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PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMUEL 

Rok szkolny 2020/2021 

 

Podstawa opracowania  
 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.  
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół. 

• Konwencja o prawach dziecka.  
• Statut Chrześcijańskiego Przedszkola Samuel w Warszawie. 
• Koncepcja Pracy Chrześcijańskiego Przedszkola Samuel w Warszawie. 

 
 
Wstęp 
  

Artykuł 48 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określa prawo rodziców do 
wychowania swoich dzieci. Z tego zapisu nasuwa się wniosek, że wychowanie rozpoczyna się 
w rodzinie, a przedszkole je kontynuuje, ukierunkowuje i wspomaga. 
Jak powiedział J. Dewey „przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia rodzinnego 
(…) powinno podejmować i kontynuować zachowania z którymi dziecko oswoiło się już 
w domu”. 
 

Chrześcijańskie Przedszkole Samuel jest placówką niepubliczną. Osobą prawną 
prowadzącą szkołę jest Towarzystwo Edukacyjne Samuel.  Przedszkole nie preferuje doktryny 
określonej konfesji chrześcijańskiej, a opiera się na wspólnych dla wszystkich chrześcijan 
wartościach biblijnych. Pracownicy szkoły pragną – w trosce o rozwój dzieci – wraz  
z  rodzicami stworzyć integralną społeczność szkolną w pełni wspomagającą rozwój dziecka. 
Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, 
umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki 
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w szkole. Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także 
prowadzić działania profilaktyczne i wychowawcze, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie 
i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny 
okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym 
rozwoju. Natomiast owe oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze w przedszkolu mają 
zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktyczno- 
wychowawczym będzie zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające 
wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych. 

Odpowiedzialna profilaktyka i wychowanie pomagają dziecku odkryć, zrozumieć 
i respektowa podstawowe wartości, które odnoszą się do poszczególnych sfer ludzkiego życia. 
Wiele przekazywanych dzieciom wartości o charakterze ogólnoludzkim, ma dla nich wymiar 
abstrakcyjny. Rolą nauczyciela jest przybliżanie i ukazanie wartości w określonych sytuacjach 
społecznych oraz pomoc w ich zrozumieniu. Wychowawca przedszkolny powinien dostarczać 
dzieciom prawidłowych wzorów postaw i zachowań nieustannie, podczas codziennych zajęć, 
zabaw i innych aktywności. Przedszkole wyposaża „małego” człowieka w bogaty bagaż norm  
i zasad postępowania. Zadaniem przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby dzieci 
mogły doświadczyć tego co dobre i co służy rozwojowi ich samych oraz innych ludzi, aby 
nabyły w takim stopniu, w jakim potrafią i są gotowe, umiejętności do życia w społeczeństwie. 
Musimy nauczyć dzieci umiejętności pogodzenia własnego rozwoju, własnych interesów, 
własnego szczęścia z  interesami i szczęściem innych.   
 Zasady i cele wychowania w Chrześcijańskim Przedszkolu Samuel oparte są na 
akceptacji i realizacji fundamentalnych i uniwersalnych wartości chrześcijańskich, 
kulturowych oraz etycznych. Zasadniczą metodą przekazywania wychowankom pożądanych 
sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę nauczyciela, 
jako niewerbalną metodę oddziaływania wychowawczego. Fundamentalnym celem 
wychowania i działań profilaktycznych jest internalizacja wpajanych dzieciom zasad i norm, to 
znaczy takie utrwalenie w świadomości wychowanka, by autentycznie utożsamiał się z nimi, 
rozumiał je i przyjmował jako swoje. Z  powyższego wynikają zasady wychowania podane 
w  nakazie biblijnym w Przypowieściach Salomona 22,6: „Wychowuj dziecko odpowiednio 
do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z  niej nawet w starości ”. 

Program profilaktyczno – wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, 
poszanowanie godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalających ich aktywność, 
stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego dziecka, zgodnego z ich 
wrodzonym potencjałem i możliwościami. Podmiotem działań profilaktyczno – 
wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy 
uzupełniają w tym zakresie ich obowiązki, wspomagają oraz współdziałają z nimi. Stanowi on 
wytyczne do pracy dla dyrektora, nauczycieli, pedagoga, pracowników niepedagogicznych 
oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń 
programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych. 
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Wizja przedszkola 
 
Dzieci, które słuchają Boga i słyszą Boży głos oraz będąc posłusznymi Bogu, wywierają wpływ 
na narody. 
 
 
Misja przedszkola 
  

Nasz wspólny cel to: wszechstronne kształcenie i rozwój Twojego dziecka, aby żyjąc 
w  zgodzie ze Słowem Bożym brało odpowiedzialność za siebie i pozytywnie wpływało na 
życie innych. 
 

Cele główne 
  

1. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz stosowania zasad 
bezpieczeństwa w przedszkolu, domu oraz na drodze. 

2. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 
3. Upowszechnienie wiedzy na temat wychowania zdrowotnego: zdrowego odżywiania, 

aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie sprawności fizycznej dzieci oraz 
czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

4. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 
5. Wdrażanie dzieci do rozpoznawania własnych emocji i rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie z nimi. 
6. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, 

zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 
7. Kształtowanie światopoglądu i postaw wynikających z wprowadzania wartości 

chrześcijańskich. 
8. Promowanie chrześcijańskiego obrazu życia poprzez omawianie Bożych cech charakteru 

i  wyrabianie ich w dzieciach. 
9. Wdrażanie dzieci do tolerancji i akceptowania „inności”. 
10. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 
11. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą. 
12. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie niosą za sobą gry komputerowe. 
13. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą nas przyrodę oraz poszerzanie wiedzy na temat 

wybranych zwierząt poprzez lekcje przyrodnicze i wewnętrzny program ”Super zwierzaki”. 
14. Podnoszenie umiejętności matematycznych poprzez elementy „Dziecięcej matematyki” 

E.  Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
15. Wewnątrz-przedszkolny innowacyjny system motywacyjny. 
16. Wdrażanie postaw czytelniczych u dzieci. 
17. Kształtowanie wartości rodzinnych i obywatelskich. 
18. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci. 
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19. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami. 
20. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń. 
 
 

Zadanie z Koncepcji Pracy Przedszkola na rok 2020/2021 
 
Wspieranie dzieci w samodzielnej eksploracji świata, rozbudzanie natury małego odkrywcy-
badacza. 
 
 
Model absolwenta 
 

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz 

ścieżką edukacji chrześcijańskiej, dziecko kończące Chrześcijańskie Przedszkole Samuel 

powinno być przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Absolwent naszej placówki 

opanowywał umiejętności w obszarach: fizycznym, duchowym, emocjonalnym, społecznym 

i  poznawczym. 

 
Osiągnięcia absolwenta:  

- jest świadomy obowiązków ucznia klasy pierwszej,  

- wykazuje motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, 

- posiada podstawową wiedzę o świecie, 

- wykazuje umiejętność koncentracji oraz pracy przez dłuższy czas,  

- jest samodzielny i wytrwały, 

- współpracuje w grupie, 

- radzi sobie z trudnościami, 

- wykazuje umiejętność komunikowania się z innymi, 

- dąży do zgody, szanuje różnice zdań, 

- szanuje emocje swoje i innych, 

- cieszy się z osiągnięć własnych oraz innych, 

- wyraża wdzięczność, docenia czyjąś pracę, 

- potrafi wspierać dobrym słowem, 

-  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 
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- zna prawa dziecka i respektuje prawa innych, 

- zna zasady bezpieczeństwa, 

- przewiduje skutki swoich zachowań, 

- wszechstronnie dba o swoje zdrowie, 

- wie, jak należy zachować się na uroczystościach, 

- odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej, narodu, 

- szanuje przyrodę i środowisko, 

- potrafi rozróżnić dobro od zła, 

- jest wdrożony, aby wybierać posłuszeństwo Słowu Bożemu, 

- jest świadomy talentów, jakie otrzymał od Boga, 

- potrafi używać swoich zdolności służąc innym, 

-wykazuje inicjatywę do modlenia się o innych. 

 

Nie obawia się: 

- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole, 

- dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami, 

- wybaczać, przyznawać się do winy, zadośćuczynić, 

- wykazywać inicjatywy w działaniu, 

- wyrażania swoich uczuć, myśli, emocji, potrzeb, 

- prosić o pomoc właściwe osoby. 

 

 
Formy oddziaływań wychowawczych 

• zajęcia wspierające rozwój dziecka, 
• zajęcia kierowane i nakierowane, 
• zajęcia i zabawy zorganizowane, 
• zabawy samorzutne, 
• spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu 
• chrześcijańska ścieżka edukacyjna 
• projekty wewnątrz-przedszkolne,  
• system motywacyjny, 
• społeczności poranne oparte na przekazywaniu treści biblijnych. 
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Metody pracy 

• metody aktywizujące (projektu, drama, dziecięca matematyka, ćwiczenia rytmiczne, 
pedagogika zabawy-Klanza, gry planszowe, wystawa, pokaz), 

• metody podające (opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, anegdota, 
piosenki, praca z tekstem i inne), 

• metody problemowe (gry dydaktyczne, burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, 
inscenizacje, scenki rodzajowe, scenki dramowe, za i przeciw). 
 

 

Zadania zespołu pracowników przedszkola i rodziców 

• Dyrektor: 
1) dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, o poziom pracy wychowawczej,  

opiekuńczej i dydaktycznej, 
2) koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze, 
3) stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka. 

 
• Nauczyciele: 

1) poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, 
organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-
opiekuńczych, 

2) rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej 
pomocy, 

3) propagują chrześcijańskie wartości, 
4) propagują zasady kulturalnego zachowania, 
5) troszczą się o zdrowie dzieci w szczególności poprzez wdrażanie podopiecznych do 

dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne, 
7) stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci, 
8) eliminują zachowania niepożądane, 
9) ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych. 
 

• Pracownicy niepedagogiczni: 
1) reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela, 
2) wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych. 

 
• Rodzice: 

1) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 
2) współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
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Charakterystyka bloków tematycznych 

  
BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU 

  
 

Zadania do 
realizacji 

 
Sposoby realizacji 

 
Oczekiwane umiejętności 

i wiedza dziecka 
1. Zasady bezpiecznej 
wspólnej zabawy 
w   pomieszczeniach 
przedszkolnych 
i  przedszkolnym placu 
zabaw. 
  

