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Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi jest jedyn¹ szko³¹ w Szczecinie, w
której od kilkunastu lat wszystkie klasy s¹ inte-
gracyjne. Uczy siê tutaj 311 uczniów w tym 66 z
ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami. Zdobywanie
wiedzy uatrakcyjniaj¹ naszej m³odzie¿y ró¿no-
rodne akcje, a wœród nich „Tydzieñ dla zdrowia”,
który odbywa siê cyklicznie ju¿ od 10 lat.

Celem imprezy jest propagowanie zdrowego
stylu ¿ycia, poznanie nowych aktywnoœci fi-
zycznych, œwiadome zmienianie nawyków
¿ywieniowych, wyeliminowanie na³ogów i har-
towanie organizmu. Akcja poprzedzona jest
wystawami, konkursami, lekcjami wychowaw-
czymi przygotowuj¹cymi do wielkiego fina³u,
który trwa 5,6 dni. W fina³owym tygodniu od-
bywaj¹ siê zmagania klas, w czasie których
gromadzone s¹ punkty za poszczególne kon-
kurencje. Zadania s¹ dostosowane do niepe³-
nosprawnoœci jak i dysfunkcji uczniów tak,
aby ka¿dy móg³ wzi¹æ udzia³. Z kolei zdrowi
uczniowie maj¹ okazjê do poznania ró¿nych
form aktywnoœci osób niepe³nosprawnych. Jest
to równie¿ moment, w którym pojawia siê na-
turalna rywalizacja.

Co roku zmieniamy temat przewodni. By³y
ju¿ m.in. akcje: „Ruch to zdrowie”, „Nie palê,
nie biorê, nie pijê”, „Twoja krew – moje
¿ycie”, „Aktywnoœæ fizyczna –
drog¹ do zdrowia”, „Nie gaœ
¿ycia dopalaczem”. Towarzy-
szy³y im dzia³ania sportowe:
wieczorne bieganie po parku
Kasprowicza, nordic walking,
joga, taniec integracyjny bel-
gijka, taniec brzucha, dance-
hall, zumba, aqua-aerobik, za-
jêcia z samoobrony, sobotnie
rajdy rowerowe, sport na weso-
³o, balonowa siatka i goalball.
W ramach akcji odbywaj¹ siê
ró¿ne konkursy: plastyczne, a
wœród nich malowanie stop¹,
œniadanie maturzysty, wiedzy o
zdrowiu, literacki, edukacja
zdrowotna brajlem. Przygoto-

wywane s¹ te¿ zajêcia w formie wyk³adów:
„Cukrzyca - co warto wiedzieæ”, „Dlaczego
nastolatki nie powinny siê odchudzaæ”, „Pro-
filaktyka nikotynizmu”, „Wp³yw ¿ywienia na
procesy zapamiêtywania”, „Wp³yw aktywno-
œci fizycznej na zdrowie”, „Jak skutecznie
radziæ sobie ze stresem” i wiele innych. Mamy
te¿ na okolicznoœæ „Tygodnia…” hymn zdro-
wia pt. „Dlaczego gruszka chce byæ chuda jak
pietruszka”, który spo³ecznoœæ szkolna œpie-
wa na zakoñczenie akcji.

Jubileuszowy, 10. „Tydzieñ dla Zdrowia'” odby³
siê w LO z OI jesieni¹ 2019 r. pod has³em: „Jem
zdrowo i kolorowo”. Program akcji by³ bardzo
bogaty – warsztaty, prelekcje, wyk³ady, konkur-
sy – to tylko niektóre jego punkty. Pierwszego
dnia swoje stanowisko ze zdrowymi przek¹ska-
mi, sa³atkami i koktajlami mieli nauczyciele, a w
nastêpne dni uczniowie, od których kupowaliœmy
ró¿ne pysznoœci. Ca³kowity dochód ze sprzeda¿y
zosta³ przekazany na rehabilitacjê dla chorej ab-
solwentki naszej szko³y.

Przez wszystkie dni akcji odbywa³ siê turniej
tenisa dŸwiêkowego. Uczniowie z zas³oniêtymi
oczami podawali sobie rêkoma pi³eczkê na stole
tenisowym. Musieli przy tym wykazaæ siê dobrym
s³uchem i refleksem.

Z kolei konkurs plastyczny polega³ na stwo-
rzeniu (dowoln¹ technik¹) plakatu pt. „Jem
zdrowo i kolorowo”. Uczniowie mogli te¿ wzi¹æ
udzia³ w konkursie fotograficznym, który od-
bywa³ siê pod has³em „W zdrowym ciele zdro-
wy duch”. Zdjêcia przedstawia³y aktywny tryb
¿ycia. W konkursie poetyckim „Zdrowa poezja”
zadanie polega³o na napisaniu prozdrowotne-
go wiersza.

10-lecie Tygodnia
dla Zdrowia

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Integracyjnymi
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Nastêpna konkurencja – „Co

to za smak?” – polega³a na od-
gadniêciu sk³adników, z których
przygotowano potrawy. W kon-
kursie „Edukacja zdrowotna
brajlem” uczestnicy mieli rozszy-
frowaæ treœci i has³a o tematyce
zdrowotnej zakodowane brajlem.
Ostatnim by³ „Konkurs wiedzy o
zdrowiu”. Uczniowie rozwi¹zy-
wali test na temat zdrowia i kul-
tury fizycznej.

Interesuj¹c¹ propozycj¹ akcji
„Tydzieñ dla zdrowia” by³y proz-
drowotne prelekcje. Pani Izabela
Wojtal z Powiatowej Stacji Sani-
tarno- Epidemiologicznej opo-
wiedzia³a o zagro¿eniach zwi¹-

zanych z paleniem papierosów. Natomiast na spo-
tkaniu z psychodietetykiem pani¹ Ew¹ Sakw¹
m³odzie¿ dowiedzia³a siê, dlaczego diety nie dzia-
³aj¹ i jak siê zdrowo od¿ywiaæ.

W ramach akcji zosta³y równie¿ zorganizo-
wane zajêcia na œwie¿ym powietrzu pod has³em
„Ruch to zdrowie”. Chêtni uczniowie wziêli
udzia³ w marszobiegu, æwiczeniach oraz zaba-
wach ruchowych. Nastêpnie pe³noletni ucznio-
wie z klas trzecich spotkali siê z przedstawicie-
lami Stacji Krwiodawstwa, którzy przeprowa-
dzili prelekcjê pt. „Jak mogê pomóc innym”.
Licealiœci mogli te¿ dokonaæ pomiaru ciœnie-
nia, wzrostu i wagi oraz wyliczyæ swoje BMI w
gabinecie u pani pielêgniarki. Po tygodniu pe³-
nym pracy i wra¿eñ nadszed³ czas na relaks przy
dŸwiêku mis i gongów tybetañskich, czyli „Te-
rapiê dŸwiêkiem”, któr¹ przeprowadzi³ pan
£ukasz Mazurek – mi³oœnik Nepalu i Tybetu
oraz zapalony podró¿nik.

Podsumowuj¹c akcjê, zliczamy punkty, które
uzyska³y klasy z poszczególnych konkurencji, wy-
³aniamy zwyciêzcê, przyznajemy nagrody i dy-
plomy. Na koniec uczniowie wype³niaj¹ ankietê
na temat przebiegu „Tygodnia…” oraz przedsta-
wiaj¹ propozycje na przysz³y rok.

„Tydzieñ dla Zdrowia” na sta³e wpisa³ siê
w szkolny kalendarz imprez i cieszy siê du-
¿ym powodzeniem. Akcja motywuje uczniów
do zdobywania wiedzy na temat zdrowego try-
bu ¿ycia oraz wp³ywa na kszta³towanie postaw
prozdrowotnych.

Agnieszka Pieñkowska
Monika Jurczyk

– Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Szczecinie
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Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szcze-
cinie jest placówk¹ kszta³c¹c¹ m³odych spor-
towców w trzech dyscyplinach: p³ywanie, piê-
œciarstwo oraz pi³ka no¿na dziewcz¹t i ch³op-
ców. To szko³a, która stwarza idealne warun-
ki, ¿eby ³¹czyæ treningi sportowe z realizacj¹
zajêæ dydaktycznych i jest najlepszym miej-
scem do nauki dla sportowców ze Szczecina,
województwa i Polski. Uczniowie – sportow-
cy osi¹gaj¹ wysokie wyniki na arenie ogólno-
polskiej, europejskiej i œwiatowej w uprawia-
nych przez siebie dyscyplinach. Celem funk-
cjonowania szko³y jest zapewnienie optymal-
nych warunków do skutecznego ³¹czenia na-
uki ze sportem przede wszystkim poprzez:
trwa³e rozwijanie zainteresowañ sportowych i
prozdrowotnych oraz kszta³cenie ucznia - spor-
towca tak, aby osi¹ga³ jednoczeœnie wysokie
wyniki w nauce. W filozofiê szko³y kszta³c¹-
cej przysz³ych mistrzów wpisana jest oczywi-
œcie misja propagowania zdrowego stylu ¿ycia.
Placówka w codziennej pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ podejmuje liczne dzia³ania promuj¹ce
w³aœciwe od¿ywianie i aktywnoœæ fizyczn¹.

Centrum Mistrzostwa Sportowego nale¿y do
Zachodniopomorskiej Sieci Szkó³ i Przedszko-
li Promuj¹cych Zdrowie. W placówce jest re-

Promocja zdrowych nawyków
¿ywieniowych i aktywnoœci fizycznej

w Szkole Mistrzów Sportu.

