
 Wybrany obszar tematyczny:  Zdrowy styl życia przedszkolaka i jego rodziny   

                                  Tytuł: SPRAWNI I ZDROWI – MOJA RODZINA I JA  

Uzasadnienie wyboru obszaru tematycznego 

    Edukację zdrowotną należy rozpoczynać od najmłodszych lat. Bogacenie wiedzy o zdrowiu własnym 

i innych, tworzenie warunków do promocji zdrowia oraz nabywanie umiejętności dbania 

 o zdrowie i bezpieczeństwo, to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu. Przekazując 

wiedzę o zdrowym stylu życia w rozmowach, pogadankach, czynnościach samoobsługowych 

wykonywanych przez dzieci, skłaniamy je do rozważań na temat zachowań służących zdrowiu. 

Zdecydowaliśmy się na wybór pierwszego obszaru tematycznego, by zachęcić dzieci do 

systematycznego dbania o własne zdrowie. Włączając zaś rodziców w zaplanowane działania, 

pragniemy uświadomić im potrzebę wspólnych działań, gdyż tylko takie wspólne codzienne „rytuały’ 

jak ćwiczenia gimnastyczne, zdrowe posiłki, spacery, wycieczki rowerowe gwarantują trwałe efekty w 

postaci zdrowego społeczeństwa. 

 

Główny cel programu: 

   Kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców świadomości, na temat konieczności 

wspólnego dbania o zdrowie, we wszystkich jego wymiarach. 

Cele szczegółowe: 

Dzieci 

• rozumieją konieczność codziennych ćwiczeń gimnastycznych 

• wspólnie z rodzicami wykonują w domu ćwiczenia gimnastyczne 

• potrafią uzasadnić potrzebę prawidłowego odżywiania się oraz konieczność zachowania          

umiaru w jedzeniu, a w szczególnie pokarmów szkodzących zdrowiu 

• potrafią wraz z rodzicami zaplanować przykładowy jednodniowy jadłospis uwzględniający 

produkty bogate w witaminy, wapń i białko oraz błonnik 

• rozumieją potrzebę wykonywania codziennych zabiegów higienicznych – mycie rąk m in. 

przed jedzeniem, mycie zębów, zmiana ubrania i bielizny, dostosowanie ubioru do pory 

roku i pogody 

• chętnie uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i 

zabawach ruchowych w przedszkolu i domu rodzinnym 

• rozumieją, konieczność dbania o prawidłową postawę ciała 

• znają różne formy aktywnego wypoczynku 

• potrafią przekazać w domu wiedzę o zdrowym stylu życia nabytą w przedszkolu 

• potrafią samodzielnie przygotować zdrową potrawę 

• rozumieją konieczność dbania o własny wygląd – włosy, ubranie 

• potrafią wspólnie z rodzicami za pomocą środków artystycznych wykonać pracę 

plastyczną na temat: „Co to znaczy zdrowy styl życia?” 

• wiedzą, czemu służą spacery i zabawy na świeżym powietrzu 

 


