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Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych 

 

  

 Informujemy, że nasze przedszkole w okresie od 18 marca 2022 do 15 września 2022 

wykonywało zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Dziecko – Bezpieczne 

Przedszkole  w sposób następujący: 

 

Zadanie 1. 

Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, 

placów zabaw, urządzeń elektrycznych. 

 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania  przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną. 

 

Ocena 10/10 

 

Dnia 29 sierpnia 2022 r. została dokonana ocena budynku i terenu placówki zgodnie  § 3ust.1 

i 2 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. 

poz.1604) Komisja w składzie: Inspektor bhp, Społeczny Inspektor Pracy.  

Skontrolowano następujące elementy budynku i terenu przyległego: 

1. Stan sal lekcyjnych 

2. Stan kuchni i jadalni 

3. Stan korytarzy i klatek schodowych 

4. Stan szatni 

5. Zabezpieczenie budynku przed włamaniem 

6. Higienę toalet 

7. Stan budynku 

8. Teren wokół budynku 

9. Kompleks sportowy „Orlik’ 

Komisja uznała, że nie występują zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów 

oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce. Stan budynku i terenu 

wokół placówki oceniono jako dobry. 

Protokół pokontrolny znajduje się w dokumentacji  kontroli placówki u Dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu. 

 

Liczba dzieci w przedszkolu -200 

Liczba grup - 8 

 



Zadanie 2. 

Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem, awarią urządzeń 

wodociągowych i elektrycznych. 

 

Ocena 10/10 

 

Wykonanie. 

Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną. 

 

Dnia 12 września 2022r. o godz. 11.45 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Radomiu 

rozległ się sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu pożarowym. Były to ćwiczenia ewakuacyjne 

na wypadek pożaru w budynku placówki. Wszystkie dzieci z przedszkola, uczniowie i pracownicy 

zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia opuścili budynek, udając się na boisko szkolne. 

Wychowawcy zdali raport o frekwencji dyrektorowi szkoły. Po odebraniu raportów o przebiegu 

ewakuacji, pani dyrektor odwołała alarm. Ewakuacja przebiegała w sposób sprawny i szybki. Nad 

bezpiecznym przebiegiem akcji czuwał inspektor ds. BHP. Przeprowadzona sprawnie ewakuacja 

pokazała, że pracownicy szkoły przygotowani są na wypadek pożaru. Akcja przeciwpożarowa była 

dużym przeżyciem dla uczniów naszej szkoły, a w szczególności dla przedszkolaków. Głównym 

celem próbnej ewakuacji było zapoznanie dzieci i pracowników szkoły z praktycznym 

zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się  w przypadku wybuchu pożaru lub powstania 

innego zagrożenia dla życia i zdrowia.  

             W akcji ewakuacyjnej uczestniczyło 345 osób. Czas trwania ewakuacji: 6 minuty 48 sekund. 

Protokół z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji jest  

dostępny w placówce. 

 

 
 

 

 

 



Zadanie 3. 

Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie 

pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym 

jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. - w układach tematycznych i formach dostosowanych do 

grup wiekowych). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „dobrze” - „źle”. 

Wykonanie. 

Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą 

elektroniczną/tradycyjną. 

 

Ocena10/10 

 

W naszej placówce zostały przeprowadzone konwersatoria na temat zagrożeń w kontaktach  

z przyrodą. W oparciu o ilustracje nauczycielki rozmawiały z dziećmi o zagrożeniach czyhających  

każdą porą roku. Porównywanie, które zachowania są dobre i pożądane, a które niewłaściwe  

i bezwzględnie zakazane miało na celu uświadamianie dzieciom jak ważne jest odpowiednie 

zachowanie np. w trakcie burzy czy kąpieli w jeziorze. Dzieci z każdej grupy wzięły udział  

w wewnątrz przedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Bezpieczne wakacje”. Pani Dyrektor 

nagrodziła Laureatów i Finalistów dyplomami i książkami.      

 Ponadto, dzieci z grupy „Jagódki” obejrzały wystawę grzybów „Poznaj grzyby - unikniesz 

zatrucia”. Celem wystawy było upowszechnienie wiedzy nt. grzybów jadalnych, niejadalnych, 

trujących oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego grzybobrania. Podczas wystawy prezentowane 

będą atrapy grzybów odwzorowujące środowisko naturalne w skali 1:1 (61 sztuk), tematyczne filmy 

edukacyjne pozwalające poznać budowę grzybów, ich różnicowanie i zasady bezpiecznego 

przebywania w lesie. Podczas spotkania  zostały omówione również kwestie dotyczące 

bezpiecznego poruszania się po lesie oraz właściwego zachowania się w stosunku do roślin  

i zwierząt. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści, mogły wykazać się swoją wiedzą 

przyrodniczą. 