Holistycznie
patrz¹ na zdrowie

alizowany program Promocji Zdrowia „¯yjmy
zdrowo”. Za realizacjê jego za³o¿eñ odpowia-
daj¹ wszyscy nauczyciele, trenerzy oraz szkol-
ny psycholog. Na zajêciach dydaktycznych i
wychowawczych organizowane s¹ wyk³ady, po-
gadanki, uczniowie ogl¹daj¹ filmy zwi¹zane z
ró¿norodnymi zagadnieniami z zakresu zdro-
wia cz³owieka. Licealiœci przygotowuj¹ prezen-
tacje multimedialne na temat zaburzeñ od¿y-
wiania, porady zwi¹zane z diet¹ sportowców.
Na lekcjach biologii dotycz¹cych uk³adu po-
karmowego uczniowie poznaj¹ sposoby obli-
czania i wykorzystania wskaŸnika BMI, uk³a-
daj¹ zdrowy jad³ospis m³odego cz³owieka. Przy
okazji poznawania uk³adu kr¹¿enia sporo uwa-
gi poœwiêca siê na podkreœlenie znaczenia w³a-
œciwego sposobu od¿ywiania i aktywnoœci fi-
zycznej jako czynników zapobiegaj¹cych roz-
wojowi chorób cywilizacyjnych- mia¿d¿ycy,
nadciœnienia têtniczego i cukrzycy typu dru-
giego. Nawet przy okazji tematów pozornie nie-
zwi¹zanych z promocj¹ zdrowia mo¿na uczyæ
pozytywnych nawyków od¿ywiania i ³¹czyæ
przyjemne z po¿ytecznym. Siódmoklasiœci pod-
czas zajêæ biologii dotycz¹cych budowy ko-
mórki prezentuj¹ jej modele wykonane z gala-
retek z owocami i innymi produktami spo¿yw-
czymi. Po spe³nieniu roli dydaktycznej komór-
ki staj¹ siê pysznymi deserami.

Liczne dzia³ania o charakterze edukacyjnym
prowadzone przez Centrum Mistrzostwa Sporto-
wego towarzysz¹ równie¿ realizacji "Programu dla
szkó³" Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa
finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej oraz
z Bud¿etu Krajowego. Dzieciom uczestnicz¹cym
w programie udostêpnia siê bezp³atnie co naj-
mniej 3 razy w tygodniu, zgodnie z sezonem: jab³-

Uczniowie CMS w biegu „Policz siê
z cukrzyc¹”.

Œniadanie ma³ych mistrzów. Œwie¿e soki- samo zdrowie.
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ka, gruszki, œliwki, truskawki,
soki owocowe, przeciery owoco-
we, marchewki, rzodkiewki, pa-
prykê, kalarepê, pomidorki, mle-
ko bia³e, serki twarogowe, jogur-
ty i kefiry naturalne. Dzia³ania
edukacyjne stanowi¹, obok do-
staw produktów, jeden z g³ów-
nych elementów „Programu dla
szkó³”. Aby skutecznie i przede
wszystkim trwale kszta³towaæ
nawyki ¿ywieniowe – uczniowie
nie tylko otrzymuj¹ porcje owo-
ców i warzyw oraz mleka i pro-
duktów mlecznych, ale równie¿
uczestnicz¹ w dzia³aniach dydak-
tycznych informuj¹cych o zale-
tach w³¹czania tych produktów
do diety. Edukacja z zakresu za-
sad zdrowego ¿ywienia, pocho-
dzenia owoców i warzyw oraz
produkcji produktów mlecznych,
przeciwdzia³ania marnotrawieniu
¿ywnoœci, to sta³y element zajêæ
w m³odszych klasach szko³y pod-
stawowej. Nauczyciele i wycho-
wawcy organizuj¹ warsztaty ku-
linarne, wspólne spo¿ywanie dru-
giego œniadania po³¹czone z de-
gustacj¹ owoców i warzyw oraz
mleka i ich przetworów, przygo-
towuj¹ prezentacje oraz gazetki
tematyczne. Uczniowie wyko-
nuj¹ plakaty na temat obecno-
œci witamin w warzywach i owo-
cach oraz informuj¹ce o ich
wp³ywie na organizm cz³owie-
ka. Dziêki uprzejmoœci i zaan-
ga¿owaniu rodziców na zajê-
ciach warsztatowych drugokla-
siœci korzystaj¹ z wyciskarki wol-
noobrotowej i mog¹ spróbowaæ
zdrowego soku z jab³ek. Trze-
cioklasiœci podczas omawiania
tematów dotycz¹cych powstawa-
nia chleba poznaj¹ ciekawostki
o zbo¿ach uprawnych, tradycji wypiekania pie-
czywa. W ramach zadania domowego mali p³y-
wacy przygotowuj¹ wraz z rodzicami zdrowe wy-
pieki- babeczki, bu³ki lub pe³noziarnisty chleb,
które nastêpnie degustuj¹ w czasie przerw miê-
dzy zajêciami. Uczestnicz¹ tak¿e w warsztatach
kulinarnych, podczas których ucz¹ siê korzystaæ
z kuchennych sprzêtów oraz przygotowywaæ na-

Spotkanie z Markiem Kolbowiczem.

Najm³odsi uczniowie CMS na treningu z Monik¹ Pyrek.

Spotkanie z Otyli¹ Jêdrzejczak.

prawdê zdrowe i smaczne drugie œniadanie. Starsi
uczniowie, z klas drugich liceum, maj¹ mo¿liwoœæ
ugruntowania i poszerzenia wiedzy o prawid³o-
wym ¿ywieniu sportowca na lekcjach przedmio-
tu chemia w sporcie. Czêœæ zajêæ poœwiêcona jest
wp³ywowi odpowiedniego ¿ywienia na funkcjo-
nowanie organizmu podczas intensywnych przy-
gotowañ do mistrzostw Polski juniorów i senio-
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rów, mistrzostw Europy juniorów czy mistrzostw
œwiata juniorów w p³ywaniu.

Szczególnie istotn¹ form¹ promocji zdrowia
s¹ w Szkole Mistrzów Sportu liczne prelekcje,
warsztaty i badania profilaktyczne prowadzone
przez ró¿norakich specjalistów. Zwiêkszeniu
wp³ywu na funkcjonowanie organizmu i prawi-
d³ow¹ dietê m³odych sportowców, ma miêdzy
innymi, podpisanie umowy o wspó³pracy miê-
dzy Uniwersytetem Szczeciñskim a Centrum
Mistrzostwa Sportowego. 6 grudnia 2019 r. gru-
pa p³ywaków z CMS uczestniczy³a w niezwy-
k³ym spotkaniu z wielokrotn¹ medalistk¹
igrzysk olimpijskich, mistrzostw œwiata i mi-
strzostw Europy, Otyli¹ Jêdrzejczak. M³odzi
sportowcy mieli mo¿liwoœæ pos³uchania Otylii
Jêdrzejczak, która podkreœli³a rolê wspó³czesnej
diagnostyki sportowej w szkoleniu zawodników
na ró¿nym poziomie wytrenowania. Mistrzyni
zwraca³a uwagê na fakt, ¿e osi¹ganie wysokich
wyników udaje siê dopiero wtedy, kiedy za-
wodnik zna swoje cia³o i potrafi mu pomóc, a
do tego, oprócz diety, potrzebne s¹ tak¿e bada-
nia. P³ywaczka zaznaczy³a, ¿e istnienie takiej
jednostki jak Centrum Badañ Strukturalno-
Funkcjonalnych Cz³owieka Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego oraz przywilej korzystania z doœwiad-
czenia jego kadry naukowej to dla p³ywaków z
SMS w Centrum Mistrzostwa Sportowego wiel-
kie wyró¿nienie i wspania³a szansa na wszech-
stronny rozwój. Uczniowie Szko³y Mistrzów
Sportu czêsto uczestnicz¹ w szkoleniach i wy-
k³adach dotycz¹cych zdrowego i zbilansowa-
nego od¿ywiania prowadzonych przez specja-
listów. W ubieg³ym roku szkolnym, na zapro-
szenie MKP Szczecin, do p³ywaków z CMS
przyjecha³ Mateusz Gawe³czyk – doktorant i
wyk³adowca Zak³adu ¯ywienia i Suplementa-
cji AWF oraz Œl¹skiej Wy¿szej Szko³y Medycz-
nej, który poprowadzi³ dla uczniów i rodziców
warsztaty z zakresu ¿ywienia i suplementacji w
sporcie. Zagadnienia zwi¹zane z od¿ywianiem,
suplementami w diecie sportowca, odnow¹ bio-
logiczn¹ i kontrol¹ procesów treningowych,
by³y tak¿e treœci¹ cyklu wyk³adów, jakie dla
uczniów CMS wyg³osi³ doktor Krzysztof Kru-
pecki z Uniwersytetu Szczeciñskiego. Istotn¹
rolê w promocji zdrowia pe³ni¹ tak¿e ró¿no-
rodne badania przesiewowe i profilaktyczne.
Uczniowie – sportowcy bardzo chêtnie bior¹
udzia³ w aktywnoœciach odbywaj¹cych siê w
ramach Nocy Naukowców.

