5% mięsa drobiowego 



(resztę dopowiedzcie sobie sami). 

Drugi przykład to znana i kochana na całym świecie Nutella, która (jak zapewnia 

reklama) stanowi doskonałe śniadanie, dostarczające mnóstwo energii o poranku 

zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 

A wystarczy spojrzeć na etykietę i przeczytać skład: cukier, olej palmowy, orzechy 

laskowe (13%), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (7,4%), mleko 

odtłuszczone w proszku (6,6%), serwatka w proszku, emulgator: lecytyny (soja), 

wanilina. Spoglądając dodatkowo na tabelę z wartościami odżywczymi bardzo 

szybko okazuje się, że Nutella to bomba kaloryczna gdzie głównym źródłem energii 

jest cukier (57%!) i tłuszcz (33%), niestety w dużej części nasycony, pochodzący z 

taniego oleju palmowego. 

Oczywiście tego typu przykładów można by podawać jeszcze więcej, aczkolwiek 

wniosek za każdym razem będzie identyczny: wybieraj dla dzieci jak najmniej 

przetworzoną żywność, z jak najkrótszą listą składników. Nie daj zwieść się 

kolorowemu opakowaniu i głośnym reklamom. Spece od marketingu dwoją się i 

troją żeby wmówić Ci, że to właśnie ich „wyjątkowy” produkt jest najlepszy dla 

Twojego dziecka. Niestety nie zawsze musi być to prawda. 

Mamo, Tato! Pamiętajcie, że to właśnie Wy stanowicie dla swoich dzieci 

największy autorytet. Postarajcie się, aby ten autorytet nigdy się nie zachwiał. 

Zróbcie wszystko, aby Wasze dorastające już dzieci mogły z pełnym przekonaniem 

powiedzieć, że zrobiliście wszystko, aby były zdrowe i szczęśliwe. Pochylcie się 

przez chwilę nad dietą swoją i swoich najbliższych – nie szukajcie ciągłych 

wymówek i 10 tysięcy „ALE”. Przecież szkodzicie w ten sposób 

NAJCUDOWNIEJSZYM i NAJWAŻNIEJSZYM osobom w Waszym życiu. 

 

   



Jakie ubrania do przedszkola? 

Jak ubrać dziecko do przedszkola? Kierować się raczej modą, czy tylko i 

wyłącznie wygodą? I co zrobić, kiedy pogoda jest zmienna, jak to jesienią bywa? 

Ranki z reguły są zimne, a w dzień bywa całkiem przyjemnie i ciepło. Jak 

ubierać przedszkolaka, by co chwila nie zapadał na przeziębienia? 

Modnie, czy wygodnie? 

Posyłając dziecko do przedszkola, szczególną uwagę zwracamy na plan zajęć, 

zabawy edukacyjne, posiłki. Zdecydowanie mniejszą rolę odgrywa strój. Ten, 

pomijając fakt, że powinien być wygodny, musi również być odpowiednio 

skomponowany. 

W tej kwestii nauczycielki przedszkolaków dostrzegają pewne problemy: 

 dziecko ubrane za ładnie, 

 dziecko ubrane niewygodnie, 

 dziecko ubrane zbyt ciepło. 

Nie ma niczego gorszego, jak obawa malucha, że pobrudzi ładną czy kosztowną 

odzież. Jeśli decydujemy się na piękny strój, to zgadzamy się, że dziecko go poplami 

czy nawet podrze, co zdarza się nie tak rzadko. Bardzo miło popatrzeć na dziecko  

odbierane z przedszkola po całym dniu, kiedy na jego ubraniu widać „ślady 

aktywności”. Wtedy wiemy, że bez skrępowania brało udział w zabawach i pracach, 

np. plastycznych, że się napracowało – i to solidnie. Na wszelkiego typu zajęciach 

aktywizujących twórczo, uczących myślenia, rozwiązywania problemów (malowanie, 

rysowanie, budowanie), ostatnią rzeczą, o jakiej dziecko powinno myśleć, jest strój. 

Nawet jeśli farba znajdzie się na bluzce, a tusz z pisaka na rajstopkach, dziecko nie 

zasługuje na to, by robić z tego tragedię. 

Przedszkolaki warto więc ubierać przede wszystkim praktycznie. Łatwe w 

pielęgnacji i wygodne ubranie gwarantuje dziecku swobodę ruchu i brak obawy 

przed zniszczeniem czy ubrudzeniem eleganckiego stroju. Wygodny, praktyczny i 

łatwy w czyszczeniu strój ważny jest przede wszystkim w przypadku młodszych 

dzieci, które często się brudzą: podczas posiłków, prac plastycznych czy zabaw na 

świeżym powietrzu. Które bawią się aktywnie, przepychają, upadają czy spędzają 

czas na dywanie. 

