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WSTĘP 

    

 Edukacja zdrowotna w pedagogice wieku przedszkolnego zajmuje bardzo ważne miejsce. 

Jej podmiotem jest dziecko, które dostrzega często to czego nie widzą dorośli, zachwyca się 

tym co dla nich jest zupełnie zwyczajne i z determinacją wytrawnego badacza obserwuje 

otaczającą go rzeczywistość, poszukując odpowiedzi na nurtujące go pytania. Tak więc 

potrzeby poznawcze dzieci, ich ciekawość i aktywność powinny wyznaczać tematykę i 

determinować sposoby pracy z dzieckiem .  

Okres przedszkolny to czas w życiu człowieka, kiedy kształtują się jego nawyki oraz 

przyzwyczajenia i decydują o jego późniejszym stylu życia. Sposób żywienia  dzieci wpływa 

na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Zasoby, w 

które zostanie wyposażony młody organizm, są podstawą dobrego funkcjonowania przez 

wiele lat. Dlatego przedszkole to najlepsze środowisko dla dziecka, by rozpocząć i wdrażać 

systematycznie podstawy zdrowego stylu życia. Nauczyciele przedszkola w sposób planowy i 

okazjonalny stwarzają sytuacje wychowawcze kształtujące postawy, poglądy i zachowanie się 

dziecka w  obszarze zdrowego stylu życia Rezultatem tego procesu będzie wiedza dziecka z 

zakresu ochrony zdrowia i higieny, przyswojenie nawyków higieniczno – zdrowotnych, 

rozumienie potrzeby aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu, a także zasad zdrowego 

żywienia, kultury sporządzania i spożywania posiłków.  

Ta propozycja innowacji to wynik  naszych przemyśleń i doświadczeń zawodowych. 

Różnice środowisk, z których pochodzą dzieci, różne nawyki i poziom wiedzy na temat 

zagadnień zdrowia nasunęły nam  myśl, aby stworzyć program innowacyjnych działań,  

który poszerzyłby wiedzę dzieci w tym zakresie oraz ukształtowały umiejętności i postawy 

prozdrowotne.  

                     Innowacja pedagogiczna może być realizowana podczas całego roku szkolnego 

we  wszystkich grupach wiekowych na miarę możliwości poznawczych dzieci, w cyklach 

tygodniowych i dziennych Treści są tak ułożone, że można do nich wracać wielokrotnie , 

rozszerzając je  według potrzeb. Pozwala to dzieciom na lepsze utrwalenie wiedzy oraz 

bogacenie zasobu doświadczeń i umiejętności. Założeniem innowacji jest, aby dziecko po 

ukończeniu przedszkola cechowała duża samodzielność, jak również umiejętność 

odpowiednich wyborów i samooceny własnych zachowań. Dziecko powinno wykazywać 

aktywne postawy w dziedzinie zdrowego stylu życia. Realizując te działania możemy ułatwić 

dzieciom poprawę jakości życia i zachowanie zdrowia na długie lata. Edukacja zdrowotna to 

pierwszy etap długofalowej inwestycji w zdrowie człowieka i jego pozytywne relacje ze 

środowiskiem  naturalnym. Dlatego należy wprowadzić ją jak najwcześniej – już na 

pierwszym etapie kształcenia.  

Powyższa innowacja zgodna jest z Podstawą Programową Wychowania 

Przedszkolnego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz.17) oraz oparta jest na treściach edukacyjnych 

zawartych w realizowanym w Przedszkolu  Samorządowym nr 52 Kubusia Puchatka w 

Białymstoku programie M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej „Nasze Przedszkole. 