W zesz³ym roku szkolnym mieli okazjê po-
s³uchaæ mistrza olimpijskiego w wioœlarstwie,

Marka Kolbowicza, doktora Uniwersytetu
Szczeciñskiego, który opowiada³ o istocie ba-
dañ wysi³kowych w sporcie i wydolnoœci or-
ganizmu. Pod okiem mistrza mo¿na by³o do-
konaæ analizy sk³adu cia³a i sprawdziæ wydol-
noœæ p³uc. Bardzo istotna dla dzieci i m³odzie-
¿y jest tak¿e profilaktyka stóp. Sportowcy
powinni zwróciæ szczególn¹ uwagê na ich pie-
lêgnacjê. Przez zaniedbanie dziecko nara¿a siê
na powstawanie odcisków i bolesne otarcia
oraz wrastanie paznokci. Warto zwróciæ uwa-
gê na stopy, gdy¿ to one dŸwigaj¹ ciê¿ar cia-
³a. Nieleczone odciski sprawiaj¹, ¿e nieprawi-
d³owo stawiamy stopê w celu unikniêcia bólu,
co z kolei prowadzi do wad postawy i proble-
mów z krêgos³upem. Profesjonalna konsulta-
cja i diagnostyka podologiczna, której pod-
dali siê uczniowie CMS, obejmowa³a szcze-
gó³owy wywiad, ocenê biomechaniczn¹ i funk-
cjonaln¹ z uwzglêdnieniem specyfiki uprawia-
nej dyscypliny. Dzieci otrzyma³y analizê stóp,
wykaz æwiczeñ profilaktycznych oraz zalece-
nie wykonania wk³adek ortopedycznych do-
pasowanych indywidualnie do stopy i do obu-
wia. Kszta³towaniu prawid³owych nawyków
s³u¿y tak¿e realizowany przez Miasto Szcze-
cin oraz ST-Medical Program profilaktyki wad
postawy „Wzorowa postawa” skierowany do
wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do klas
pierwszych szczeciñskich szkó³ podstawowych,
przyst¹pili do niego równie¿ pierwszoklasiœci
z CMS.

W szkole sportowej do aktywnoœci fizycznej
nikogo nie trzeba specjalnie przekonywaæ,
uczniowie realizuj¹ na co dzieñ specjalistycz-
ne szkolenie sportowe zwi¹zane z uprawian¹
przez siebie dyscyplin¹. Jednak wa¿ne jest, by

Lekcja wychowania fizycznego z Micha³em Materl¹
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Komórki z jadalnej galaretki.

Witaminowa moc warzyw i owoców.

zachêcaæ dzieci i m³odzie¿ do
otwierania siê na ró¿ne formy
aktywnoœci ogólnorozwojowej,
kszta³towaæ zami³owanie do
sportowego stylu ¿ycia, którym
bêd¹ zara¿aæ rówieœników i ro-
dziców. W CMS s³u¿¹ temu ró¿-
norodne dzia³ania podejmowa-
ne przez nauczycieli i trenerów.
Co roku, podczas kolejnych fi-
na³ów WOŒP, uczniowie Szko-
³y Mistrzów Sportu bior¹ udzia³
w biegach „Policz siê z cu-
krzyc¹”. W roczny kalendarz
dzia³añ szko³y wpisany jest tak-
¿e zawsze festyn œrodowiskowy
wspó³organizowany przez CMS
wraz ze Szko³¹ Podstawow¹ Nr
54 oraz Rad¹ Osiedla „Cen-
trum”, podczas którego nie bra-
kuje zdrowej rywalizacji spor-
towej na œwie¿ym powietrzu,
konkursów i quizów na temat
zdrowego stylu ¿ycia. Aby uroz-
maiciæ lekcjê wychowania fi-
zycznego w klasie trzeciej szko-
³y podstawowej, wychowaw-
czyni poprosi³a o poprowadze-
nie zajêæ Micha³a Materlê,
mistrza federacji KSW w kategorii œredniej z
2012 roku oraz mistrza Polski w brazylijskim
jiu-jitsu z 2006 roku, który do realizacji jed-
nostki dydaktycznej wykorzysta³ elementy za-
pasów. Natomiast w mistrzowskim treningu w
Netto Arena wziêli udzia³ uczniowie klas 1-3 z
CMS. Podczas akcji „Monika Pyrek Camp”
dzieci wykonywa³y podstawowe elementy tre-
ningu tyczkarskiego pod okiem trenerów Mo-
niki Pyrek i Piotra Liska.

Wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu krzewie-
nie kultury fizycznej i propagowanie zdrowych
nawyków ¿ywieniowych musz¹ byæ przemyœla-
ne, spójne, komplementarne i atrakcyjne dla
dzieci. Promowaæ zdrowia nie mo¿na od czasu
do czasu, wy³¹cznie na lekcjach biologii lub
zajêciach wychowawczych, nie da siê tego zro-
biæ równie¿ bez zaanga¿owania wszystkich pra-
cowników szko³y, nawet w³aœciciela szkolnego
sklepiku. W CMS na przyk³ad sprzedawane
s¹ uczniom przede wszystkim zdrowe napoje
i przek¹ski: jab³ka, banany, przygotowywane
na miejscu kanapki z pe³noziarnistego pieczy-
wa z wêdlin¹ i warzywami, galaretki owoco-
we, muesli z owocami i jogurtem, chrupki ku-

kurydziane i wy³¹cznie soki oraz woda mine-
ralna. Uczniowie spo¿ywaj¹cy obiady w szkol-
nej sto³ówce mog¹ korzystaæ ze zdrowotnych
dobrodziejstw soku z buraka. Bo przecie¿, na-
wet jeœli bêdzie istnia³ dobrze napisany szkol-
ny program profilaktyczny, bez holistycznego
spojrzenia na problematykê zdrowia, ¿adne dzia-
³anie nie przyniesie satysfakcjonuj¹cych efek-
tów. O w³aœciwym ¿ywieniu i aktywnoœci fizycz-
nej trzeba mówiæ stale, na wszystkich przed-
miotach. Jednak mówiæ, to za ma³o. Trzeba dzia-
³aæ. Uczniowie musz¹ byæ zaanga¿owani w ro¿-
ne aktywnoœci, konkursy, warsztaty, musz¹ do-
tkn¹æ, pow¹chaæ, doœwiadczyæ, porozmawiaæ ze
specjalist¹. Musz¹ czuæ, ¿e maj¹ wp³yw na po-
dejmowane dzia³ania i na swoje zdrowie. Ina-
czej nie zrozumiej¹, ¿e od tego zale¿y d³ugoœæ
i jakoœæ ich ¿ycia. To szczególnie istotne dziœ,
w dobie szerzenia siê oty³oœci i chorób z ni¹
zwi¹zanych oraz uzale¿nieñ od tego, co m³o-
dym ludziom oferuje Internet.

Opracowanie:
Justyna Wilk

– Centrum Mistrzostwa Sportowego
w Szczecinie
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   „Zdrowie to nie tylko brak choroby, kalectwa
lub niepe³nosprawnoœci.

Zdrowie okreœla siê jako stan dobrego samopo-
czucia fizycznego, psychicznego i spo³ecznego”.

                                                           WHO
Wa¿nym zadaniem szko³y jest edukacja zdrowot-

na, której celem jest kszta³towanie u uczniów nawy-
ków, postaw dba³oœci o zdrowie w³asne i innych ludzi
oraz umiejêtnoœci tworzenia œrodowiska sprzyjaj¹ce-
go zdrowiu. Edukacja zdrowotna obejmuje przygoto-
wanie dziecka do troski o swoje cia³o poprzez uwra¿-
liwienie na higienê osobist¹ i w³aœciwe od¿ywianie.

W Szkole Podstawowej Nr 23 im. M. Zaruskiego
w Szczecinie od wielu lat podejmowane s¹ liczne
zadania zmierzaj¹ce do realizacji celów edukacji
zdrowotnej.

Rok rocznie realizowane s¹ programy „Owoce w
szkole” i „Mleko w szkole”, których celem jest bu-
dowanie zdrowych nawyków ¿ywieniowych i prze-
ciwdzia³anie oty³oœci oraz chorobom cywilizacyjnym.
We wrzeœniu ka¿dego roku wychowawcy przepro-
wadzaj¹ zajêcia edukacyjne dotycz¹ce zasad prawi-
d³owego ¿ywienia i aktywnego stylu ¿ycia, które
procentuj¹ u dzieci lepszymi wynikami w nauce,
wp³ywaj¹ korzystnie na kondycjê i zapewniaj¹ pra-
wid³owy rozwój i funkcjonowanie organizmu. Na-
uczyciele zachêcaj¹ uczniów do w³¹czenia mleka,
jogurtów czy serów do codziennego jad³ospisu.  W
szkole realizowany by³ ponadto program promocyj-
no – informacyjny Polskiej Federacji Hodowców By-
d³a i Polskiej Izby Mleka „Mam kota na punkcie
mleka”, w ramach którego realizowane by³y scena-
riusze zajêæ pt.: „Mleko i przetwory mleczne”, „Sk¹d
siê bierze mleko?”, „Skarby ukryte w mleku”.