Pamiętajmy zatem: przy wyborze ubranka kierujmy się przede wszystkim wygodą 

naszego dziecka. Wygoda i swoboda ruchu są niezwykle ważne, np. podczas prób 

samodzielnego korzystania z toalety czy jedzenia obiadu z innymi dziećmi. 



Rodzicom praktyczne ubieranie dziecka zaoszczędzi stresu i pracy w przypadku 

zabrudzenia stroju. Pamiętajmy również o tym, że dzieci w przedszkolu uczą się 

samodzielności w ubieraniu się. Nie utrudniajmy zatem im tej nauki, przez 

zakładanie fikuśnych strojów – trudnych do samodzielnego nałożenia i zapięcia. 

Strój przedszkolny powinien być nie tylko wygodny, ale także łatwy do zdjęcia i 

założenia przez dziecko: 

 koszulka powinna mieć na tyle szeroki dekolt, aby maluch mógł ją bez 

problemu zdjąć i założyć, 

 bluzka, bluza lub sweterek powinny być rozpinane (np. na suwak), dzieci 

często mają kłopot z zakładaniem ich przez głowę, 

 spodenki i spódniczki powinny być na gumce – to lepsze rozwiązanie niż 

guziki, suwak, pasek czy szelki, 

 legginsy lub rajstopki bez stóp są znacznie łatwiejsze do założenia dla 

małych rączek, niż zwykłe rajstopy, 

 skarpetki powinny mieć odpowiednio ścisłą gumkę wokół kostki: nie za 

mocną, aby nie obciskały, i nie za luźną, aby się nie zsuwały, 
 kapcie i buciki powinny być w odpowiednim rozmiarze (nie za małe, nie za 

duże), zapinane na rzepy lub ewentualnie wsuwane: suwaki i sznurówki będą 

trudnością dla niewprawnych paluszków, 

 sukienki, kamizelki lub koszule na guziki oraz kombinezony to ubrania mniej 

komfortowe w noszeniu i trudne do zdjęcia i/lub założenia, 
 ubrania dla malucha powinny być uszyte z naturalnych, przepuszczalnych 

materiałów, takich jak bawełna lub len, dobrze, aby były przyjemne w dotyku 

– zwłaszcza młodszemu dziecku miękki materiał zapewni większe poczucie 

bezpieczeństwa, 

 w pomieszczeniach przedszkola temperatura wynosi średnio powyżej 20 

stopni,( temperatura letnia) dzieci powinny mieć bluzeczki z krótkim i długim 

rękawem aby w każdej chwili mogły się rozebrać, spodenki lub legginsy bez 

rajstop aby się nie przegrzały, 

 kolory nie powinny być zbyt jaskrawe, aby zbyt mocno nie pobudzały 

malucha, białe ubrania to kiepski wybór (szybko się brudzą), podobnie jak 

ciemne: czarny, ciemnogranatowy czy brązowy – bez połączenia z innymi 

kolorami – mogą być przytłaczające, 

 większość dzieci ma swoje ulubione desenie lub wzory: paski, kwiatki, 

zwierzątka czy postacie z bajek, pozwólmy założyć maluchowi to, co lubi 

najbardziej. 

 

 



Na spacer z przedszkolakiem. 

Koniecznie na cebulkę! 

 Pamiętajmy, że dzieci między 3 a 6 rokiem życia powinny spacerować w 

każdą pogodę, z wyjątkiem ulewnego deszczu i temperatury poniżej minus 11. W 

przypadku dzieci w tym wieku także doskonale sprawdza się ubieranie na cebulkę. 

Przedszkolaki rozpiera energia. Dlatego podczas spaceru trudno utrzymać je przez 

dłuższy czas w jednym miejscu. Za ciepło ubrane, biegając i skacząc błyskawicznie 

się spocą, a kiedy zrobi im się gorąco, natychmiast zrzucą część odzienia. Wystarczy 

taka zmiana temperatur i przeziębienie gotowe. Dlatego pilnujmy, aby nie ubrać 

malucha za ciepło. Ustalmy też z nim już przed wyjściem, że jeśli będzie mu gorąco, 

może lekko rozpiąć kurtkę, ale nie wolno mu zdjąć szalika i czapki. Pamiętajmy 

jednak, że ruch jest dla naszych dzieci niezwykle ważny i pozwólmy im się wyszaleć. 

Droższe ubranka zostawmy na większe wyjścia. Na potrzeby spaceru lepsza będzie 

odzież, która może się pobrudzić. Ubierając dziecko na jesienną, zimową wyprawę, 

czy też do przedszkola pamiętajmy o tym, aby malca nie przegrzewać. Jesienią 

ubierzmy go na tzw. „cebulkę” – w lekką kurtkę lub pikowaną kamizelkę, która 

ogrzeje plecy, a kiedy wyjdzie słońce i zrobi się ciepło, łatwo będzie ją zdjąć. 