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane 
z  bezpieczeństwem 
w  przedszkolu,  
- poznanie zasad warunkujących 
bezpieczeństwo własne i innych 
podczas zabaw w przedszkolu, 
- stworzenie kodeksu 
bezpiecznego przedszkolaka, 
- przestrzeganie zakazu 
prowokowania sytuacji 
zagrażających bezpieczeństwu, 
- udział w akcji: Tydzień 
Bezpieczeństwa, wrzesień 2020 r. 
- wszystkie grupy przedszkolne 
 
  

- zna zasady bezpiecznej wspólnej 
zabawy w sali przedszkolnej, sali 
gimnastycznej oraz na placu 
przedszkolnym i boisku, 
- stosuje się do kodeksu 
bezpiecznego przedszkolaka, 
- potrafi korzystać z zabawek, 
sprzętu, narzędzi zgodnie 
z  zasadami ich użytkowania, 
- rozumie, że zachowania typu: 
wyrywanie zabawek, popychanie, 
mogą zagrażać bezpieczeństwu 
własnemu i innych, 
- rozumie konieczność reagowania 
na sygnały, polecenia nauczyciela, 
których celem jest 
przeciwdziałanie ewentualnym 
zagrożeniom 
- nie zbiera nieznanych owoców 
i  roślin podczas zabaw 
w  ogrodzie, spacerów, wycieczek, 
- nie oddala się samo od grupy 
przedszkolnej; 

2.  Kształtowanie 
podstawowych 
powinności moralnych 
tj.: życzliwość, 
tolerancja, akceptacja 
„inności”, 
odpowiedzialność. 
  

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane 
z  kształtowaniem podstawowych 
powinności moralnych, 
- rozwijanie umiejętności 
zgodnego współżycia 
i  współdziałania z rówieśnikami 
poprzez obecność, reagowanie, 
rozmowy, instruktaż i przykład 
nauczyciela w odpowiedzi na 
codzienne sytuacje w grupie, 
- stworzenie kontraktu 
grupowego 
- obecność dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, 

- zna wybrane prawa dziecka, 
- rozumie potrzeby, uczucia 
innych, 
- zna różne sposoby na 
pokonywanie złości, 
- szanuje emocje swoje i innych 
osób, 
- rozumie zasadność 
organizowania zabaw w miejscu 
do tego przeznaczonym, 
- potrafi bawić się z każdą osobą 
bez względu na widoczne różnice 
(kolor skóry, język, ograniczenia 
ruchowe, emocjonalne 
i  intelektualne), 
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obcokrajowców oraz dzieci 
mających inny kolor skóry, 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- przestrzega zasad ustalonych 
w  grupie przedszkolnej (kontrakt 
grupowy), 
- dostrzega, że zwierzęta posiadają 
zdolność odczuwania,  
przejawia w stosunku do nich 
życzliwość i troskę; 

3. Zasady dbałości 
o  własne zmysły 
i  higienę układu 
nerwowego. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z zasadami 
dbałości o własne zmysły i higienę 
układu nerwowego, 
- rozwijanie umiejętności 
rozwiązywania spraw 
konfliktowych i dochodzenia do 
kompromisu poprzez obecność, 
reagowanie, rozmowy, instruktaż, 
system motywacyjny i przykład 
nauczyciela w odpowiedzi na 
codzienne sytuacje w grupie, 
- rozwijanie umiejętności oceny 
otaczających warunków i 
dostosowanie się do nich, 
- udział w akcji: Tydzień 
Zdrowia, październik/listopad 
2020 r. 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- rozumie zasadność mówienia 
umiarkowanym głosem, 
- rozumie zagrożenia wynikające 
z  zabaw np. stłuczonym szkłem, 
brudnymi odpadami itp., 
- sygnalizuje poczucie zagrożenia 
bezpieczeństwa własnego i innych, 
- rozumie potrzebę odpoczynku 
i  relaksu, 
- potrafi ocenić i dostosować 
swoje zachowania do otaczających 
warunków, 
- samodzielnie i bezpiecznie 
organizuje sobie czas wolny; 

4. Wdrażanie dzieci do 
udzielania pierwszej 
pomocy sobie 
nawzajem. 

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z czujnością 
oraz reakcją - udzielaniem 
pierwszej pomocy sobie 
nawzajem, 
- zabawa dydaktyczna 
w  bandażowanie, opatrywanie 
„ran”,  zabawy w kąciku 
lekarskim, 
- udział w akcji: Tydzień 
Bezpieczeństwa, wrzesień 2020 r. 
- wszystkie grupy przedszkolne 
 

- potrafi wezwać pomoc, 
- wykonuje czynności związane 
z  pomocą sobie nawzajem 
i  w  zabawie. 

 
BEZPIECZEŃSTWO W DOMU 

 
1. Zasady 
bezpieczeństwa 
w  kontakcie 
z  różnorodnymi 
zagrożeniami w życiu 
codziennym. 
  

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z zasadami 
bezpieczeństwa w kontakcie 
z   różnorodnymi zagrożeniami 
w  życiu codziennym - poznanie 
zasad warunkujących 

- zna zagrożenia wynikające 
z  zabaw zapałkami, środkami 
chemicznymi, 
- rozumie zagrożenia wynikające 
z  samodzielnego używania leków, 
- przestrzeganie zakazu 
samodzielnego użytkowania 
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bezpieczeństwo własne i innych 
w  życiu codziennym, 
- przestrzeganie zakazu 
prowokowania sytuacji 
zagrażających bezpieczeństwu, 
- udział w akcji: Tydzień 
Bezpieczeństwa, wrzesień 2020 r. 
- wycieczka do Straży Pożarnej, 
- spotkanie z policjantem 

urządzeń mechanicznych, 
elektrycznych, zna możliwe 
konsekwencje jego łamania, 
- wykazuje nieufność w stosunku 
do nieznajomych; 