Promocja zasad aktywnego stylu ¿ycia i zbilanso-
wanej diety odbywa siê w naszej szkole równie¿ po-
przez udzia³ w programie Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej i Polskiej Federacji Producentów ¯ywnoœci
„Trzymaj Formê”, którego celem jest zwiêkszenie
œwiadomoœci dotycz¹cej wp³ywu ¿ywienia i aktyw-
noœci fizycznej na zdrowie poprzez edukacjê w zakre-
sie trwa³ego kszta³towania prozdrowotnych nawyków
wœród dzieci. W ramach programu nauczyciele reali-
zowali w klasach scenariusze zajêæ przygotowane przez
dr Mariê £uszczyñsk¹, obejmuj¹ce nastêpuj¹ce zagad-
nienia: „Ka¿dy jest kowalem swojego losu – tworzy-
my makietê talerza zdrowia”, „Kolorowy œwiat wita-
min”, „Ruszaj nog¹, ruszaj g³ow¹”, „Ruch jest ³awy –
jak zamieniæ biernoœæ na aktywnoœæ”. Ka¿dego roku
organizowany jest w szkole Turniej pt.: „Ksi¹¿ka, zdro-
wie, ekologia” oraz Dzieñ Sportu.

W listopadzie z okazji Europejskiego Dnia Zdro-
wego Jedzenia i Gotowania uczniowie uczestnicz¹
w programie „Œniadanie daje moc”, którego celem
jest zwiêkszenie œwiadomoœci na temat zdrowego
od¿ywiania i roli œniadania w diecie dziecka oraz
przyczynianie siê do obni¿ania poziomu niedo¿y-

wienia dzieci w Polsce poprzez edukacjê i promocjê
prawid³owego ¿ywienia. Realizacja programu odby-
wa siê poprzez organizacjê w szkole Tygodnia Zdro-
wych Œniadañ, podczas którego nauczyciele wraz z
uczniami gromadz¹ wiedzê na temat wartoœci od¿yw-
czych wybranych produktów, przygotowuj¹ wspól-
ne zdrowe œniadania zwracaj¹c uwagê na higienê i
kulturê spo¿ywania posi³ków. Nauczyciele podczas
spotkañ z rodzicami prowadz¹ pogadanki pt.: „Zdrowe
drugie œniadanie”.

W bie¿¹cym roku szkolnym przyst¹piliœmy do pro-
gramu proponowanego przez PCK „Chroñ dzieciêce
uœmiechy”, który ma na celu edukacjê dzieci w zakre-
sie prawid³owej higieny jamy ustnej. W ramach pro-
gramu wychowawcy prowadz¹ zajêcia z wykorzysta-
niem materia³ów edukacyjnych „Ja i moje zêby” oraz
„Ja i mój uœmiech”. Dziêki nowoczesnym materia³om
uczniowie poznaj¹ w ciekawy i aktywny sposób naj-
wa¿niejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zêby. W
szkole systematycznie prowadzona jest fluoryzacja.

W szkole realizowany jest tak¿e program edukacji
antynikotynowej o charakterze profilaktycznym Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej „Nie pal przy mnie
proszê”, którego celem jest uporz¹dkowanie i po-
szerzenie informacji na temat zdrowia, kszta³towanie
poczucia odpowiedzialnoœci za w³asne zdrowie i
uœwiadomienie szkodliwoœci palenia.

Kolejnym dzia³aniem o charakterze profilaktycz-
nym podejmowanym w szkole jest uczestnictwo w
kampanii edukacyjnoprofilaktycznej „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³”. Oprócz zasad zdrowego stylu ¿ycia
uczniowie ucz¹ siê asertywnoœci, podejmowania od-
powiedzialnych decyzji. Zajêcia prowadzone w ra-
mach kampanii obejmuj¹ min. tematykê: „Moje emo-
cje. Jak sobie z nimi radziæ”, „Kto pomo¿e, kto siê
zaopiekuje, kto pochwali”, wskazuj¹ osoby, które
mog¹ pomóc przy rozwi¹zywaniu problemów.

Aktywne uczestnictwo uczniów w planowaniu i
realizacji zadañ edukacji zdrowotnej odbywa siê
poprzez udzia³ w licznych konkursach plastycznych,
np.: „Szkodliwoœæ biernego palenia”, „Kocie rymy
mlekiem p³yn¹ce”, „Mleczna energia rozpiera mnie”,
„Wiemy, ¿e witaminowo jemy”.

W klasach nauczyciele organizuj¹ klasowe kon-
kursy recytatorskie o tematyce zdrowotnej, przegl¹-
dy piosenek o zdrowiu. Prozdrowotna edukacja
uczniów prowadzona jest równie¿ poprzez prowadze-
nie gazetek œciennych. Uczniowie aktywnie uczest-
nicz¹ w przygotowaniu plakatów, gazetek, ulotek
informacyjnych o tematyce zdrowotnej.

Podczas zajêæ z wychowawcami klas poruszane s¹
tematy dotycz¹ce poczucia odpowiedzialnoœci za zdro-
wie. Zajêcia maj¹ce na celu zachêcenie uczniów do
zdrowego stylu ¿ycia obejmuj¹ tematy: „Zdrowy cz³o-
wiek to jaki?”, „Magiczne s³owo relaks – dlaczego
warto odpoczywaæ”, „Aktywnoœæ fizyczna to podsta-
wa zdrowia”, „Zdrowe od¿ywianie – jem kolorowo”.

Edukacja zdrowotna jest nieod³¹cznym elementem
promocji zdrowia. Staramy siê, aby w naszej szkole by³a
nie tylko przekazywaniem wiedzy o tym co jest korzyst-
ne lub szkodliwe dla zdrowia, ale równie¿ rozwijaniem
umiejêtnoœci, które pozwol¹ wykorzystaæ tê wiedzê.

Opracowa³a:
J. Rotnicka - P³ocha

Szko³a Podstawowa Nr 23

Edukujemy
zdrowotnie
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Wszyscy dobrze wiemy, jak wa¿na jest profi-
laktyka zdrowotna, higiena naszego ¿ycia oraz
zdrowe od¿ywianie. Staramy siê równie¿ wpoiæ
t¹ wiedzê i nawyki naszym ma³ym wychowan-
kom, tak, aby w ¿yciu nastoletnim i doros³ym
potrafili zdrowo ¿yæ, a przede wszystkim wiedzieli,
dlaczego warto to robiæ. Wa¿ne jest, aby tê naukê
zacz¹æ ju¿ od najm³odszych lat.

Grupa 3-latków „Zaj¹czki” z Oddzia³ów
przedszkolnych Szko³y Podstawowej Nr 51 w
Szczecinie bierze aktywny udzia³ we wszela-
kich ciekawych akcjach, projektach i progra-
mach, które rozwijaj¹ umiejêtnoœci oraz posze-
rzaj¹ wiedzê u dzieci.

W tym roku przedszkolnym realizujemy kilka
projektów i programów zdrowotnych zwi¹zanych
z profilaktyk¹ zdrowego ¿ywienia oraz prawid³o-
wych nawyków higienicznych.

Propagujemy zdrowy tryb ¿ycia oraz staramy
siê ukszta³towaæ w³aœciwe nawyki zdrowotne po-
przez zajêcia edukacyjne w zwi¹zku z Ogólno-
polskim Dniem Zdrowia Jamy Ustnej oraz po-
przez aktywny udzia³ w IX – Edycji Ogólnopol-
skiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Aka-
demia Aquafresh”. Celem programu jest prze-
prowadzenie zajêæ z zakresu prawid³owego dba-
nia o higienê jamy ustnej wœród dzieci przed-
szkolnych. Dodatkowo dzieci dosta³y do domu
do wype³nienia miesiêczny kalendarz mycia z¹b-

ków „Pastusiowa karta szczotkowania”, co wy-
robi³o u nich nawyk systematycznego mycia z¹b-
ków. Za wykonanie tego zadania dzieci otrzy-
ma³y atestowane szczoteczki jednorazowe z
wybran¹ przez siebie past¹ smakowa. Natomiast
rodzicom przekaza³yœmy broszurê informacyjn¹
pt. „W trosce o zdrowy uœmiech Twojego dziec-
ka” na temat szkliwa i zêbów mlecznych.

Bierzemy tak¿e udzia³ w projekcie edukacyj-
nym „Dzieciaki Mleczaki”. Celem projektu jest
przeprowadzenie akcji informuj¹cej i edukacyj-
nej w zakresie znaczenia mleka i jego przetwo-
rów w codziennej diecie dzieci oraz przedstawie-
nia mleka, jako produktu zdrowego, modnego,
polecanego osobom aktywnym fizycznie z naci-
skiem na aspekt zdrowotny i profilaktyczny. Dzie-
ci uczestniczy³y w zajêciach dotycz¹cych zna-
czenia mleka i jego przetworów w diecie dziec-
ka, zdobywaj¹c wiedzê na temat nabia³u, jego
wp³ywu na zdrowie oraz poznali ca³¹ drogê po-
wstawania mleka. Odpowiedzieliœmy wspólnie
online na pytania quizu dotycz¹ce mleka. Dzieci
wraz z rodzicami w domu wykona³y karty pracy
„Droga mleczna, mleczne wyroby, ruch to zdro-
wie, mikroœwiat mleka, raz-dwa-trzy ile mleka
mamy piæ, muuu”. Podczas zajêæ nasze ma³e przed-
szkolaki mog³y nawet samodzielnie spróbowaæ
wydoiæ krowê, a raczej jej imitacjê, specjalnie
stworzon¹ na ten cel.