 

 

Zadanie 4. 

Pierwsza pomoc – jak pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu, jak wezwać 

pomoc – ćwiczenia. 

 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/nagrań przesłanych do jury konkursu pocztą 

elektroniczną/tradycyjną. 

 

Ocena 10/10 

 

W naszym przedszkolu odbyło się  spotkanie z ratownikiem medycznym - panem Mariuszem 

Wielochą,  podczas którego dzieci wysłuchały informacji na temat specyfiki pracy ratownika 

medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy. To było nie tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim 

bardzo ważne spotkanie, w którym udział wzięły wszystkie dzieci z naszego przedszkola.  

 Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika medycznego było 

przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy 

oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 

Wysłuchały prelekcji dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku omdleń, zranień  

i urazów. W trakcie spotkania dzieci miały okazję samodzielnie wykonać resuscytację  

z wykorzystaniem fantomu, utrwaliły również numery alarmowe służb ratowniczych. Dowiedziały 

się jak wezwać pomoc i najważniejsze, jak przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Dzieci 



obserwowały w jaki sposób wykonuje się sztuczne oddychanie oraz jak wyglądają oddechy 

ratownicze. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały w jaki sposób należy prawidłowo 

wykonać opatrunek medyczny. Ponad to przedszkolaki miały możliwość poznania, jak wygląda 

pozycja boczna ustalona (inaczej zwana bezpieczną) i pod okiem instruktora ćwiczyły bezpieczne 

ułożenie ciała osoby poszkodowanej. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci 

poczuły się „małymi ratownikami” i dowiedziały się, że nikt nie jest zbyt mały by uratować komuś 

życie.             

 Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom 

potrzebującym  i że nasi wychowankowie już nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka 

potrzebującego ratunku- wiedzą przecież jak pomagać. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu 

ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia. 

 

https://drive.google.com/file/d/18yIZVJ2zXh67pUo1CVH70mc3Wsyizv40/view?usp=drivesdk 

 

Zadanie 5. 

Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, strażnikiem miejskim. Dotyczy 

zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów z nieznajomymi, 

podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków 

oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomość podstawowych numerów 

alarmowych. 

 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/nagrań/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu 

pocztą elektroniczną/tradycyjną. 

Liczba spotkań - 2 W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji wydział 

Ruchu Drogowego w Radomiu. Liczba uczestników spotkań 8 grup przedszkolnych (łącznie) w tym: 

wice dyrektor, wychowawcy grup oraz opiekunowie przedszkolni. 

 

Ocena 10/10 

 

Bezpieczne poruszanie się po drogach oraz jak się zachować w kontakcie  

z osobami obcymi było głównym tematem spotkania dzieci z Przedszkola Publicznego nr 21  

w Radomiu z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji wydział Ruchu Drogowego  

w Radomiu. W ramach realizacji zadania 5 odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczyło 8 

grup przedszkolnych. Aspirant Artur  Wnukowski oraz sierżant Dorota Wiatr - Kurzawa 

przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie prawidłowych 

zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków.  

Przeprowadzone zajęcia edukacyjne objęły tematykę: 

• bezpieczeństwo na drodze; 

• bezpieczeństwo podczas zabaw na powietrzu; 

• bezpieczeństwo podczas zabaw zimą; 

• ostrożność w kontaktach z nieznajomymi; 

• dziecko samo w domu; 

• zakaz oddalania się z domu, przedszkola lub podwórka z osobą nieznajomą; 

• informowanie dorosłych opiekunów o sytuacjach niepokojących dziecko i sytuacjach 

zagrożenia 

• wzywanie pomocy oraz przypomnienie numerów alarmowych.  