 
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 

 
1. Zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez 
jezdnię, poruszania się 
po chodniku, poboczu. 
  

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z zasadami 
bezpiecznego przechodzenia przez 
jezdnię, poruszania się po 
chodniku, poboczu, 
- wdrażanie do odpowiedniego 
zachowania się w ruchu 
drogowym poprzez spacery 
i  wycieczki, 
- udział w akcji: Tydzień 
Bezpieczeństwa, wrzesień 2020 r. 
- dbanie o bezpieczeństwo dzieci 
poprzez zakładanie kamizelek 
odblaskowych w trakcie spacerów, 
wycieczek i wyjść, 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- potrafi bezpiecznie poruszać się 
po drodze, stosuje zasady 
przechodzenia przez jezdnię, 
stosuje się do sygnalizacji 
świetlnej, 
- wie, jak ważne dla jego 
bezpieczeństwa jest zakładanie 
kamizelki odblaskowej w trakcie 
spacerów, wycieczek i wyjść. 

2. Wpływ warunków 
atmosferycznych, pór 
roku i doby na 
bezpieczeństwo na 
drodze. 
  

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z wpływem 
warunków atmosferycznych, pór 
roku i doby na bezpieczeństwo na 
drodze: poznanie zasad 
właściwego zachowania się 
w  czasie burzy, wdrażanie do 
zachowania szczególnej 
ostrożności podczas poruszania się 
w nocy, we mgle, na zmrożonym 
terenie, 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- wie, jak zachować się w czasie 
burzy, 
- rozumie znaczenie i konieczność 
stosowania elementów 
odblaskowych, 

3. Znaczenie 
sygnalizacji i symboliki 
wybranych znaków 
drogowych. 
  

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane ze znaczeniem 
sygnalizacji i symboliki 
wybranych znaków drogowych - 
zapoznanie z nazwami 
i  znaczeniem znaków drogowych, 
sygnalizacji świetlnej, 
- udział w akcji: Tydzień 
Bezpieczeństwa, wrzesień 2020 r. 

- zna wybrane znaki drogowe, 
rozumie ich symbolikę i funkcję 
(ostrzeganie, zakazywanie, 
informowanie) 
- stosuje się do sygnalizacji 
świetlnej; 
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- wszystkie grupy przedszkolne 
4. Rola policjanta 
w  ruchu drogowym. 
  

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z rolą 
policjanta w ruchu drogowym - 
kształtowanie umiejętności 
zwracania się do policjanta 
w  trudnych sytuacjach, 
- udział w akcji: Tydzień 
Bezpieczeństwa, wrzesień 2020 r. 
- organizowanie spotkań 
z  policjantem. 

- orientuje się, do kogo może 
zwrócić się o pomoc (policjant); 
- zna inne ważniejsze instytucje 
i  pełnione przez nie role 
społeczne; 
  

5. Jazda środkami 
lokomocji, bezpieczne 
i  kulturalne 
zachowanie się 
w  środkach lokomocji 
i  na przystankach. 
(w zależności od 
zniesienia panujących 
obostrzeń) 

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane 
z  podróżowaniem środkami 
lokomocji, bezpiecznym 
i  kulturalnym zachowaniem się 
w  środkach lokomocji i na 
przystankach. 
- wdrażanie do zachowania 
szczególnej ostrożności 
w  środkach lokomocji i na 
przystankach w trakcie wycieczek 
i podróży komunikacją miejską, 
- wszystkie grupy przedszkolne  

- umie bezpiecznie i kulturalnie 
zachować się w środkach 
komunikacji publicznej, ustępuje 
miejsca osobom starszym 
i  niepełnosprawnym 
- rozumie konieczność 
bezpiecznego zachowania się na 
przystankach 

1. Numery alarmowe. 
 
 
 
 
 
 

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z 
wprowadzeniem i utrwaleniem 
numerów alarmowych - 
doskonalenie umiejętności 
zapamiętywania numerów 
alarmowych, dostarczenie 
dzieciom wiedzy na temat 
zachowania w czasie zagrożenia, 
- udział w akcji: Tydzień 
Bezpieczeństwa, wrzesień 2020 r. 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- zna numery alarmowe  
(997, 998, 999, 112); 
- umie wykorzystać zdobyte 
wiadomości i umiejętności 
  

 
HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA 

 
1.Higiena osobista, 
zasady i środki 
ostrożności związane 
z  pandemią COVID-19 

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z wdrażaniem 
do przestrzegania i utrwalenia 
nawyków higienicznych, 
- kształtowanie postaw do 
przestrzegania higieny poprzez 
obecność, reagowanie, rozmowy, 
instruktaż, system motywacyjny 
i  przykład nauczyciela 

- dba o własny wygląd, 
- odpowiednio myje ręce i zęby, 
- samodzielnie posługuje się 
chusteczką do nosa, grzebieniem, 
- dba o czystość ciała i ubrania, 
- wyróżnia przybory niezbędne do 
utrzymania higieny 
- rozumie potrzebę kontrolowania 
i leczenia zębów, 
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w  odpowiedzi na codzienne 
sytuacje w grupie, 
- udział w akcji: Tydzień 
Zdrowia, październik/listopad 
2020 r., 
- udział w akcji: Tydzień 
Bezpieczeństwa, wrzesień 2020 r. 
- spotkanie z dentystą i ortodontą, 
- działania podejmowane przez 
wychowawców i pracowników 
wynikające z obostrzeń: mierzenie 
temperatury ciała przy 
przyprowadzaniu i odbieraniu 
dzieci z placówki, dezynfekcja 
przyrządów, zabawek oraz 
pomieszczeń, zachowanie 
dystansu społecznego, korzystanie 
w własnych przyborów, zwrócenie 
uwagi na konieczność regularnego 
mycia rąk oraz zasłaniania ust 
i  nosa. 