W poprzednim roku przedszkolnym braliœmy
udzia³ w I – Edycji Ogólnopolskiej Akcji „Z ogrodu
do butelki” realizuj¹c program „Szkolne ogródki
Marwit”. Poza walorem edukacyjnym, jakim nie-
w¹tpliwie jest nauka dotycz¹ca zdrowego od¿y-
wiania w tym picia naturalnych soków oraz zja-
dania zdrowych przek¹sek warzywnych, zachêca
on dzieci do aktywnego spêdzania wolnego cza-

Oddzia³y Przedszkolne
Szko³y Podstawowej Nr 51

Zdrowe ¿ycie –
wa¿na sprawa!
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su – w ogrodzie, podczas aktywnoœci fizycznej,
jak¹ jest równie¿ uprawnianie ogrodu. W ramach
udzia³u, na terenie naszego przedszkola zasiali-
œmy oraz prowadziliœmy ogródek warzywny. W
podziêkowaniu za aktywny udzia³ i opracowanie
kalendarza upraw mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ
u nas przedstawicieli Fundacji Marwit „Smak
Zdrowia”, w tym dietetyka, którzy przeprowadzili
prelekcjê dla dzieci na temat prawid³owych na-
wyków ¿ywieniowych.

Nasze „Zaj¹czki” przez ca³y rok przedszkolny
bior¹ równie¿ udzia³ w Ogólnopolskim Projek-
cie edukacyjnym „Kulinarne podró¿e Przedszko-
laków”. G³ównym celem projektu jest preorien-
tacja zawodowa, poznanie zawodu kucharz jak
równie¿ poszerzenie zainteresowañ kuchni¹ regio-
naln¹. Projekt obejmuje przedszkola z 16 woje-
wództw. Ka¿de przedszkole stworzy³o ksi¹¿kê
kulinarn¹ z w³asnym przepisem, a nastêpnie cy-
klicznie wysy³a j¹ do placówki z innego woje-
wództwa. Tym sposobem do ka¿dego przedszko-
la wróci ona bogata w przepisy regionalne z ca³ej
Polski. My ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ naszej!
W dodatku œwietnie bawiliœmy siê przy przyrz¹-
dzaniu w³asnego przepisu na sa³atkê warzywn¹
podczas przeprowadzonych warsztatów kulinar-
nych dla dzieci i rodziców.

My, jako nauczyciele, wierzymy, ¿e nawyki
utrwalone ju¿ od najm³odszych lat rzutuj¹ na
ca³e ¿ycie dziecka. Wa¿ne jest, aby rodzice rów-
nie¿ wspierali te dzia³ania w domu, bowiem wie-
my, ¿e na powodzenie wp³ywa intensywnoœæ oraz
zgodnoœæ oddzia³ywañ z ró¿nych œrodowisk
dziecka.

Martyna Dogoda
Izabela Kaczmarczyk

– Oddzia³y Przedszkolne
Szko³y Podstawowej Nr 51 w Szczecinie
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O tym, jak wa¿ne w dzisiejszych czasach jest
dbanie o zdrowie i prowadzenie zdrowego stylu
¿ycia, nie trzeba nikogo przekonywaæ. Na ka¿-
dym kroku s³yszymy o tym, ¿e nale¿y to trakto-
waæ jako codziennoœæ i przyjemnoœæ, a nie obo-
wi¹zek. Dlatego najlepiej wprowadzaæ ten nawyk
ju¿ od najm³odszych lat.

Napiêcie psychiczne lub z³e samopoczucie
wp³ywaj¹ negatywnie na nasze kontakty z oto-
czeniem, a tak¿e na stosunek do samego siebie.
Rozwijanie œwiadomej wiedzy na temat w³asne-
go organizmu i poznanie roli jak¹ odgrywa rów-
nowaga zdrowotna mo¿e pomóc dziecku w wy-
borze zdrowego stylu ¿ycia.

W Przedszkolu Publicznym Nr 3 „Pentliczek” w
Szczecinie promowanie zdrowia odgrywa jedn¹ z
wa¿niejszych ról, dlatego ju¿ od kilkunastu lat nasze
dzia³ania ukierunkowane s¹ na edukacjê zdrowotn¹.

Zdrowy styl ¿ycia to has³o, które towarzyszy
nam na co dzieñ, ale co tak naprawdê siê pod
nim kryje? Prowadziæ zdrowy styl ¿ycia mo¿emy
od¿ywiaj¹c siê zdrowo, uprawiaj¹c sport, dbaj¹c
o bezpieczeñstwo swoje i innych, dbaj¹c o higie-
nê osobist¹, ale tak¿e o higienê ¿ycia psychicz-
nego. Dlatego w „Pentliczku” podejmujemy siê
ró¿nych dzia³añ, dziêki którym zarówno dzieci,
ich rodzice, jak i pracownicy przedszkola mog¹
œmia³o stwierdziæ, ¿e prowadz¹ zdrowy styl ¿ycia.

Jednym z podejmowanych przez nas dzia³añ jest
udzia³ w ogólnopolskim projekcie „Sprintem do
maratonu”, organizowanym przez miesiêcznik „Bli-
¿ej Przedszkola”. 17 maja 2019 roku wszystkie
przedszkolaki z wziê³y udzia³ w V ogólnopolskim
Maratonie Przedszkolaków. Celem SPRINTEM DO
MARATONU jest popularyzowanie biegów wœród
dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu ¿ycia

i aktywnego spêdzania czasu. Nasza impreza mo-
g³a odbyæ siê dziêki uprzejmoœci dyrektora Zespo-
³u Szkó³ Nr 4 w Szczecinie, który pozwoli³ sko-
rzystaæ nam z boiska szko³y. Spotkanie rozpoczê-
liœmy od odœpiewania hymnu „Sprintem do mara-
tonu”, a nastêpnie po skocznej i weso³ej rozgrzewce
wystartowaliœmy! W sumie w biegu udzia³ wziê³o
200 dzieci i 25 osób doros³ych, wszyscy przebie-
gli dystans 200 metrów, dziêki czemu do licznika
„do³o¿yliœmy” 45000 przebiegniêtych metrów.
Wszystkie dzieci otrzyma³y medale i poczêstunek
regeneracyjny, a mali maratoñczycy ju¿ zapowie-
dzieli, ¿e w nastêpnym maratonie podwoimy wy-
nik.  W 2020 roku zamierzamy po raz kolejny wzi¹æ
udzia³ w „Sprintem do maratonu”, ale tym razem
do udzia³u zaprosimy tak¿e rodziców naszych dziel-
nych przedszkolaków.

Kolejnym przedsiêwziêciem jakie organizuje-
my w przedszkolu s¹ cykliczne spotkania z przed-
stawicielami Stra¿y Miejskiej oraz Policji. Celem
tych zajêæ jest  promowanie bezpieczeñstwa wœród
dzieci i doros³ych. Dzieci ucz¹ siê podczas tych
spotkañ jak bezpiecznie poruszaæ siê po mieœcie
oraz jak zachowaæ siê podczas sytuacji niebez-
piecznych, takich jak na przyk³ad atak psa czy
zaczepki obcych osób.

Zdrowe od¿ywianie to temat, który w „Pentlicz-
ku” poruszany jest praktycznie codziennie, poprzez
zachêcanie do spo¿ywania zdrowych posi³ków,
które przygotowywane s¹ na miejscu, w przedszkol-
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nej kuchni. W celu urozmaicenia i jeszcze wiêk-
szego zmotywowania do zdrowego od¿ywiania bie-
rzemy udzia³ w ogólnopolskich programach, ta-
kich jak, np. „Sk¹d siê bior¹ produkty ekologicz-
ne”. Jest to program G³ównego Inspektora Sanitar-
nego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
maj¹cy na celu zwiêkszanie œwiadomoœci i wiedzy
na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowa-
nie w³aœciwych nawyków ¿ywieniowych od naj-
m³odszych lat. G³ównymi za³o¿eniami programu
s¹: zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty
ekologiczne, kszta³towanie umiejêtnoœci wyboru
produktów ekologicznych, propagowanie zdrowe-
go stylu ¿ycia, zwiêkszanie wiedzy i œwiadomoœci
przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowot-
nych. Zajêcia realizowane s¹ poprzez wykorzysta-
nie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu ani-
mowanego, jak równie¿ opracowanego scenariu-
sza zajêæ dla nauczycieli i lekcji pokazowej.

Oprócz tego w przedszkolu odbywaj¹ siê tak
zwane „Dni sa³atkowe”, które z czasem sta³y siê
dniami, w których przygotowujemy, oprócz sa³a-
tek, soki owocowo- warzywne, koktajle mleczno-
owocowe, a nawet przetwory na zimê. Wiosn¹
zak³adamy w sali ogródki warzywne, które pielê-
gnujemy przez kilka tygodni, po to, by móc póŸ-
niej zajadaæ na przyk³ad szczypiorek czy natkê
pietruszki z w³asnej hodowli.

Programów promuj¹cych higieniczny tryb ¿ycia
jest mnóstwo, jednym z nich jest „Œmia³o rozma-
wiamy dla dobra dzieci”. Jest to ogólnopolski pro-
gram edukacyjny, który ma na celu poszerzanie
wiedzy rodziców i nauczycieli na temat przyczyn,
przebiegu i objawów chorób wieku dzieciêcego.
Wczesne rozpoznanie objawów zale¿y równie¿ od
dzieci, bardzo wa¿ne jest, aby œmia³o mówi³y o swo-
ich dolegliwoœciach, nie obawia³y siê reakcji oto-
czenia, wizyty u lekarza czy stosowania odpowied-
nich kuracji. Dlatego w ramach programu, w przed-
szkolu organizowane s¹ zajêcia, maj¹ce na celu zbu-
dowanie zaufania do lekarzy. We wszystkim dzieci
wspiera sympatyczny bohater do zadañ specjalnych

- Œmia³ek. Jest on towarzyszem dzieciêcych zabaw,
pomaga w chwilach zw¹tpienia czy niepewnoœci, a
tak¿e rozwiewa obawy dotycz¹ce wizyt u lekarza.