                   Dzieci w bardzo przystępny sposób zostały zapoznane z zasadami prawidłowego 

przechodzenia przez jezdnię oraz poznały pozycję „żółwika”, która służy podczas obrony przed 

agresywnymi zwierzętami. Podczas spotkania, policjanci uświadamiali dzieci o konieczności 

https://drive.google.com/file/d/18yIZVJ2zXh67pUo1CVH70mc3Wsyizv40/view?usp=drivesdk


podróżowania w fotelikach z zapiętymi pasami, a także o niebezpieczeństwie towarzyszącym 

zawieraniu znajomości z obcą osobą. W czasie spotkania mundurowi rozmawiali z najmłodszymi  

o zasadach bezpiecznego poruszania się na drodze pieszo, jak i jednośladem oraz o tym, jak istotne 

znaczenie ma posiadanie elementów odblaskowych. Dzieci wykazały się dużą wiedzą w zakresie 

ruchu drogowego i bezpieczeństwa, gdyż znały odpowiedzi  na wszystkie pytania zadawane przez 

funkcjonariuszy.  Wszystkie dzieci były bardzo aktywne, zadawali policjantom mnóstwo pytań, ale  

i bardzo chętnie odpowiadali na zadawane pytania.  

Dzięki takim spotkaniom, przedszkolaki darzą policję zaufaniem i wiedzą, że zawsze 

otrzymają pomoc. Wśród najmłodszych byli tacy, którzy oświadczyli, że w przyszłości zostaną 

policjantami. 

 

 

Zadanie 6. 

Wycieczka do siedziby straży pożarnej. Po prezentacji, rozmowa ze strażakiem nt. bezpiecznych 

zasad zachowania w domu i przedszkolu oraz postępowania w wypadku zagrożenia. 

 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą 

elektroniczną/tradycyjną. 

 

Ocena 10/10 

 

Wychowankowie naszego przedszkola wzięli udział w projekcie „Bezpieczny Dom” 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, gdzie mieszczą się specjalne 

pomieszczenia, które zgodnie z wytycznymi zaadaptowane zostały na wzór typowego mieszkanie.  

Podczas spotkania skupiano się na skutecznym i aktywnym propagowaniu bezpiecznych zachowań 

w sytuacji zagrożenia wśród najmłodszych. Z pomieszczeń wygospodarowano: pokój dzienny, 

kuchnię oraz łazienkę. Dzięki temu układowi dzieci mogły zobaczyć między innymi z jakimi 

zagrożeniami możemy się spotkać w domu lub mieszkaniu, jak rozprzestrzenia się dym  

w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, a także mogły sprawdzić  jak  

nagrzewają się drzwi, za którymi wybuchł pożar. Przedstawicie straży pożarnej zaprezentowali jak 

wygląda prawidłowa ewakuacja z miejsca objętego dużym zadymieniem. Oczywiście, wszystkie 

pokazy wykonywane były w warunkach w pełni bezpiecznych dla uczestników. W trakcie 

prowadzonych zajęć poruszona była również tematyka aktualnej pory roku, w tym zagrożeń 

sezonowych oraz form spędzania czasu wolnego i mogących wynikać z nich niebezpieczeństw. 

 Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów podstawy programowej, które 

dzieci muszą poznać. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, pożaru 

oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Aby zrealizować wyżej wspomniane cele do siedziby 

Państwowej Straży Pożarnej udały się: grupy Jagódki i Pszczółki- 19 kwietnia 2022 oraz grupy 

Misie i Biedronki 20 kwietnia 2022. Podczas zrealizowanych spotkań, dzięki życzliwości strażaków 

przedszkolaki mogły z bliska obejrzeć wozy oraz inne pojazdy należące do Straży Pożarnej i ich 

wyposażenie. W trakcie rozmowy ze strażakami, dzieci dowiedziały się dużo  

o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. Zrozumiały również, że strażak pomaga nie tylko 

w czasie pożaru, ale bierze również udział w akcjach ratowniczych np. w czasie wypadku 

drogowego. Dzieci miały możliwość obserwacji wyjazdu strażaków na akcję, m.in. zjazdu po 

metalowej rurze. Przekonały się jak cenna jest każda minuta, sprawność i szybkie działanie.

 Niewątpliwą atrakcją była możliwość zapoznania się ze strojem strażaka przeznaczonym do 

gaszenia pożaru i możliwość przymierzenia hełmu strażackiego. Z ogromnym entuzjazmem dzieci 

obserwowały wóz strażacki ze specjalnym podnośnikiem, przeznaczonym do akcji na dużych 

wysokościach. Wielką atrakcją dla wszystkich było wejście do wozu strażackiego. Strażacy 



przypomnieli również w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną, a dzieci utrwaliły 

numer alarmowy – 998.          