- rozumie i stosuje się do 
przedszkolnych obostrzeń 
związanych z Covid-19. 

2. Zachowania 
wpływające na 
przeciwdziałanie 
zagrożeniom dla 
zdrowia 
  

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z poznaniem 
zasad warunkujących zdrowy styl 
życia, 
- udział w akcji: Tydzień 
Zdrowia, październik/listopad 
2020 r., 
- uświadomienie dziecku 
konieczności wizyt lekarskich, 
- organizowanie wycieczek do 
przychodni, gabinetu lekarskiego, 
dentysty, 
- spotkanie z lekarzem. 
  

- rozumie zagrożenia dla zdrowia, 
płynące z braku dbałości o higienę 
- dostrzega związek pomiędzy 
zdrowiem a chorobą; 
- zna sposoby przeciwdziałania 
zarażeniu się chorobami: zasłania 
usta podczas kaszlu, nos podczas 
kichania, 
- myje ręce po skorzystaniu 
z  toalety oraz przed posiłkami, po 
powrocie z podwórka, 
- rozumie potrzebę stosowania 
szczepień, poddawania się 
zaleceniom lekarzy, 
- zgłasza dorosłym dolegliwości 
odczuwane przez siebie lub 
zauważalne u innych, 

3. Higiena otoczenia - tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie związane z 
kształtowaniem umiejętności 
związanych z przestrzeganiem 
zasad dbałości o ład i czystość 
w  najbliższym otoczeniu, 
- wszystkie grupy przedszkolne, 
- dezynfekcja pomieszczeń, 
zabawek, urządzeń i przedmiotów 
znajdujących się w salach 
przedszkolnych, toaletach oraz na 

- myje owoce i warzywa przed 
spożyciem, 
- zna zagrożenia wynikające 
z  picia wody bezpośrednio 
z  kranu, 
- dba o wygląd otoczenia np. 
porządku w przydzielonej szafce, 
szufladzie, w sali po zakończeniu 
zajęć, zabaw itd. 
- dba o estetykę stołu podczas 
spożywania posiłku, 
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placu zabaw, w stołówce 
i  w  szatni. 

- zdaje sobie sprawę 
z  konieczności chodzenia do snu 
o tej samej porze (higiena snu); 
- wie o potrzebie przebywania 
w  wywietrzonych 
pomieszczeniach 
- ubiera się odpowiednio do 
warunków pogodowych. 

4. Dbanie o środowisko 
naturalne 

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w  grupie uświadamiające potrzebę 
dbania o środowisko oraz związane 
z  segregacją śmieci, 
- wyrabianie nawyków dbania 
o  czystość środowiska poprzez 
regularne zachęcanie dzieci do 
pozostawiania po sobie porządku 
w  ogrodzie przedszkolnym, 
- udział w akcji Sprzątanie Świata, 
wrzesień 2020 r. 

- dba o czystość w środowisku 
naturalnym, nie zaśmieca, sprząta po 
sobie 

 
ZDROWE ODŻYWIANIE 

 
1.  Produkty 
wpływające na 
utrzymanie zdrowia, 
określone w piramidzie 
zdrowia. 

- poznawanie zaleceń 
prozdrowotnych w zakresie 
racjonalnego odżywiania poprzez 
zajęcia dydaktyczne w grupie oraz 
rozmowy, 
- tworzenie piramidy żywienia, 
- aktywne uczestniczenie 
w  „zdrowym odżywianiu”, 
zachęcanie do jedzenia surówek, 
zdrowe podwieczorki, 
- udział w lekcjach pokazowych 
(przygotowanie kanapek, sałatek, 
dżemów i soków), 
- rozmowy z rodzicami na temat 
przygotowywania dzieciom 
zdrowych śniadań do przedszkola, 
- udział w akcji: Tydzień 
Zdrowia, październik/listopad 
2020 r., 

- zna produkty spożywcze 
wpływające na utrzymanie 
organizmu w stanie zdrowia, 
- zna zalecenia dotyczące 
rodzajów i składu posiłków 
spożywczych w ciągu dnia, 
- potrafi pokonać uprzedzenia do 
potraw istotnych dla zdrowia 
- wie, jak komponować zdrowe 
posiłki i aktywnie uczestniczy 
w  ich przygotowaniu 

2. Szkodliwość 
niektórych produktów 
spożywczych. 

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
w grupie - poznawanie czynników 
zagrażających zdrowiu, 
związanych z żywieniem, 
- udział w akcji: Tydzień 
Zdrowia, październik/listopad 
2020 r. 

