
Raport z realizacji 
projektu edukacyjnego 
realizowanego w roku 

szkolnym 2014/2015 w 
Publicznym Przedszkolu nr 

22 w Kaliszu 

Witaminki, witaminki dla 
chłopczyka i dziewczynki 



Celem naszego 
przedsięwzięcia było: 

• Promowanie zdrowego stylu życia, 
podnoszenie świadomości dzieci i 
rodziców w zakresie zdrowego 
żywienia i higieny 



Ustalone zadania do 
realizacji to: 

• ZADANIE 1  
• Propagowanie zdrowej żywności oraz zasad 

racjonalnego odżywiania się. 
• Zadanie 2.  
• Kształtowanie potrzeby i umiejętności 

dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 



Nasze działania w celu 
realizacji projektu  

Dzieci zapoznały się z  Piramidą 
Zdrowego Żywienia  

 



Wykonaliśmy także plakaty 
propagujące zdrowy styl życia  

• A to są nasze prace „Dzieci nie jedzą 
śmieci” 

 

 



Dzieci zapoznały się z 
literaturą dotyczącą zdrowia 

• Chętnie słuchały bajek, opowiadań 
oraz  wierszy o zdrowym odżywianiu 
się i higienie. 



A oto efekty: 
• Dnia 22 kwietnia Laura Walczak wzięła udział w konkursie recytatorskim dla 

dzieci przedszkolnych „Poezja Przedszkolaka” organizowanym przez 
Publiczne Przedszkole „Radość” w Kaliszu. 

• Wystąpiła z recytacją wiersza J. Brzechwy „Rzepka”, zaprezentowała swoje 
zdolności i umiejętności i została laureatką jednej z trzech pierwszych 
nagród. Jesteśmy bardzo dumni z wygranej. 



Cykle zajęć dedykowane 
zdrowym produktom 

• Święto pieczonego ziemniaka –  
impreza w plenerze dla dzieci i 
rodziców. 



ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA 



Ciąg dalszy atrakcji w czasie święta 
pieczonego ziemniaka 



Zajęcia poświęcone 
zdrowym produktom 

• Spotkanie z pszczelarzem, który 
opowiedział o tym jakie walory 
zdrowotne ma miód 



Zajęcia poświęcone 
zdrowym produktom 

  „Wiem że zdrowo jem” – układanie 
jadłospisów z zachowaniem poznanych 
zasad zdrowego odżywiania się. 



„Mali kucharze” - 
przygotowujemy zdrowe posiłki  

Grupa młodsza przygotowywała pyszne 
kanapki  



Przygotowanie i 
degustacja 

kanapek 



Przygotowujemy zdrowe 
posiłki 

„PRZEDSZKOLAK PEŁEN ZDROWIA” 

   Dzieci z grupy młodszej realizują 
założenia akcji „Akademia Zdrowego 
Przedszkolaka”. 



„Przedszkolak pełen zdrowia” 



„Dzień czerwonego 
jabłka”  

   W dniu 22 października w grupie dzieci starszych, 
obchodziliśmy „Dzień czerwonego jabłka”. Dzieci 
podczas zabaw mogły poznać walory zdrowotne 
tego owocu, różne potrawy przyrządzane z jabłek 
oraz samodzielnie przygotować kisiel z jabłkami. 

    W zajęciu uczestniczyli  rodzice, którzy także 
kosztowali smakołyki z jabłek: kisiel z jabłkami 
oraz  szaszłyki. 

 



„Dzień czerwonego jabłka”  



Smaczne jabłka… 
  W ramach rządowego projektu: 

bezpłatne owoce i warzywa „Dalsze 
tymczasowe wsparcie producentów 
owoców i warzyw” dnia 25 marca br. 
dotarły do szkoły dwie tony jabłek, 
które zostały rozdane wszystkim 
uczniom. 



„Dzień pomarańczowej dyni” 
 

   Dnia 28 października odbył się dzień 
pomarańczowej dyni, dzieci przyniosły 
do przedszkola dynie, ozdabiały je, 
rozmawiały z panią o tym co 
przygotowuje się  z dyni. 



„Dzień pomarańczowej dyni” 
Prace dzieci 



Propagowanie zdrowego stylu życia: 
 

Dnia 21 kwietnia odwiedziła nas Pani pielęgniarka- położna z kaliskiego 
szpitala, która opowiadała dzieciom o swojej pracy, pokazywała 

akcesoria, którymi się posługuje w pracy na co dzień. Dzieci mogły 
zadawać jej pytania dotyczące zawodu oraz wiele ciekawego 

dowiedziały się na temat pracy w szpitalu. 
 



BIEG PTOLEMEUSZA 
    Dnia 5 października dzieci z naszego 

przedszkola  z grupy starszej wzięły udział w 
XXXIV Biegu Ulicznym Ptolemeusza w kategorii 
Bieg Przedszkolaków. Dzieci z radością 
przygotowywały się do tego przedsięwzięcia i nie 
mogły się doczekać dnia biegu. W poniedziałek w 
przedszkolu z dumą pokazywały innym swoje 
zdobyte medale. 