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” – wyd. MAC 

Edukacja. 
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OPIS INNOWACJI 

 

Tworząc innowację miałyśmy na celu ukształtowanie u naszych wychowanków 

prawidłowych postaw prozdrowotnych w zakresie zdrowego stylu życia-  troski o własne 

zdrowie, aktywnego wypoczynku, prawidłowego odżywiania oraz produkcji zdrowej 

żywności  

 

Proponowany cykl zajęć edukacyjno- wychowawczych promujących zdrowy styl życia 

skierowany jest do przedszkolaków i ich rodziców, a przeznaczony do realizacji w roku 

szkolnym 2013/2014 w grupie 4 i 5 - latków,  a w następnych latach  w pozostałych grupach 

wiekowych. Nauczyciele i rodzice powinni być partnerami w procesie kształtowania postaw 

prozdrowotnych dzieci. Zamierzamy włączyć rodziców  w te działania  poprzez czynny udział 

w warsztatach kulinarnych,  w pracach ogrodniczo- porządkowych, w zawodach i imprezach 

rekreacyjno-sportowych, w prelekcjach o tematyce zdrowotnej, w przygotowaniach do 

wydania ksiązki kucharskiej, w zajęciach otwartych o charakterze zdrowotnym.  

 

 Program ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności od 

zainteresowań dzieci Zawiera on hasła dotyczące: 

 Dbania o własne zdrowie 

 Zasad  zdrowego odżywiania się 

 Przyrządzania zdrowych posiłków 

 Kultury spożywania posiłków i estetyki stołu 

 Organizowania warzywnika - hodowli ziół  i roślin warzywnych 

 Produkcji zdrowej żywności 

 Roli aktywności ruchowej w życiu człowieka 

     Zaproponowane treści w  programie innowacyjnym są  dostosowane do możliwości 

intelektualnych dzieci  
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CELE I ZADANIA INNOWACJI 

 

CEL OGÓLNY INNOWACJI: 

 

Promowanie prawidłowego odżywiania się i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie 

właściwych zachowań, umiejętności i nawyków praktycznych: higienicznych, kulinarnych, 

ogrodniczych, estetyki nakrywania do stołu  a także zachęcanie do aktywnego wypoczynku i 

uprawiania sportów  już od najmłodszych lat życia. Włączenie rodziców w działania 

prozdrowotne przedszkola. 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE  
 

CELE SZCZEGÓŁOWE obejmują : 

  

DZIECKO: 

1. Rozumie pojęcie "zdrowia". 

2. Wie, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. 

3. Unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu. 

4. Zna i stosuje podstawowe zabiegi higieniczne. 

5. Wie, na czym polega praca lekarza. 

6. Rozróżnia i nazywa przybory higieniczne i zna ich przeznaczenie. 

7. Potrafi samodzielnie się ubrać i dostosować ubiór do pogody i pory roku. 

8.  Wie, na czym polega zdrowe odżywianie. 

9.  Potrafi wymienić produkty spożywcze szkodzące zdrowiu. 

10.  Wie jakie znaczenie maja  witaminy dla zdrowia człowieka. 

11. Potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać zdrowe potrawy tj. 

surówki ,soki, kanapki, ciasteczka, sałatki 

12.  Potrafi estetycznie nakryć do stołu, kulturalnie zjeść posiłek i posługiwać się 

prawidłowo sztućcami. 

13. Pomaga urządzić przedszkolny ogródek i go pielęgnuje  

14. Zna warzywa hodowane w ogródku 

15. Potrafi posiać nasiona warzyw i ziół w ogrodzie i prowadzi obserwacje 

16. Rozumie rolę ruchu w życiu każdego człowieka. 

17. Aktywnie  odpoczywa i zachęca do tego dorosłych 

18.  Umie współdziałać z dziećmi i dorosłymi. 

19. Twórczo uczestniczy w zabawach i zajęciach dydaktycznych. 

RODZICE: 

1. Dbają o zdrowie swoje i dziecka stosując: zasady zdrowego żywienia, uprawiając 

sport, przestrzegając higienicznego trybu życia 

2. Uczestniczą w pracach ogrodniczo-pielęgnacyjnych w przedszkolu 

3. Bawią się, pracują i relaksują  ze swoimi dziećmi podczas zajęć warsztatowych i 

sportowych 
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ZADANIA INNOWACJI 