- rozumie konieczność 
ograniczania spożycia niektórych 
produktów (np. słodyczy, chipsów, 
coca-coli, …) z powodu 
możliwości narażenia się na 
choroby tj.: otyłość, cukrzyca, 
- rozumie, że pewne produkty 
mogą wywoływać alergie 
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u  niektórych osób, pomimo że 
powszechnie uznawane są za 
korzystne dla zdrowia, 
- potrafi rozpoznać wiarygodność 
reklam, 
- zna umiar w jedzeniu (nie objada 
się); 

 
AKTYWNY STYL ŻYCIA 

 
1. Sprawność ruchowa - podtrzymywanie naturalnej 

potrzeby aktywności ruchowej 
dziecka poprzez codzienne 
wplatanie ćwiczeń 
gimnastycznych oraz zabaw 
ruchowych w grupie, 
- udział w akcji: Tydzień 
Zdrowia, październik/listopad 
2020 r. 
- stwarzanie dzieciom możliwości 
udziału w dodatkowych zajęciach 
ruchowych – gimnastyka 
korekcyjna, rytmika oraz zapasy, 
- zabawy ruchowe oraz swobodne 
w sali przedszkolnej, w sali 
gimnastycznej, na placu zabaw 
oraz na boisku, 
- wdrażanie dzieci do czynności 
takich, jak: sprzątanie, pakowanie, 
trzymanie przedmiotów jedną ręką 
i oburącz, małych przedmiotów 
z  wykorzystaniem odpowiednio 
ukształtowanych chwytów dłoni. 

- chętnie podejmuje działania 
o  charakterze ruchowym, 
- bierze aktywny udział 
w  zajęciach ruchowych, 
- rozumie istotną rolę codziennych 
ćwiczeń fizycznych dla zdrowia; 
- hartuje organizm, wie, jak 
zapobiegać zmarznięciu 
i  przegrzaniu, 
- wykonuje podstawowe ćwiczenia 
kształtujące nawyk utrzymania 
prawidłowej postawy ciała, 
- chętnie uczestniczą 
w  czynnościach związanych 
z  porządkowaniem sali; 

2. Aktywne formy 
spędzania czasu 
wolnego w domu 
i  w  przedszkolu 

- wdrażanie do realizacji 
aktywnych form wypoczynku 
poprzez stosowanie różnych metod 
w pracy oraz zabawy inspirowane 
przez nauczyciela, 
- rozmowy dotyczące istoty 
wypoczynku oraz aktywnego 
spędzania czasu wolnego 
- zapoznanie z regułami 
dotyczących gier i zabaw, 
przestrzeganie ich, 
- wszystkie grupy przedszkolne 
  

- rozumie wartość aktywnych form 
wypoczynku, 
- zna szkodliwe skutki spędzania 
czasu wolnego przed telewizorem, 
przy komputerze, 
- wie, o potrzebie częstego 
przebywania na świeżym 
powietrzu; 
- uczy się podstawowych 
umiejętności relaksacji 
i  odprężenia, 
- umie zorganizować sobie czas 
wolny. 

 
ODPORNOŚĆ EMOCJONALNA 
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1. Pomoc dzieciom 
w  rozpoznawaniu ich 
emocji 
 
 

- rozmowa z dzieckiem na temat 
przeżywanej emocji, 
- przeprowadzenie zajęć 
związanych z emocjami, 
- wszystkie grupy przedszkolne 
- przeprowadzenie 
zajęć  dotyczących radzenia sobie 
z emocjami, 
- współpraca ze specjalistami – 
psychologiem i pedagogiem 
przedszkolnym, 
- scenki dramowe prezentujące 
pozytywne i negatywne sposoby 
radzenia sobie z emocjami, 
- rozmowy z dziećmi na temat 
właściwych metod, 
- pomoc w rozwiązywaniu ich 
konfliktów, 
- gry i zabawy kształtujące 
odporność emocjonalną. 
- wszystkie grupy przedszkolne, 
- realizacja programu „Przyjaciele 
Zippiego” (grupa 6-latków). 

- potrafi nazwać przeżywane przez 
siebie emocje, 
- wie, które emocje są krzywdzące,  
- zna negatywne skutki 
niewłaściwych zachowań, 
- próbuje kontrolować swoje 
reakcje w trudnych sytuacjach 
- odwołuje się do wzorca, 
- prezentuje właściwą postawę, 
- umie poprosić o pomoc 
dorosłych. 
 
 

2. Przeciwdziałanie 
negatywnym emocjom 
u dzieci 
  
  

 
MORALNOŚĆ 

 
1. Rozwijanie 
umiejętności 
odróżniania dobra od 
zła 
 
 
 

- zajęcia biblijne, 
- promowanie wartości biblijnych 
poprzez integrowanie ich 
z  materiałem dydaktycznym, 
- uczestnictwo dzieci w codziennych 
modlitwach, 
- realizacja programu „Przyjaciele 
Zippiego” (grupa 6-latków). 
- cotygodniowa nauka wersetów 
biblijnych, 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- zna historię wybranych biblijnych 
bohaterów, wie jakich dokonywali 
wyborów w swoim życiu i jakie były 
tego konsekwencje, 
- wie, jakie postawy są właściwe, 
a  jakie niewłaściwe (które podobają 
się Bogu, które nie), odnosi je do 
swojego postępowania, 
- jest szczery przed ludźmi i Bogiem, 
wyraża to w rozmowach z innymi 
i  w modlitwie, 
- zna na pamięć wybrane fragmenty 
Słowa Bożego 

2. Zapoznawanie dzieci 
z Bożymi cechami 
charakteru i wyrabianie 
ich w dzieciach 

3. Kształtowanie 
postawy wdzięczności, 
przebaczania, 
przepraszania 
 

- uczenie rozwiązywania sytuacji 
problemowych w sytuacji, kiedy się 
wydarzą poprzez rozmowę 
i przykład 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- umie przeprosić za niewłaściwe 
zachowanie, 
- przebacza, 
- wyraża wdzięczność 
 

4. Eliminowanie 
postawy wyższości 

- rozmowy w grupie na temat 
wartości, zwracanie uwagi, że Pan 
patrzy na serce, 

- dziecko wie, że to, co posiadamy 
nie jest najważniejsze i nie stanowi 
o  wartości człowieka, 
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w  tym przechwalania 
się bogactwem 

- zajęcia w grupie uwzględniające 
problem przechwalania się, 
- reagowanie nauczyciela 
w  sytuacjach wymagających 
korekty, 
- wszystkie grupy przedszkolne 
 
 

- dziecko nie przechwala się. 