Patrz¹c na to co dzieje siê w otaczaj¹cym nas
œwiecie, mo¿na by stwierdziæ, ¿e dbanie o zdrowie
to ¿mudna praca. Jednak je¿eli zaczniemy uczyæ
dzieci ju¿ od najm³odszych lat, mo¿e siê okazaæ,
¿e dbanie o zdrowie to po prostu styl ¿ycia i nie
jest to takie trudne jak siê na pocz¹tku wydawa³o.
Ka¿dy program realizowany w naszej placówce
przyjmowany jest przez dzieci z du¿ym entuzja-
zmem i ka¿dy z nich wnosi coœ nowego, nowe
doœwiadczenia, wiedzê oraz umiejêtnoœci.

Marta Michalak
– nauczyciel w Przedszkolu Publicznym Nr 3

w Szczecinie
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Wiele uwagi poœwiêcamy dba³oœci o zdrowie
fizyczne, sprawnoœci intelektualne naszych dzie-
ci, proponuj¹c im szereg zajêæ ogólnorozwojo-
wych. Bardzo czêsto jednak zapominamy o sfe-
rze psychicznej. Niezmiernie ma³o uwagi poœwiê-
camy emocjom ma³ych dzieci, a przecie¿ to stan
ducha sprawia, czy dzieci s¹ szczêœliwe, radosne,
bezpieczne. I czy to, co im proponujemy w pracy
dydaktycznej przyniesie zamierzone efekty.

W pracy z ma³ymi dzieæmi pozna³am wiele pro-
gramów, metod i technik wspomagaj¹cych roz-
wój dzieci. Doœwiadczanie takie doprowadzi³o
mnie do arteterapii, która poprzez zabawê i re-
laks odkrywa dzieciêce emocje i pomaga im je
zrozumieæ.

Arteterapia to po³¹czenie muzyki, bajki i sztu-
ki, tañca i nie tylko, aby wywo³aæ pozytywne emo-
cje. Obcowanie z muzyk¹ i sztuk¹ rozwija dzie-
ciêc¹ ekspresjê, umiejêtnoœci artystyczne, wyra-
bia poczucie estetyki, wp³ywa i oddzia³uje na
zmys³y. W twórczoœci dziecko okazuje swoje
uczucia, odkrywa i wyra¿a samo siebie, rozwija
wyobraŸniê, pomys³owoœæ, spontanicznoœæ, oraz
staje siê samodzielne. Dzieci nieœmia³e podczas
pracy "zapominaj¹ siê" opowiadaj¹ co robi¹,
uœmiechaj¹ siê do siebie i kolegów. Prezentuj¹c
swoje dzie³a otwieraj¹ siê na innych, rozbudzaj¹
wiarê w siebie oraz w³asne mo¿liwoœci. Nabywaj¹
umiejêtnoœci planowania, wytrwa³oœci, ekspery-
mentowania z ró¿norodnymi materia³ami. Zdobyt¹

wiedz¹ chêtnie dziel¹ siê z innymi oraz wykorzy-
stuj¹ w kolejnych dzia³aniach twórczych. Zaspo-
kajane zostaj¹ najwa¿niejsze potrzeby jak: akcep-
tacji, bezpieczeñstwa, wspó³uczestniczenia, bycia
rozumianym i docenianym w atmosferze relaksu,
przyjemnoœci i spe³nienia. Ju¿ sama muzyka wp³y-
wa koj¹co i relaksuj¹co, wprowadza w po¿¹dany
nastrój pomaga wyjœæ ze z³ych emocji, czêsto o
nich opowiedzieæ. Kiedy pojawia siê zadanie do
wykonania, pojawia siê te¿ skupienie i chêæ dzia-
³ania. Podczas tworzenia na dziecko oddzia³ywu-
je szereg pozytywnych bodŸców i pojawia siê chêæ
wytrwa³oœci. A namacalny efekt pracy daje mo¿-
liwoœæ podzielenia siê radoœci¹ z innymi oraz
podnoszenia wiary we w³asne mo¿liwoœci.

Arteterapia, wnosi wiele korzyœci w rozwój emo-
cjonalny ale i ogólnorozwojowy. Wytwory dzieciê-
cej pracy s¹ namacalnym dowodem sprawstwa "po-
trafiê zrobiæ dzie³o sztuki - jestem prawdziwym ar-
tyst¹", pojawia siê uœmiech odzwierciedlaj¹cy spe³-
nienie i radoœæ, roœnie poczucie w³asnej wartoœci.
Chêæ podzielenia siê z innymi oraz podejmowania
kolejnych prób tworzenia. Zatem pojawia siê wy-
trwa³oœæ i konsekwencja w swoim dzia³aniu.

Arteterapia jest alternatyw¹ dla wszystkich dzieci
maj¹cych problem z koncentracj¹ czy coraz czêst-
szym uzale¿nieniem od zabaw multimedialnych.
Ró¿norodnoœæ i atrakcyjnoœæ stosowanych technik
sprawia, ¿e dziecko doœwiadcza w atmosferze przy-
jemnoœci zawsze czegoœ nowego. Brak monotonii,
wprowadza element zaskoczenia i oczekiwania na
coœ, co bêdzie nowe, ciekawe, radosne. Dzieci po-
znaj¹ techniki jak: malarstwo, grafikê, collage, rzeŸbê,
origami, decoupage, scrapbooking. Tworz¹ w ma-
sach: solnej, papierowej, gipsowej, glinianej, sodo-
wej, masy rosn¹cej. Bawi¹ siê w filcowanie na su-
cho i mokro, malowanie na szkle, tworzenie myde-
³ek, zabawy z myd³em, bañkami, zabawy z m¹k¹, -
mas¹ kiœlow¹. Tworz¹ z materia³ów przyrodniczych
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jak kasztany, szyszki, liœcie, muszelki, piasek, paty-
ki, które same gromadz¹. Dowiaduj¹ siê czym s¹
materia³y nieupostaciowane: (makarony, ry¿e, ka-
sze, m¹ki, itp). Poznaj¹ materia³y plastyczne, które
nie zawsze s¹ dostêpne: (ró¿norodne farby, pêdzle,
piankowe pêdzelki artystyczne, wa³eczki artystycz-
ne, grzebienie artystyczne, g¹bki, kredy, wêgiel, tu-
sze, ró¿norodne struktury powierzchniowe jak pa-
pier, szk³o, plastik, drewno itp). Bawi¹ siê materia-
³ami artystycznymi jak: (tiule, organzy, koraliki, piór-
ka, tasiemki, druciki kreatywne itp). U¿ywaj¹ w pracy
materia³ów sta³ych: (szklanych, drewnianych, pla-
stikowych, papierowych).

Ponadto ucz¹ siê pracy nie tylko indywidual-
nej ale zespo³owej i grupowej.

Zajêcia arteterapeutyczne kierowane s¹ do
wszystkich dzieci w szczególnoœci do nieœmia-
³ych, maj¹cych trudnoœci w wyra¿aniu w³asnych
emocji ale i bardzo aktywnych szukaj¹cych no-
wych form zabawy.

Arteterapia sta³a siê moj¹ pasj¹, od kilku lat wdra-
¿am dzia³ania arteterapeutyczne w pracy z ma³ymi
dzieæmi w opracowanym przez siebie programie
"Zabawa z arteterapi¹", prowadzê twórcze warszta-
ty dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnosz-
kolnym oraz warsztaty dla nauczycieli.

Zachêcam wszystkich nauczycieli do twórczej
wspieraj¹cej odkrywanie pozytywnych emocji wa-
szych dzieci zabawy.

Polecam ka¿demu rodzicowi siêgniêcie do za-
baw arteterapeutycznych, w chwilach kiedy wa-
sze dziecko jest smutne, rozdra¿nione, nie mo¿e
siê skupiæ czy nie mo¿ecie odci¹gn¹æ go od ulu-
bionej gry komputerowej. Taka chwila, w której
chwycicie coœ co macie w zasiêgu w³asnej kuch-
ni. Jak choæby zwyk³y ziemniak, z którego wy-
tniecie i odbijecie w farbie zabawne piecz¹tki.
Rozsypana m¹ka ziemniaczana, która zanurzona
w wodzie stworzy ciecz newtonowsk¹. A po³¹-

czona z myd³em stworzy masê œniegow¹, z której
ulepicie weso³ego ba³wanka. Nie tylko radoœæ od-
krywania nowego i dzielenia siê tym w pozytyw-
nych emocjach, ale doœwiadczanie poprzez zmy-
s³y, zatem równie¿ æwiczenia sensoplastyczne.

Arteterapia to magiczna zabawa, do której
wszystkich serdecznie zachêcam.

Elwira Zwoliñska
– nauczyciel wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Publicznym Nr 3 "Pentliczek"
w Szczecinie



17

„Nie zakazujmy dzieciom korzystaæ z mediów
cyfrowych – nauczmy je, jak to robiæ odpowie-
dzialnie i bezpiecznie”.

Nie³atwo sobie wyobraziæ wspó³czesny œwiat bez
telefonów, tabletów, komputerów czy Internetu.
W mediach cyfrowych i urz¹dzeniach mobilnych,
które s¹ obecne w naszym codziennym ¿yciu, tkwi
du¿y potencja³. Jeœli wykorzystujemy je œwiado-
mie i odpowiedzialnie, pomagaj¹ nam w pracy i
nauce, dostarczaj¹ informacji i rozrywki, s³u¿¹ do
komunikacji – po prostu u³atwiaj¹ nam egzysten-
cjê. Niestety u¿ywane w niew³aœciwy sposób, mog¹
staæ siê realnym zagro¿eniem, zarówno dla dzie-
ci, jak i doros³ych. Kluczowe jest to, ¿ebyœmy
u¿ywali ich w sposób œwiadomy.

