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PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 W RZESZOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

PODSTAWA PRAWNA DO PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 

 

Program  opracowano w oparciu o : 

1. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego zatwierdzona przez MEN (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ). 

2. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci: ”Kocham Przedszkole”. Program wychowania 

przedszkolnego. M. Pleskot, A. Staszewska- Mieszek. 

3. Koncepcja pracy przedszkola. 

 

I. Charakterystyka programu: 

Profilaktyka to zapobieganie powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw.1 

Edukacja przedszkolna to bardzo ważny krok na drodze edukacji dziecka. Jest to czas szybkich zmian rozwojowych, który 

pozostawia trwały ślad w życiu człowieka. Czas dziecka w przedszkolu to okres wspomagania jego rozwoju czyli stworzenie mu 

optymalnych warunków do utrwalania wartościowych cech i zapobiegania powstawaniu tych niepożądanych. 

Program profilaktyczny Publicznego Przedszkola nr 18 w Rzeszowie jest zgodny z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego i powstał w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” autorstwa M. Pleskot 

i A. Staszewskiej- Mieszek. Program posiada jasno sprecyzowane cele ogólne, które będą osiągane poprzez odpowiednio dobrane 

                                                           
1
 W. Okoń „Nowy słownik Pedagogiczny”. Warszawa 1998, s.316 
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metody i formy pracy z dzieckiem, a także dzięki doborowi treści nauczania oraz stworzeniu optymalnych warunków do ich 

urzeczywistniania. W programie ujęte są także cele szczegółowe i  sposoby ich realizacji.  

Niniejszy program profilaktyczny ma za zadanie wspomagać edukację dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie rozwoju mowy, 

zachowania bezpieczeństwa oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. 

II. Cele ogólne: 

1. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 

2. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa. 

3. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających. 

4. Tworzenie warunków sprzyjających doskonaleniu sprawności fizycznej dzieci. 

5. Promowanie wzorów higienicznego stylu życia. 

6. Wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie.  

7. Usprawnianie motoryki narządów mowy oraz aparatu oddechowego. 

III. Bloki tematyczne programu. 

 

Treści programowe Cele szczegółowe Sposób realizacji 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zapoznanie/ doskonalenie wiedzy o zasadach 
dotyczących bezpieczeństwa podczas pobytu 
w przedszkolu / w sali, na podwórku, w łazience, 
podczas zajęć itp.; 
- Rozumienie powszechnych zakazów / 
nakazów w celu uniknięcia wypadku; 
- Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego 
poruszania się po drodze oraz wewnątrz 
przedszkolnych, np. właściwego korzystania z 
placu zabaw;  
- Rozumienie powszechnych zakazów /nakazów 

- Utworzenie „Kodeksu Przedszkolaka” 
i przestrzeganie go; 
- Ustalenie norm i reguł życia w grupie, uczenie 
ich przestrzegania, jasno określając 
konsekwencje; 
- Stosowanie systemu nagród (naklejki, 
uśmiechy); 
-  Zabawy dydaktyczne;  
-  Zajęcia i sytuacje, edukacyjne; 
- Rozmowy, pogadanki; 
- Wykorzystanie literatury dziecięcej; 
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ZDROWY STYL ŻYCIA 

w celu uniknięcia wypadku;  
-  Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego 
poruszania się po drodze oraz wewnątrz 
przedszkolnych, np. właściwego korzystania z 
placu zabaw;  
- Przestrzeganie przez dzieci zakazu 
samowolnego korzystania z urządzeń 
z elektrycznych;  
- Zapoznanie z formami sygnalizowania 
zauważonego niebezpieczeństw;  
- Zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami 
wynikającymi z spotkań/rozmów z nieznajomymi  
- Doskonalenie wiedzy dotyczącej spotkań 
z nieznajomymi osobami  
- wskazywanie na negatywne skutki związane z 
nieodpowiednim korzystaniem z Internetu 
/multimediów;  
 
 
- Kształtowanie nawyków higienicznych  
warunkujących zdrowie;  
- Kształtowanie nawyku dbania o czystość 
osobistą;  
- Rozwijanie nawyków zdrowego odżywiania się; 
- Zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia;  
- poznawanie podstawowych zasad 
prawidłowego odżywiania się;  
- utrwalanie nawyku spokojnego zachowania się 
przy stole i nieprowadzenia głośnych rozmów; 
 - Przedstawienie roli właściwego odżywiania 
się;  
- rozwijanie  

-  Codzienne sytuacje z życia przedszkolnego;  
- Spotkania z policjantem, strażakiem, 
pielęgniarką. 
- Dostarczanie dzieciom wzorców zachowania- 
filmy edukacyjne, teatrzyki, scenki dramowe. 
- Zabawy tematyczne- przyjmowanie 
pozytywnych postaw obserwowanych 
w otoczeniu; 
- gazetka dla rodziców;  
- rozmowy z rodzicami;  
- metoda ruchu rozwijającego Weroniki 
Sherborne 
- Prowadzenie zajęć w formie zabawy, 
inscenizacji, obrazu oraz słuchowisk z 
zastosowaniem programu „Antosia uczy 
i ostrzega”.  