 
PATRIOTYZM 

 
1. Kształtowanie 
patriotycznych postaw 
dzieci 

 

- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
związane z Narodowymi świętami: 
Święto odzyskania Niepodległości, 
Święto Konstytucji 3 maja, Święto 
flagi, 
- nauka hymnu narodowego, 
- cykl spotkań z historią 
i  dokumentem, 
- wycieczka na cmentarz ofiar II 
Wojny Światowej (w zależności od 
zniesienia panujących obostrzeń), 
- gazetka na temat wydarzeń 
rocznicowych (np. związanej ze 
Świętem Niepodległości), 
- prezentacje multimedialne. 

- śpiewa Hymn Polski zachowując 
właściwą postawę podczas 
śpiewania, 
- rozpoznaje symbole narodowe, 
- szanuje osoby starsze zasłużone 
w  czasie wojny, 
- wyjaśnia słowo „Niepodległość”, 
- umie odpowiednio zachowywać się 
na cmentarzu. 
 
 

 
AGRESJA I PRZEMOC 
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1. Przeciwdziałanie 
agresji i przemocy 
  

- stworzenie Kodeksu 
Przedszkolaka w grupie, 
- przypominanie o unikaniu 
krzyku, kłótni, przestrzeganiu 
określonych zasad, 
- odgrywanie i demonstrowanie 
wybranych uczuć  
- oswajanie z własnym strachem 
poprzez towarzyszenie dzieciom 
w  trudnych dla nich momentach, 
rozmowy i zachęcanie do 
przełamywania własnych 
ograniczeń, 
- współpraca ze specjalistami – 
psychologiem i pedagogiem 
przedszkolnym. 
- czytanie odpowiednich pozycji 
w  trakcie zajęć „Historie czytane” 
oraz w czasie wolnym, 
- stosowanie różnych technik 
odreagowania złości 
- zapoznanie ze skutkami agresji 
(filmy edukacyjne, bajki 
terapeutyczne), 
- wdrażanie pozytywnych 
wzorców, 
- wszystkie grupy przedszkolne 
- realizacja programu „Przyjaciele 
Zippiego” (grupa 6-latków).  

- umie nazwać swoje uczucia; 
- potrafić utożsamić się z inną 
osobą (kształtowanie umiejętności 
empatycznych); 
- podaje sposoby na pokonanie 
złości; 
- reaguje na różne formy agresji 
i  przemocy; 
- orientuje się, jakie są skutki 
agresji /przemocy na świecie dla 
ludzi; 
- stara się być przyjazne dla 
otoczenia 
- radzi sobie w sytuacjach 
trudnych i nie jest agresywny 
- potrafi porozumieć się, 
sformułuje prośbę 
- potrafi okazywać uczucia 
sympatii, empatii i przyjaźni 
- prezentuje pozytywne wzorce 
zachowania; 
 
 
 

 
GRY KOMPUTEROWE 
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1.Gry komputerowe 
jako atrakcja 
i  zagrożenie 
  
  
  

- zapoznanie z różnego rodzaju 
edukacyjnymi grami 
komputerowymi,  
- zapoznanie ze szkodliwością 
nadużywania gier komputerowych, 
- uświadomienie o negatywnym 
wpływie używania telefonu 
w  towarzystwie poprzez scenki 
dramowe oraz w zajęciach 
dydaktycznych, 
- oddziały 4, 5 i 6-cio latków. 

- rozumie zagrożenia związane 
z  nadmiernym korzystaniem 
z  urządzeń komputerowych, 
- rozróżnia gry wpływające 
pozytywnie i negatywnie, 
- nie traktuje gier komputerowych 
jako największego towarzysza 
zabaw; 
- zdaje sobie sprawę, że świat 
wirtualny to świat iluzji 
(rozróżnienie rzeczywistości od 
nierzeczywistego); 
- nie promuje zachowań 
agresywnych, przemocy obecnej 
w  grach komputerowych 
- dostrzega także pozytywny 
wpływ gier komputerowych (np. 
rozwój myślenia, wzmocnienie 
poczucia własnej wartości, itp.) 

 
CHRZEŚCIJAŃSKI OBRAZ RODZINY 

 
1. Zapoznanie dzieci 
z  chrześcijańskim 
obrazem rodziny 

- społeczności poranne połączone 
z  modlitwą o rodziców oraz 
przekazujące biblijny obraz rodzin, 
- kontakty z rodzicami, 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- dzieci wiedzą, jaki jest 
chrześcijański obraz rodziny 
i  szanują swoich rodziców 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
1. Zapoznanie dzieci 
z  ich prawami 
i  obowiązkami 

- omówienie praw i obowiązków 
dzieci w oddziałach 
przedszkolnych oraz poza 
środowiskiem przedszkolnym, 
- stworzenie Kodeksu 
Przedszkolaka w grupach, 
- wdrażanie dyżurnych do 
wypełniania powierzonych zadań, 
- rozmowy wynikające 
z  bieżących sytuacji 
w  przedszkolu, 
- treści wprowadzane w zajęcia, 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- dzieci znają swoje prawa 
i  obowiązki 

 
ZAJĘCIA PODRÓŻNICZO -  PRZYRODNICZE 
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1. Uwrażliwianie dzieci 
na otaczającą nas 
przyrodę. Poszerzanie 
wiedzy na temat 
wybranych roślin, 
krajów oraz kultur. 