BIEG PTOLEMEUSZA 



Prowadziliśmy  różne zabawy i ćwiczenia 
stymulujące rozwój dzieci 

 

  „Chcę być silny i zdrowy” -zabawy w 
ogrodzie 



Stosowanie profilaktyki 

Uczymy się dbać o higienę jamy ustnej 

 

 



„Świąteczne pierniczki” – zajęcia 
kulinarne w przedszkolu 

 

   Na zajęciach kulinarnych dzieci z 
naszego przedszkola miały okazję 
robić wraz z paniami świąteczne 
pierniczki. Było smacznie, zdrowo i 
kolorowo. 

 



„Świąteczne pierniczki” 



Poznaliśmy zagadnienia 
profilaktyki zdrowotnej 

poprzez udział w 
programach: 



Czyste powietrze wokół nas 
 Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły 

wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, 
obserwowały podczas wycieczki źródła 

dymu. 



Nauczycielki poprzez doświadczenia badawcze organizowały zabawy z 
wodą, starały się zachęcić dzieci do picia wody, która jest niezbędnym 
elementem zrównoważonej diety. W atrakcyjny sposób podnosiły 
poziom wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na 
życie i zdrowie człowieka. 

Mamo tato wolę 
wodę 



Poznaliśmy zagadnienia profilaktyki 
zdrowotnej poprzez udział w 

programach 

• Przyjaciele Zippiego 



 
 „Przedszkolak 

bezpieczny na drodze”  
 

    W dniu 22 września 2014 roku odbyło się 
spotkanie „Bezpiecznie w pobliżu 
budowy” w ramach ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjnej Skanska. Firma 
Skanska zorganizowała przedstawienie 
„Bezpieczeństwo to podstawa”, podczas 
którego dzieci zapoznały się, jak 
bezpiecznie przejść przez ulicę, 
dlaczego trzeba nosić odblaski i z jakimi 
zagrożeniami wiąże się wejście na plac 
budowy. 



„Przedszkolak bezpieczny na drodze” 
 



Bezpieczny przedszkolak 

   Dnia 13 maja dzieci z grupy starszej pojechały na wycieczkę do 
Straży Miejskiej. Tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas 
wakacji. Dzieci oglądały krótką prezentację dotyczącą 
odpowiedniego postępowania i zachowania podczas wakacji, następnie 
odpowiadały na pytania związane z bezpieczeństwem podnosząc 
zieloną kartkę- gdy odpowiedź była TAK lub czerwoną kartkę gdy 
odpowiedź brzmiała NIE. Na zakończenie wizyty dzieci mogły 
założyć czapkę Strażnika oraz wziąć do ręki rekwizyty, którymi 
posługuje się w pracy. Dzieci zadowolone i z utrwaloną wiedzą o 
bezpiecznym zachowaniu wróciły do przedszkola. 





Ochrona naturalnego środowiska – jest 
ważnym zagadnieniem dotyczącym 

zdrowia człowieka 
 W czasach współczesnych obserwuje się systematyczne niszczenie 

naturalnego środowiska przez człowieka, a dewastacja przyrody osiągnęła 
alarmujące rozmiary. Dlatego staraliśmy się, aby dzieci zapoznały się z 
tematyką dotyczącą konieczności ochrony naturalnego środowiska. Między 
innymi dowiedziały się o konieczności dbania o lasy, konieczności 
segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania. 



Brały udział w 
konkursach: 

Buliba – „Zwierzakolubni”- który polegał na wykonaniu 
plakatu z odpadów 



„Niezwykły spacer z Ekoludkiem” - KONKURS 
EKOLOGICZNY PRZEDSZKOLAKÓW 

     Dnia 23 kwietnia dziewczynki z grupy starszej: Lena Chlebowska, 
Wiktoria Sobczak i Laura Walczak wzięły udział w konkursie 
przyrodniczo- ekologicznym pt: „Niezwykły spacer z Ekoludkiem”. 

    Organizatorem konkursu było Publiczne Przedszkole nr 21 w Kaliszu. 
Celem konkursu było między innymi rozwijanie i uwrażliwienie zmysłów 
dziecka poprzez wrażenia smakowe, dotykowe i zapachowe. Dziewczynki 
musiały przed przystąpieniem do konkursu zdobyć wiedzę na temat 
zdrowego odżywiania- ryb, serów, ziaren itp. 
Udział w konkursie był dla nich dużym przeżyciem, zdobyciem nowej 
wiedzy i integracją z innymi dziećmi. 

 



Niezwykły spacer z Ekoludkiem 



PODSUMOWANIE 

 Wszelkie nasze działania zmierzały do realizacji celów wyznaczonych w 
projekcie.  

Rezultaty które zostały osiągnięte to: 

 

1. Dzieci poznały podstawowe wiadomości z dziedziny zdrowia - wiedzą co 
sprzyja, a co zagraża zdrowiu. 

2. Poznały podstawowe zależności zachodzące między organizmem, a jego 
środowiskiem, oraz działalnością człowieka. Przekonały się, że trzeba dbać o 
środowisko w którym żyjemy. 

3. Mają ukształtowane postawy i nawyki wobec zabiegów zdrowotnych. 

4. Wiedzą jaki wpływ ma aktywność ruchowa na ich organizm. 

5. Wiedzą jak zachować się w sytuacjach trudnych. 

6. Orientują się w zasadach zdrowego odżywiania. 

 

Opracowała: Anna Dobosz - Sadomska 