 Z wycieczki przedszkolaki wróciły pełne niezapomnianych wrażeń i wspomnień. Dzieci 

wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Duża część 

dzieci, w szczególności chłopcy, postanowili w przyszłości zostać strażakiem. 

 
 

Zadanie 7: 

Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub 

samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie można 

wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej 

ostrożności w kontaktach z nieznajomymi (a nawet znajomymi), którzy proponują poczęstunek, chcą 

poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej 

sytuacji. 

 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych/nagrań video przesłanych do jury 

konkursu pocztą elektroniczną/tradycyjną. 

 

Ocena 10/10 

 

W czerwcu 2022 r. dzieci z 8 oddziałów przedszkolnych obejrzały teatrzyk profilaktyczny  

w wykonaniu aktorów  Teatru „Magik” Przedstawienie dotyczyło kontaktów z nieznajomymi. 

Przedstawione sytuacje miały na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach  

z nieznajomymi (a nawet znajomymi), którzy: proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, 

odprowadzić nas do domu, coś ciekawego pokazać- dzieci zostały uświadomione odnośnie 

odpowiednich postaw w danej sytuacji. Goście przeprowadzili z dziećmi rozmowy mające na celu:



 - uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z kontaktów z osobami nieznajomymi oraz 

niebezpiecznych sytuacji wynikających z nieprzestrzegania zakazów, próśb, ostrzeżeń rodziców 

i nauczycieli;             - 

wyrobienie u dzieci odpowiednich postaw w stosunku do obcych np. jak się zachować, gdy do drzwi 

puka ktoś obcy, gdy zostaną zagadnięte przez osobę obcą, nie wsiadania do samochodu 

z nieznajomym, nie przyjmowania prezentów itp.;         

- nauczenie dzieci umiejętności mówienia „Nie!” obcemu. 

Dzięki przedstawieniu dzieci przypomniały sobie wpajane przez nauczycieli i rodziców 

zasady, których należy przestrzegać w kontakcie z obcym. Było to bardzo pouczające spotkanie 

traktujące o zasadach bezpieczeństwa, które na pewno długo pozostaną w pamięci naszych dzieci. 

 

 

Zadanie 8 

Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych. Po ciekawej prezentacji, rozmowa nt. 

bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne 

uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania). 

 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną.  

 

Ocena 10/10 

 

W naszym przedszkolu odbyło się spotkanie ze specjalistą technik komputerowych panią 

Martą Kowalik, w czasie którego przeprowadziła ona rozmowę z dziećmi dotyczącą bezpiecznego 

korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci. Dzieci na tablicy interaktywnej  

oglądały kreskówkę „necio.pl” pokazującą walkę dobra ze złem oraz zagrożenia czyhające na nie  

w świecie internetowym, gdzie często nie wiemy, kto jest po drugiej stronie ekranu.  

 Dzieci z grupy 5-6 latków wybrały się na wycieczkę do Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu 

na warsztaty prowadzone przez specjalistę z dziedziny informatyki - panią Ewę Pachniak. Podczas 

zajęć dzieci dowiedziały się jak działa Sieć i co to znaczy, że ma ona zasięg globalny. Ponad to, były 

uświadamiane, że w trakcie korzystania z Internetu czyhają rozmaite zagrożenia. Zwrócono również 

uwagę na niebezpieczne gry, jakie można znaleźć w Internecie, z którego dzieci korzystają bardzo 

swobodnie i intuicyjnie- nie zawsze pod stałą kontrolą rodzica. Dzieci poznawały zasady 

bezpiecznego poruszania się w Sieci, ochrony danych osobowych i kogo prosić o pomoc w razie 

zagrożenia. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i chętnie dzieliły się swoją 

wiedzą oraz odpowiadały na zadawane pytania. 



 
 

 

 



Zadanie 9 

Wycieczka do schroniska dla zwierząt, albo wizyta w przedszkolu psa z treserką (lub innego 

zwierzęcia). Po prezentacji, rozmowa nt. kontaktu z nieznajomymi, obcymi i dzikimi zwierzętami. 

Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie 

ostrożności, zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. 

 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą 

elektroniczną/tradycyjną. 