Dzieci bêd¹ korzysta³y z mediów cyfrowych
coraz czêœciej i to jest w naszym œwiecie oczy-
wiste. Niestety coraz m³odsze dzieci w sposób
niekontrolowany nadu¿ywaj¹ tabletów czy te-
lefonów, szybko przyzwyczajaj¹ siê do faktu,
¿e s¹ one pierwszym wyborem, kiedy zaczy-
naj¹ siê nudziæ. Gdy dzieci id¹ do szko³y, maj¹
ju¿ bardzo z³e nawyki u¿ywania mediów cy-
frowych.

W zwi¹zku z tym, ¿e pogl¹dy w zakresie od-
powiedzialnoœci cyfrowej formuj¹ siê ju¿ w
dzieciñstwie wa¿na jest dobrze prowadzona pro-
filaktyka, dziêki której dzieci zbuduj¹ pozytyw-
ne i odpowiednie  postawy w zakresie codzien-
nego u¿ywania mediów cyfrowych, i która znacz-
nie zmniejszy ryzyko wyst¹pienia problemu, ja-
kim jest fonoholizm.

Naprzeciw tym problemom wysz³a Fundacja
Dbam o Mój Z@siêg, tworz¹c
projekt edukacyjny dotycz¹cy
odpowiedzialnego i bezpiecz-
nego korzystania z mediów
cyfrowych i urz¹dzeñ mobil-
nych „Fonolandia”, który ma
na celu wychowanie odpowie-
dzialnego u¿ytkownika me-
diów cyfrowych, który potrafi
wykorzystywaæ je dla w³asne-
go rozwoju i równoczeœnie
docenia œwiat poza sieci¹. Me-
dia cyfrowe i pozasieciowe re-
lacje z ludŸmi mog¹ pozostaæ

w równowadze, trzeba tylko tê równowagê œwia-
domie i racjonalnie wypracowaæ. Dlatego w pro-
gramie Fonolandii mowa jest nie tylko o mediach
cyfrowych, ale te¿ o emocjach, relacjach i potrze-
bie wspólnego bycia.

Fonolandia to gotowy do wdro¿enia program
razem z materia³ami edukacyjnymi, opracowany
w dwóch wersjach: dla przedszkoli (dzieci 5-6 lat)
oraz dla klas I-III szkó³ podstawowych, przezna-
czony dla nauczycieli przedszkolnych, nauczy-
cieli edukacji wczesnoszkolnej, ale równie¿ dla
psychologów i pedagogów szkolnych, pracowni-
ków poradni psychologiczno-pedagogicznych
oraz dla rodziców do pracy w domu. W sk³ad
pakietu wchodzi przewodnik i poradnik dla na-
uczyciela, karty pracy, karty obrazkowe, gry, plan-
sze edukacyjne, plakaty. Dla uczniów opracowa-
no zeszyty æwiczeñ w kolorowej szacie graficz-
nej, dostosowane do percepcji i umiejêtnoœci
dziecka, zawieraj¹cy ³amig³ówki, kolorowanki,
zadania z naklejkami, gry memo oraz domowy
kodeks odpowiedzialnoœci cyfrowej. W zeszycie
znajduje siê równie¿ œcie¿ka umiejêtnoœci oraz
pasuj¹ce do niej naklejki. Po omówieniu ka¿de-
go z zagadnieñ dzieci otrzymuj¹ naklejki, które
przylepiaj¹ w odpowiednim miejscu œcie¿ki. W
ten sposób zdobywaj¹ kolejne poziomy wtajem-
niczenia w œwiat mediów cyfrowych. Po osi¹gniê-
ciu ostatniego z nich otrzymuj¹ specjalny dyplom
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i tytu³ Mistrzyni lub Mistrza odpowiedzialnego i
bezpiecznego korzystania z urz¹dzeñ cyfrowych.

Do Fonolandii zapraszaj¹ jej g³ówni bohatero-
wie – Ida i Antek oraz ich rodzice, którzy towa-
rzysz¹ uczestnikom projektu na ka¿dym zajêciu.
Ka¿de spotkanie poœwiêcone jest innym zagad-
nieniom. Zestaw sk³ada siê z 16 zajêæ – zajêcia
wprowadzaj¹cego, na którym dzieci zapoznaj¹ siê
z podstawow¹ wiedz¹ na temat mediów cyfrowych
oraz 15 zajêæ tematycznych. Tematy zajêæ do-
tycz¹ trzech przestrzeni. Pierwsza to perspektywa
w³asnego domu – omawiane s¹ tu relacje z bli-
skimi, spêdzanie wolnego czasu, obowi¹zki do-
mowe, wspólne posi³ki, rekcje na brak dostêpu
do urz¹dzeñ cyfrowych czy potrzeba snu. Druga
to perspektywa przedszkolna i szkolna, która do-
tyczy relacji z rówieœnikami, czy kwestii przy-
wi¹zania do elektroniki. Trzecia perspektywa to
przestrzeñ publiczna, a w niej omawiane s¹ tema-
ty bezpieczeñstwa w ruchu drogowym i podczas
zabawy, ochrony prywatnoœci czy problem fizycz-
nego przemêczenia z powodu nadu¿ywania urz¹-
dzeñ cyfrowych.

Jeœli my, doroœli, chcemy nauczyæ nasze dzie-
ci odpowiedzialnego korzystania z technolo-
gii, musimy zadbaæ o nasze w³asne postawy i
dzia³ania w tym zakresie. Poprzez budowanie
relacji rodzinnych, a tak¿e poœwiê-
canie czasu i uwagi dziecku, uczy-
my go od najm³odszych lat œwia-
domego i racjonalnego u¿ytkowa-
nia urz¹dzeñ mobilnych oraz two-
rzenia kultury œwiadomego bycia
poza sieci¹. Miêdzy innymi z tego
te¿ powodu zainteresowa³am siê
œwiatem mediów cyfrowych. Moja
przygoda z Fonolandi¹ rozpoczê-
³a siê w roku 2018, kiedy to wziê-
³am udzia³ w konferencji pt. „Na-
³ogowe korzystanie z telefonów ko-
mórkowych. Szczegó³owa charak-
terystyka zjawiska fonoholizmu w
Polsce”, zorganizowanej przez Za-
chodniopomorskie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli w Szczeci-
nie, a prowadzonej przez twórcê
Fonolandii, Pana Doktora Macieja
Dêbskiego. W 2019 roku program
ten prowadzi³am w dwóch grupach
6-latków. Obecnie prowadzê go w
swojej grupie 5-latków. Przedszko-
laki chêtnie ucz¹ siê poprzez za-
bawê i rozwi¹zywanie ró¿nego ro-

dzaju zadañ, podczas których omawiaj¹ kon-
kretne sytuacje z ¿ycia przedstawione na ilu-
stracjach. Wa¿n¹ czêœci¹ programu jest anga-
¿owanie rodziców, którzy otrzymuj¹ zadanie,
które maj¹ wykonaæ w domu wspólnie ze swo-
im dzieckiem.

Mam nadziejê, ¿e dziêki tym wszystkim dzia-
³aniom nasze dzieci bêd¹ rozs¹dnie korzysta³y
z mediów cyfrowych i urz¹dzeñ mobilnych, zwiêk-
sz¹j¹c swoj¹ œwiadomoœ zwi¹zan¹ z negatywny-
mi skutkami ich na³ogowego u¿ywania, z korzy-
œci¹ dla zdrowia fizycznego, psychicznego i spo-
³ecznego. Rodzicom chcia³abym przekazaæ, ¿e
wzmocnienie wiêzi rodzinnych i umiejêtnoœ spê-
dzania czasu wolnego ze swoim dzieckiem spra-
wi, ¿e nie ucieknie ono w œwiat wirtualny, tylko
pozostanie w tym realnym.

Na zakoñczenie warto wspomnieæ tak¿e o tym,
¿e Fundacja Dbam o Mój Z@siêg proponuje
wsparcie merytoryczne nauczycieli i rodziców
w sytuacjach problemowych oraz warsztaty, szko-
lenia i wyk³ady zarówno dla dzieci i m³odzie¿y,
jak i dla nauczycieli i rodziców.

Agnieszka Gbiorczyk
– nauczyciel wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Publicznym Nr 3 „Pentliczek”
w Szczecinie
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Od kilku lat celebrujemy akcje nazwan¹
przez nas „Zielonym czwartkiem”. Co tydzieñ
zaanga¿owane w dzia³alnoœæ jest inne dziec-
ko, które przynosi do placówki warzywa i
owoce. Dzieci poznaj¹c œwiat w sposób orga-
noleptyczny chêtnie wzbogacaj¹ zmys³ wêchu
i smaku o nierzadko nowe poznane przysma-
ki. Dziêki zaanga¿owaniu rodziców warzywa i
owoce dodawane s¹ do œniadañ czêsto w bar-
dzo ró¿norodnej formie co dodatkowo zachê-
ca dzieci do konsumpcji.