 
 
 
- Zajęcia na temat zdrowego żywienia, udział 
w olimpiadach sportowych;  
- Spotkanie z przedstawicielem  z Powiatowej 
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej;  
- Wyjścia na spacery, plac zabaw, zabawy  
i ćwiczenia ruchowe w sali i na powietrzu; 
- Rozmowy i pogadanki o zdrowiu;  
-Historyjki tematyczne, zajęcia dydaktyczne, 
zestawy ćwiczeń gimnastycznych.  
- zorganizowanie V edycji konkursu :Kulinarne 
przysmaki przedszkolaka”  
- codzienne sytuacje z życia przedszkolnego;  
- rozmowy, zagadki,  
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- Podkreślenie roli ruchu i powietrza jako 
stymulatorów prawidłowego rozwoju;  
- Wyrabianie u dzieci nawyku utrzymywania 
prawidłowej postawy ciała;  
- doskonalenie czynności samoobsługowych; 
higienicznych  

- zabawy ruchowe, metoda ruchu rozwijającego 
Weroniki Sherborne 
 

 
 

ROZWÓJ MOWY 

 
- Usprawnienie motoryki narządów mowy: warg, 
języka, podniebienia miękkiego i żuchwy;  
- Usprawnienie aparatu oddechowego: 
pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności 
płuc, wydłużenie fazy wydechowej;  
- Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności 
słownej;  
- Utrwalanie prawidłowych wzorców mowy;   
- Doskonalenie mowy już ukształtowanej;  
- Rozwijanie słuchu fonematycznego;  
- Bogacenie zasobu słownictwa;  
- Rozwijanie pamięci;  
- Doskonalenie mowy w toku nauki rymowanek, 
wierszyków, piosenek  
- włączenie rodziców do świadomej współpracy 
nad rozwojem mowy dzieci i kształtowaniem ich 
prawidłowej wymowy;  
 

 
- Wykonywanie ćwiczeń oddechowych, 
słuchowych, artykulacyjnych, ćwiczenia języka, 
warg;  
- Nauka wierszy, piosenek;  
- Wierszyki logopedyczne, opisywanie 
obrazków, opowiadanie historyjek obrazowych 
-  ćwiczenia z rozpoznawaniem głosów 
zwierząt, instrumentów,  
- ćwiczenia i zabawy z muzyką – logorytmika 
- Audycje muzyczne Filharmonii Podkarpackiej, 
- ćwiczenia rytmizujące, relaksacyjne,  
- wykorzystywanie innowacji pelagicznej 
„W świecie literek”;  
- rozmowy z rodzicami podczas indywidualnych 
spotkań; zwrócenie uwagi na  problemy dzieci i 
w razie wątpliwości kierowanie do specjalistów; 
-  Słuchanie czytanych utworów literatury 
dziecięcej z podkreśleniem elementów 
dźwiękonaśladowczych, rytmizowanych,  
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IV. Metody realizacji programu: 

1. Podające: pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienia, praca z obrazkiem, wiersze, piosenki. 

2. Praktyczne: pokaz, ćwiczenia, metoda projektów, prace plastyczne, wycieczki 

3. Aktywizujące: giełda pomysłów, inscenizacja, gry dydaktyczne, burza mózgów , pedagogika zabawy, drama, 

metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss 

4. Innowacja pedagogiczna: „ W świecie literek.” 

5. Zabawy relaksacyjne, konkursy. 

 

V. Formy pracy: 

1. Indywidualna 

2. Grupowa 

3. Zespołowa 

 

VI. Ewaluacja 

Zadaniem ewaluacji programu na poziomie wychowania przedszkolnego jest refleksja metodyczna. Celem ewaluacji 

jest zbadanie stopnia opanowania wiadomości, umiejętności i postaw dzieci w zakresie dbania o własne zdrowie,  

bezpieczeństwo jak również rozwój mowy. Te walory będą podlegały ocenie poprzez: 

- kompleksową obserwację dziecka 

- rozmowy z rodzicami, nauczycielami 

- analizę dokumentów tj. dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia w konkursach, arkusze obserwacji 

Opracowały: Paulina Malak, Monika Stępień   