 

Ocena  

 

W ramach realizacji projektu „Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne Przedszkole”, w naszym 

przedszkolu zostało zorganizowane spotkanie z psem - terapeutą oraz jego opiekunką. Dzieci miały 

okazję dowiedzieć się, jak należy postępować w przypadku spotkania z obcym zwierzęciem oraz  

w przypadku ataku. Pani uświadamiała przedszkolakom, że odpowiedzialność za czworonożnych 

pupili spada przede wszystkim na ich właścicieli- to oni muszą dbać o to, aby ich psy nie zagrażały 

bezpieczeństwu innych ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kaganiec i smycz powinny być nieodłącznymi 

atrybutami spacerów ze zwierzętami. Pani dogoterapeutka często odwoływała się do wyobraźni 

dzieci, chcąc uzmysłowić im, jakie konsekwencje mogą ich spotkać w przypadku braku szczególnej 

ostrożności  w kontakcie z psem. Zwracała uwagę na zachowania, które mogą być powodem ataku. 

Bardzo dokładnie wytłumaczyła dzieciom, jak należy zachować się, gdy zaatakuje nas pies. Dzieci 

miały okazję zobaczyć, jak wygląda „atak pozorowany”, nauczyły się również tzw. bezpiecznej 

pozycji „żółwia”. Na zakończenie spotkania przedszkolaki zadawały wiele pytań. Podczas 

spotkania, dzieci miały także okazję pobawić się z psem, zobaczyć sztuczki oraz go nakarmić. 

Wszystkie dzieci gorąco podziękowały  pani i jej czworonożnemu partnerowi za wspaniałe 

spotkanie. 

 

 

Zadanie 10 

Przeprowadzenie spotkania z lekarzem lub pielęgniarką albo wycieczka do gabinetu lekarskiego. Po 

prezentacji podstawowych urządzeń i zabiegów, rozmowa o bezwzględnym zakazie korzystania  

z lekarstw z apteczki domowej. Uświadomienie dzieciom o śmiertelnym niebezpieczeństwie 

zażywania wszelkich, zwłaszcza nieznanych, medykamentów. 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą 

elektroniczną/tradycyjną. 

 

Ocena 10/10 

 

W kwietniu/maju 2022 r. przedszkolaki zrealizowały zad. 10 podczas spotkań  

z przedstawicielami służby zdrowia: lekarzem pediatrą Katarzyną Gajewską, szkolną panią 

pielęgniarką oraz dentystą. Lekarz pediatra zapoznała dzieci ze swoim zawodem, zwróciła uwagę na 

konieczność uważania na to co jemy i spożywanie zdrowych produktów, korzystanie z ruchu na 

świeżym powietrzu, higienę oraz związek między chorobą a leczeniem i koniecznością 

przyjmowania lekarstw. Lekarka mówiła również o profilaktyce zdrowotnej, leczeniu  

i bezpieczeństwie zdrowotnym, zaprezentowała odzież ochronną oraz sprzęt medyczny, jakim 

posługuje się lekarz podczas badania pacjenta. Przypomniała o bezwzględnym zakazie 

samodzielnego przyjmowania lekarstw.         

 Dzieci  z uwagą wysłuchały ciekawych informacji, oraz uzyskały praktyczne rady. Chętnie 



oglądały przyrządy  lekarskie m.in. stetoskop, termometr, ciśnieniomierz, patyczki. Podczas 

prelekcji  dzieci usłyszały  o zasadach dbania o swoje zdrowie, została zwrócona uwaga na zakaz 

samodzielnego zażywania jakichkolwiek lekarstw oraz brania do rąk znalezionych igieł, strzykawek. 

Dzieci miały okazję do posłuchania przez stetoskop bicia własnego serca i kolegów oraz odgłosów 

naszego organizmu, jak również zapoznania się z podstawowym sprzętem medycznym oraz 

sposobem opatrywania ran. Nasze dzielne przedszkolaki otrzymały naklejki ,,Dzielnego Pacjenta". 

 Pani pielęgniarka z radosnym uśmiechem, zapewniała dzieci, że zastrzyki, szczepienia – 

mimo chwilowego bólu przyczyniają się do walki z chorobą.   Dzieci zostały zapoznane   

z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i uświadomione, że nie wolno samemu podawać ani 

przyjmować żadnych lekarstw- nawet witamin. Teraz już na pewno wiedzą, jak ważne jest 

racjonalne odżywianie, przestrzeganie zasad higieny osobistej, szczepienia okresowe, długie  

i  aktywne przebywanie na świeżym powietrzu.       