ZADANIA 

 dostarczanie wzorców zachowań, jak zadbać o zdrowie własne i innych;  

 nabywanie umiejętności zdrowego odżywiania się 

 nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole 

 organizowanie okazji do rozwijania umiejętności kulinarnych ( pieczenie chleba, 

ciastek  , kiszenie kapusty, ogórków, przyrządzanie soków warzywno-owocowych, 

surówek, sałatek, zdrowych kanapek i musli  

 urządzenie ogródka przedszkolnego- wysianie warzyw , ziół i prace pielęgnacyjne 

 stwarzanie sytuacji do aktywności ruchowej dzieci w przedszkolu 

 wspieranie i angażowanie  rodziców do działań  promujących zdrowy styl życia  

 

METODY  OSIĄGANIA CELÓW 

 

METODY CZYNNE: 

 zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze 

praktycznym, praca w ogródku i w kuchni 

 zadań stawianych dziecku - zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty 

kulinarne 

 metody problemowe - gry dydaktyczne ,burza mózgów,  

 spacery i wycieczki: na stragan , do przychodni , do sklepu ze zdrową żywnością,         

gospodarstwa agroturystycznego  

 kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachętę dziecka, podsunięcie 

pomysłu do samodzielnych działań 

 samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka  

 metody ekspresyjne –poprzez konkursy plastyczne, udział w przedstawieniu 

teatralnym, zabawy dramowe.  

 zawody sportowe, ćwiczenia relaksacyjne 

 

METODY PERCEPCYJNE: 

 obserwacja  

 pokaz  

 podanie przykładu, wzoru postępowania 

 filmy edukacyjne 

 prezentacje multimedialne, wystawy, plakaty  

 

METODY SŁOWNE: 

  pogadanki, rozmowy, 

  opis,  

  bajki i opowiadanie,  

  objaśnienia  

  instrukcje, quizy  

  prelekcje dla rodziców 

 

FORMY: 

 Praca indywidualna 

 W małych zespołach  

 Praca z całą grupą 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

DATA I MIEJSCE INNOWACJI: 

 

Wdrażanie innowacji planowane jest od 1 września 2013r. Przedszkolu Samorządowym nr 52 

Kubusia Puchatka w Białymstoku  ul. Waszyngtona 16 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI: 

 

Innowacja będzie finansowana z własnych środków placówki oraz dobrowolnego wsparcia 

rodziców  

 

DOKUMENTACJA: 

 

1. Przebieg innowacji zostanie zapisany w planach miesięcznych oraz zapisach dziennych w 

dzienniku zajęć przedszkolnych. 

2. Na Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2014 r. zostanie dokonana ocena realizacji założeń 

innowacji. 
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OBSZARY   TEMATYCZNE  

 

 

I.    TROSZĘ SIĘ O SWOJE ZDROWIE.  

 

II.   JEM   SMACZNIE   I   ZDROWO.    

 

III.  WITAMINKI W OGRÓDKU 

 

IV.   JESTEM MAŁYM KUCHARZEM 

 

V .   JAK MIŁO PRZY STOLE 

 

VI.  RUCH   TO   ZDROWIE. 

  

VII  RODZICE BAWIA SIĘ RAZEM Z NAMI 
 

 

 

 

EWALUACJA INNOWACJI: 

 

 

 Zorganizowanie konkursów i quizów  wewnątrzprzedszkolnych,  

 Zorganizowanie Festynu pod hasłem „ Zdrowy Dzień Rodziny w Kubusiowym 

przedszkolu” 

 opracowanie Przedszkolnej Książki Kucharskiej – „ Zdrówko na talerzu” 

 Opracowanie scenariuszy do prowadzonych  zabaw i zajęć dla dzieci i z udziałem 

rodziców  

 Przeprowadzenie 

      -  wywiadu z dziećmi 

      - ankiety dla rodziców 

 

 

 Dokumentowanie przebiegu innowacji w kronice przedszkolnej i na stronie 

internetowej przedszkola oraz w zapisach planu rocznego i dziennikach zajęć
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