Zwróćmy uwagę na to, by bluzeczki i koszulki, które zakładamy pod spód nie były 

za krótkie. Dobrze jest, jeśli bluzeczkę można swobodnie schować do spodni czy 

rajstopek. Do przedszkola ubierajmy malucha również warstwami. Najpierw 

zakładajmy t-shirt z krótkim rękawkiem, na niego można założyć koszulkę lub 

cienką bawełnianą bluzeczkę z długim rękawem (gdy w pomieszczeniu będzie ciepło, 

dziecko będzie mogło ją zdjąć i zostać w samym t-shircie). 

 Czemu lepiej ubierać się na cebulę niż włożyć jeden gruby strój? Ponieważ 2-

3 warstwy bardziej grzeją. Pomiędzy nimi znajduje się powietrze, a gdy jest ono 

nieruchome, stanowi świetny izolator. Zimą pierwsza warstwa to ciepłe majtki, 

podkoszulek i rajstopy. Rękawy i nogawki nie mogą obciskać kończyn, ponieważ, 

po pierwsze, hamuje się krążenie i ciało nie może się samo rozgrzewać, a po drugie, 

ubranie ściśle przylegające do skóry nie pozostawia miejsca na izolujące powietrze. 

Drugą warstwę stanowi ubranie „dzienne”, czyli to, co dziecko ma na sobie w 

domu. Warto zdecydować się na golf czy zapinany na guzik kołnierzyk. Istotne są 

też długi rękaw (w dzianinowych bluzach i swetrach oraz zapinanych na guziki 

koszulach i bluzkach) oraz dopasowanie w pasie. Spodnie czy spódniczka powinny 

mieć wciągniętą gumkę, muszą mieć odpowiednio szerokie nogawki. (niezbyt 

szerokie, bo wewnątrz będzie hulał wiatr i nie za wąskie, żeby pod spód zmieściły 

się rajstopy i bielizna). Wybierając dla dziecka zimowe ciuszki, warto zwrócić uwagę 

na materiał, z jakiego są wykonane. Lepiej sprawdzą się materiały grubsze i puszyste, 

np. flanela, dzianina, sztruks czy dżins, niż cienkie i śliskie. Nie zapomnijmy też o 

ciepłych skarpetach. Buty powinny mieć niewielki płaski obcas, który ochroni stopę 

przed zimnem. 



W trzeciej warstwie uwzględniamy kaptur, podwatowaną kurtkę albo płaszczyk 

z flanelową czy futrzaną podszewką. Kurtka i płaszcz powinny być odpowiednio 

długie. Nie mogą sięgać tylko do pasa, lepiej, żeby zakrywały też pupę. Doskonale 

sprawdzają się dwie rzeczy: dodatkowy mankiet w rękawie, który nie wpuszcza do 

środka powietrza oraz ściągacz czy troczki do przewiązania w pasie, ponieważ 

utrzymują ubranie bliżej ciała. 

Ciało dziecka wychładza się szybciej, gdy jest mokre. Latem to korzystne zjawisko, 

lecz zimą z pewnością nie. Maluch może się zmoczyć na dwa sposoby: gdy 

zadziałają czynniki pogodowe (spadnie deszcz, śnieg, brzdąc przewróci się do kałuży 

itp.) albo dziecko się spoci. Na śnieg czy deszcz obowiązkowo wkładamy 

wodoodporne buty. Kurtki i rękawiczki powinny być raczej przeciwdeszczowe, aby 

skóra oddychała. Inaczej przemoczy je od środka parujący pot. 

Przez cały rok nie należy zapominać o bezpieczeństwie dziecka. W związku z tym 

lepiej wystrzegać się za luźnych ubrań, za długich nogawek oraz rękawów, wielkich, 

wystających kieszeni. 

 

 



PRZEPIS NA PYSZNE ŚNIADANKO 

OMLET 

Składniki: 

• 1 jajko lub 2 jeśli są małe. 

• pół banana ( może być jabłko, gruszka, suszona żurawina.... ). 

• 3 łyżki płatków owsianych. 

 

Wykonanie: 

Miksujemy jajko, owoc i płatki, nie dodajemy soli. Pieczemy omleta na nagrzanej 

patelni do naleśników, na bardzo małej ilości oleju ( może być zdrowy olej 

kokosowy). Upieczony omlet podajemy ze świeżym bananem, kiwi, lub innym 

owocem a także dżemem, najlepiej własnym bez konserwantów. 

Smacznego:  

 

KRZYŻÓWKA DLA DZIECI I RODZICÓW 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

Kolorowanka dla dzieci 