 Podczas wizyty w przychodni stomatologicznej Mag - Dent w Radomiu przedszkolaki 

przypomniały sobie o konieczności dbania o higienę jamy ustnej oraz przełamały obawy związane  

z wizytą u dentysty. Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką pracy dentysty oraz obejrzeć 

wygląd i wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Dowiedziały się również jak dbać o zęby, by 

były zawsze piękne i zdrowe. Pani stomatolog z niezwykłą serdecznością skontrolowała zęby 

odważnych przedszkolaków. Na zakończenie spotkania  dzieci otrzymały kolorowe naklejki. 

 

Zadanie 11 

Konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość 

pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” - w formule stosownej do grup wiekowych. 

 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą 

elektroniczną/tradycyjną. 

 

Ocena 10/10 

 

Wraz z początkiem roku szkolnego w każdej grupie został zawarty tak zwany „Kontrakt” 

określający normy oraz zasady zachowania i funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej. 

Głównym jego  celem jest wdrażanie dzieci do pozytywnych zachowań oraz kształtowania 

prawidłowych relacji rówieśniczych.          

 W dniu 22 czerwca i 23 czerwca odbyło się konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę  

i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” –  

w formule dostosowanej do grup wiekowych. Przeprowadziły je dla nas: pani pedagog Katarzyna 

Ciereszko oraz psycholog Anną Wulkiewicz. Głównymi celami zajęć były: przestrzeganie 

wybranych norm i zasad zachowań obowiązujących podczas wspólnej zabawy oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych. Dzieci poznały zasady stosowania form grzecznościowych, współpracy w 

grupie. Podczas spotkania zastosowano metodę: pogadanki, poglądową, ćwiczeń praktycznych. 

Dzieci opowiedziały o tym czy lubią bawić się ze swoimi kolegami z grupy: jak się czują kiedy ktoś 

odpycha je od zabawy lub mówi że ich nie lubi i czy zachowanie takie jest dobre czy też nie? Dzieci 

zgodnie przyznały że żadne z nich nie lubi być odrzucane od grupy, czują się źle gdy ktoś mówi im 

coś niemiłego i wspólnie uznaliśmy, aby nie robić komuś czegoś co i dla nas miłe nie jest.  

 Kwestia szacunku wobec innych, to według dzieci,  lubienie kogoś za to, że jest takim 

samym dzieckiem jak my a nie za to, że ma ładną bluzkę czy lalkę. Dzieci znają zasady współżycia 

w grupie i starają się je przestrzegać. Odnoszą się do innych z szacunkiem, nie wyśmiewają ich, nie 

dyskryminują. Zauważamy również, że nasi podopieczni potrafią reagować na niewłaściwe 

zachowania swoich kolegów. 

 



 

Zadanie 12 

Prawa i obowiązki dziecka – konwersatorium. 

 

Wykonanie: 

Ocena na podstawie sprawozdania  przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną. 

 

Ocena 10/10 

 

Nasi wychowankowie wzięli udział w zajęciach pod hasłem „Znam swoje prawa”. Są to 

m.in.: prawo do własności, prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć, prawo do niewiedzy, prawo 

do szacunku, prawo do równości oraz prawo do tajemnicy.      

 Dzieci wysłuchały wiersza „Nasze prawa” M. Brykczyńskiego, a na podstawie teatrzyku 

kukiełkowego prawa te zostały szczegółowo omówione.  Z prawami idą w parze obowiązki na miarę 

możliwości wiekowych dziecka przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w 

grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie 

drugiej osobie.           

 Nasza placówka stwarza doskonałe warunki do nabywania kompetencji społeczno – 

moralnych, umożliwiających dzieciom funkcjonowanie w szerszej społeczności- dzieci są świadome 

co jest dobre dla nich samych a co jest dobre dla grupy. Nauczycielki dbają też o to, aby 

wychowankowie mieli świadomość istnienia własnych praw. 

 

 

WAŻNE!!! 

Sprawozdania z wykonania poszczególnych zadań należy wysyłać sukcesywnie przez cały czas 

trwania konkursu. Po wykonaniu wszystkich zadań należy również wysłać sprawozdanie 

zbiorcze/podsumowujące wykonanie wszystkich prac objętych konkursem (Zbiorcza informacja  

o wykonaniu zadań konkursowych). 

Prosimy o przesyłanie nie więcej niż 3 prac plastycznych/zdjęć/nagrań video z wykonania 

poszczególnych zadań. 