- cotygodniowe zajęcia 
przyrodnicze „EduFlora” 
prowadzone wg wewnętrznego 
programu Chrześcijańskiego 
Przedszkola Samuel, 
- tematyczne zajęcia dydaktyczne 
związane z przyrodą i zmianami 
pór roku, 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- rozpoznaje zwierzęta, zna 
podstawowe informacje dotyczące 
wybranego gatunku, 
- orientuje się na politycznej mapie 
świata i nazywa wybrane kraje, 
- jest świadomy istnienia innych 
kultur. 

2. Rozwijanie empatii, 
poczucia 
odpowiedzialności 
i  wrażliwości 

- akceptacja inności 
(niepełnosprawności), innych 
kultur oraz narodowości, 
- nazwy oddziałów przedszkolnych 
wzbudzające w  dzieciach postawę 
troski, współpracy i empatii w 
stosunku do innych,  
- wszystkie grupy przedszkolne 
 
 
 

- opiekuje się zwierzątkiem, 
zaspokaja jego potrzeby związane 
ze sprzątaniem, karmieniem 
i  zabawą, 
- akceptuje innych bez względu na 
inność (np. kolor skóry, 
niepełnosprawność). 

 
WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY SYSTEM MOTYWACYJNY 

 
1.Kształtowanie 
oczekiwanych postaw, 
prawidłowych zachowań 
oraz dyscyplinowanie 
dzieci  

- system motywacyjny odmienny 
dla każdej grupy: 

• 3-latki „Mróweczki”: 
zbieranie igiełek na 
mrowisku, 

• 4-latki „Biedronki”: 
zbieranie kropek na 
biedronce 

• 5-latki „Rodzynki”: 
zbieranie rodzynek na 
patyczku 

• 6-latki „Owieczki”: 
zbieranie pomponików na 
owieczce 

- przestrzega zasad obowiązujących 
w przedszkolu 
-stosuje się do poleceń nauczycieli, 
zna oczekiwania nauczycieli 
względem siebie 
- otrzymuje nagrody za poprawne 
zachowanie 
- ponosi konsekwencje złego 
zachowania 

 
CZYTELNICTWO 

 
1.Wdrażanie postaw 
czytelniczych 

- lekcje biblioteczne odbywające 
się raz w miesiącu – dotyczy 
oddziałów 4, 5 i 6-latków 
(w zależności od zniesienia 
panujących obostrzeń), 
- „Historie czytane”- cykl spotkań 
z książką, 

- przestrzega regulaminu biblioteki 
publicznej, potrafi samodzielnie 
wypożyczyć książkę, wie jak 
należy się z nią obchodzić, 
- potrafi dbać o książki z kącika 
czytelniczego, 
- aktywnie słucha czytanych przez 
nauczyciela historii, 
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- zachęcanie rodziców do czytania 
wspólnie z  dziećmi książek 
w  domu, 
- atrakcyjne kąciki czytelnicze, 
- wszystkie grupy przedszkolne 

- regularnie czyta książki 
z  rodzicami. 

 

Uroczystości, akcje i projekty przedszkolne 

• okres adaptacyjny (2 pierwsze tygodnie września), 
• tydzień bezpieczeństwa, 
• tydzień zdrowia i profilaktyki higieny jamy ustnej, 
• pasowanie na przedszkolaka, 
• całoroczne społeczności poranne, 
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez zajęcia „Historie czytane”, 
• lekcje biblioteczne w Bibliotece Publicznej dla dzieci, 
• całoroczna realizacja wewnętrznego projektu „EduFlora”, 
• realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” (grupa 6-latków), 
• całoroczna organizacja konkursów tematycznych, 
• Uroczystość i konkursy związane ze Świętem Niepodległości, 
• udział w konkursach zewnętrznych adresowanych do przedszkoli, 
• cykliczne przedstawienia teatralne, 
• wyjścia poza teren placówki, wycieczki (poczta, sklep spożywczy, piekarnia, straż 

pożarna, cmentarz, biblioteka, stadnina koni, Straż Pożarna itp.) 
• zajęcia plastyczne w ramach współpracy z pracownią artystyczną „Farbą Umazane”, 
• projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”, 
• spotkania z gośćmi (policjant, dentysta, ortodonta, strażak, misjonarze), 
• elementy „Dziecięcej matematyki” p. Gruszczyk-Kolczyńskiej pt.: „Przyjaźń dziecka  

z misiem”, 
• Święto Plonów, 
• „Jestem małym patriotą” – tydzień wiedzy o Polsce, 
• Wigilia przedszkolna, 
• Świętowanie Bożego Narodzenia, 
• Dzień Babci i Dziadka, 
• Bal karnawałowy, 
• Wspominanie Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, 
• śniadanie wielkanocne, 
• dni i zajęcia otwarte, 
• zakładanie wiosennego ogródka w sali przedszkolnej, 
• Piknik rodzinny, 
• Dzień mamy i taty, 
• Dzień Dziecka, 
• Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego. 


