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Drodzy Rodzice! 
Oddajemy Wam trzeci numer kwartalnika, 
w którym chcemy informować o stopniu 
realizacji trzyletniego programu 
ogólnopolskiego „Bezpieczne Przedszkole” 
w naszym przedszkolu. 

Prezentujemy Państwu dotychczasowe 
działania podjęte przez nas od marca do 
czerwca 2018 r. w ramach programu 

„Bezpieczne Przedszkole”: 

Blok tematyczny Realizowane treści Termin realizacji 

„Bezpieczna droga 
do przedszkola” 

Wszystkim przedszkolakom przypomniano 
zasady bezpiecznego poruszania się po 
drogach i korzystania ze środków transportu 
w związku z wycieczką z okazji Dnia Dziecka 
oraz do ZOO. 

MAJ, CZERWIEC 
2018 
 

„Nie wpuszczam 
obcych do domu, 
wiem jak się 
zachować podczas 
spotkania z niezna-
jomym” 

Podczas spotkania z przedstawicielem 
Straży Miejskiej dzieciom uświadomiono 
zagrożenia, jakie mogą płynąć ze strony 
obcych.  

CZERWIEC 2018 

„Kształtowanie 
czynności samo-
obsługowych, 
nawyków 
higienicznych 
i kulturalnych” 

Codziennie kształtujemy u dzieci umie-
jętności poprawnego mycia rąk i zębów, 
a także samodzielnego korzystania z toalety 
oraz ubierania i rozbierania się. Każdego 
dnia zwracamy uwagę na właściwe zacho-
wanie się przy stole podczas posiłków, 
a także na utrzymywanie porządku w swoim 
otoczeniu. 

Cały rok szkolny 

„Dbamy o swoje 
zdrowie” 

Organizujemy dla dzieci zajęcia ruchowe, 
zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym oraz 
w salce zabaw. Wdrażamy dzieci do 
czynnego wypoczynku jako źródła zdrowia. 
Wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne. 
W maju zrealizowano tydzień poświęcony 
emocjom i ich znaczeniu dla naszego 
zdrowia. 

Cały rok szkolny 

„Rozumienie 
zjawisk 
atmosferycznych” 

W okresie wiosennym oraz letnim 
realizowane we wszystkich grupach 
przedszkolnych były zajęcia dydaktyczne 
służące rozumieniu zjawisk atmosferycznych 
związanych z daną porą roku (wiosną, 

MARZEC, 
KWIECIEŃ oraz 
CZERWIEC 2018 
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latem). 

„Jesteśmy życzliwi 
i uprzejmi dla 
innych” 

Każdego dnia zwracamy dzieciom uwagę na 
przestrzeganie reguł i norm niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania w konta-
ktach z innymi ludźmi.  

Cały rok szkolny 
 

„Bawimy się 
bezpiecznie” 

W związku z częstym przebywaniem na 
placu zabaw w okresie wiosenno-letnim 
zwracano dzieciom uwagę na bezpieczną 
zabawę z wykorzystaniem sprzętu 
terenowego, a także kształtowano 
umiejętność przewidywania skutków swoich 
działań. Zajęcia dydaktyczne pod koniec 
czerwca poświęcone były tematyce 
dotyczącej bezpieczeństwa na wakacjach. 
W przedszkolu zorganizowano wystawę 
zdjęć pt. „Rodzice dbają o moje 
bezpieczeństwo”. 

MARZEC, 
KWIECIEŃ, MAJ, 
CZERWIEC 2018 
 

„Przestrzeganie 
zasad 
bezpieczeństwa” 

Dzieci z gr. „Biedronek” i „Żabek” 
uczestniczyły w pokazie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej (PCK), a następnie 
same próbowały tej pomocy udzielać. 
Utrwalały również telefony alarmowe. 
Wszystkie przedszkolaki wzięły udział w 
spotkaniu ze strażakiem z OSP Grudzice oraz 
pokazie wozu strażackiego. 

CZERWIEC 2018 

 
 
Tytuł „Odpowiedzialny Rodzic” za rok szkolny 2017/2018 zostanie przyznany na 
pierwszym zebraniu dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019. 
 
 