Nasza placówka od kilku lat bierze czynny
udzia³ w akcji „Iskierka radoœci”, w ramach któ-
rej, miêdzy innymi, ka¿da z grup przygotowuje
zdrowe posi³ki i soki wyciskane ze œwie¿ych owo-
ców. Przygotowane przez grupy ekologiczne prze-
k¹ski s¹ rozprowadzane wœród rodziców, którzy
chêtnie siêgaj¹ po przygotowane przysmaki i za-
bieraj¹ je do pracy. Zebrane fundusze w ca³oœci
przekazywane s¹ dla najbardziej potrzebuj¹cych.
Akcja ta nazywana jest „Eko dniami”. Jedna z
grup przygotowuje pyszne kanapki, twaro¿ki,
kolejna soki, inna jogurty, nastêpna ciastka zbo-
¿owe. Wszystkie grupy odpowiedzialne s¹ za zor-
ganizowanie jednego zdrowego dnia na terenie
placówki przedszkolnej.

W przedszkolu prowadzony jest program rucho-
wy „Ma³y czy du¿y sport ka¿demu s³u¿y”. Pro-
gram dedykowany jest dwóm najstarszym grupom
przedszkolnym „Pszczó³kom” i „¯abkom”. Dzie-
ci cyklicznie uczêszczaj¹ na u¿yczon¹ przez SP
Nr 11 salê gimnastyczn¹, oraz nowy obiekt spor-
towy na terenie naszej placówki „Gryfuœ”, gdzie
dzieci æwicz¹ na œwie¿ym powietrzu. Grupy tre-
nuj¹ pod okiem nauczyciela Krzysztofa Szymañ-

Przedszkole Publiczne Nr 5

Zdrowe przedszkole

skiego. Dzieci wyrabiaj¹ w sobie nawyki zwi¹za-
ne z koniecznoœci¹ ruchu. Dziêki realizacji pro-
gramu podopieczni dostrzegaj¹, ¿e ruch jest nie-
odzownym elementem naszego ¿ycia, który za-
pobiegaæ ma oty³oœci i innym problemom zdro-
wotnym. Dzieci same dostrzegaj¹, ¿e zajêcia ru-
chowe mog¹ byæ bardziej atrakcyjnie ani¿eli bier-
ny czas, poœwiêcony na ogl¹danie bajek przed
telewizorem.

El¿bieta Krupa
– wychowawca w Przedszkolu Publicznym Nr 5

„Magnolia” w Szczecinie
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Prawid³owe ¿ywienie oraz aktywnoœæ ruchowa
to jedne z najwa¿niejszych czynników, które maj¹
wp³yw na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci
ju¿ od najm³odszych lat. Wiek przedszkolny to
okres, w którym kszta³tuj¹ siê upodobania i na-
wyki ¿ywieniowe, dlatego wprowadzaj¹c zasady
zdrowego od¿ywiania nale¿y zaanga¿owaæ nie
tylko dzieci, ale tak¿e ca³¹ spo³ecznoœæ przed-
szkola: pracowników, rodziców i dziadków. To
w³aœnie od nich najm³odsi bêd¹ czerpaæ przyk³ad.

W naszej placówce przyk³adamy do tego
ogromn¹ wagê i zachêcamy wszystkich do zdro-
wego stylu ¿ycia m.in. w ramach „Programu Pro-
mocji Zdrowia”.

„Kto chce byæ silny i zdrowy jak ryba, musi
owoce jeœæ i warzywa!'”. Tekst znanej piosenki
Fasolek „Witaminki'” zna prawie ka¿dy, dlatego
zgodnie z jej przes³aniem ju¿ od wrzeœnia ruszy-
³y pierwsze zajêcia rozwijaj¹ce umiejêtnoœci przy-
gotowywania zdrowych posi³ków przez dzieci.
Poszczególne grupy wybra³y siê do pobliskiego
warzywniaka, gdzie dzieci z wielkim zapa³em
wybiera³y owoce i warzywa do przygotowania
zdrowych szasz³yków i sa³atek. Przedszkolaki
przekona³y siê jak wa¿n¹ rolê w codziennym ja-
d³ospisie pe³ni¹ te produkty. W ca³ym przedszkolu
zrobi³o siê zdrowo i kolorowo, a do spróbowania
przek¹sek by³o mnóstwo chêtnych.

Podaj¹c dziecku zdro-
we produkty musimy pa-
miêtaæ, ¿e ma to wp³yw
na jego prawid³owy roz-
wój tak¿e w dalekiej
przysz³oœci. Jak pisz¹
Jadwiga Charzewska i
Bo¿ena Wajszczyk
„Wady wystêpuj¹ce w
¿ywieniu dzieci i m³o-
dzie¿y stwarzaj¹, z jed-
nej strony ryzyko wystê-
powania niedoborów
¿ywieniowych, z drugiej
mog¹ sprzyjaæ rozwojo-
wi nadwagi i oty³oœci, a

w póŸniejszym okresie ¿ycia równie¿ innych prze-
wlek³ych chorób niezakaŸnych, jak: choroby uk³a-
du kr¹¿enia, cukrzyca typu 2, nowotwory z³oœli-
we, osteoporoza” 1. Dlatego nasze przedszkole na-
wi¹za³o wspó³pracê z Poradni¹ dietetyczn¹ i bio-
medycyny sportowej Just Health, która wspar³a
nas w promowaniu wiedzy prozdrowotnej wœród
dzieci, rodziców, nauczycieli i pozosta³ych pra-
cowników placówki.

W jej ramach w listopadzie jedn¹ z grup od-
wiedzi³a Joanna Kochman – dietetyk. Dzieci pod
jej okiem przygotowywa³y kolorowe, pe³ne wita-
min smoothie warzywno-owocowe. Promowanie
aktywnoœci fizycznej odby³o siê dziêki zajêciom
ruchowym prowadzonych przez ekspertów od
dobrej zabawy dzieci, Hannê Juchniewicz - leka-
rza sportowego i Dawida Zbrojê – trenera w Klu-
bie Sportowym „Dobra Marina”. Natomiast w
kolejnym miesi¹cu odby³o siê spotkanie z pielê-
gniark¹ pod has³em „Jak dbaæ o zdrowie”. Dzieci
dowiedzia³y siê co nale¿y robiæ, aby byæ zdro-
wym i silnym oraz zapozna³y siê ze sposobami
udzielania pierwszej pomocy.

Nie tylko zdrowe od¿ywianie ale tak¿e aktyw-
noœæ ruchowa dopasowana do mo¿liwoœci i pre-
dyspozycji dziecka wp³ywa pozytywnie na jego
rozwój. Zabawy ruchowe, æwiczenia poranne i gim-
nastyczne odbywaj¹ siê w przedszkolu w ci¹gu
ca³ego roku. Podczas zajêæ dzieci chêtnie korzy-
staj¹ z kompleksu sportowego „Gryfuœ” oraz ze
sprzêtu sportowego dostêpnego w placówce.
Wyj¹tkowym goœciem by³a równie¿ Monika Py-
rek, jedna z najlepszych polskich lekkoatletek w
historii tej dyscypliny, specjalizuj¹ca siê w sko-
ku o tyczce. Podczas wizyty opowiedzia³a dzie-
ciom jak bardzo wa¿ny jest sport w naszym ¿yciu
oraz prawid³owe od¿ywianie. Ka¿dy mia³ okazjê
przekonaæ siê równie¿, ¿e ruch to œwietna zabawa

Przedszkole Publiczne Nr 9

Wybierajmy
zdrowie ka¿dego

dnia
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podczas obchodzenia Œwiatowego Dnia Misia,
który odby³ siê w przedszkolu na sportowo. Zajê-
cia ruchowe przeprowadzi³ tak¿e jeden z rodzi-
ców dzieci, który w³¹czy³ siê w dzia³ania progra-
mu promowania zdrowia w Œwiatowym Dniu Walki
z Oty³oœci¹. Przedszkolaki mia³y mo¿liwoœæ udzia-
³u we wspania³ej zabawie na œwie¿ym powietrzu,
dzielnie i w mi³ej atmosferze pokonywa³y tory
przeszkód: skacz¹c, tañcz¹c i biegaj¹c.

W naszym przedszkolu realizuje siê programy
zwi¹zane z promocj¹ zdrowia,które maj¹ za zada-
nie nie tylko propagowanie zdrowego stylu ¿ycia
dzieci i ich rodzin ale tak¿e zmianê nawyków ¿ywie-
niowych i nabywanie wiedzy na temat w³asnego
zdrowia. Jednym z nich jest program, „Mamo, tato,
wolê wodê!”, który ma na celu zachêcenie do wy-
bierania wody, jako g³ównego i najwa¿niejszego
napoju. Nauczycielki realizuj¹ce materia³y z dzieæ-
mi kszta³tuj¹ tak¿e postawy proekologiczne: dba-
nie o œrodowisko, segregowanie œmieci, oszczêdza-
nie wody, u¿ywanie kubków i s³omek papierowych.

Ekologiczna edukacja dzieci to kolejne za³o-
¿enie promocji zdrowia, dlatego nasza placówka
przyst¹pi³a do realizacji programu „Kubusiowi
Przyjaciele natury”. Troszczenie siê o œrodowi-
sko naturalne oraz znajomoœæ podstawowych za-
sad ekologii to jedne z jego wielu zalet.

Natomiast ile radoœci i zabawy przynosi sport,
dzieci mog¹ doœwiadczyæ poprzez realizacjê za-
jêæ ruchowych w ramach akcji ,,Zdrowo i Sporto-
wo'', która równie¿ jest prowadzona na terenie pla-
cówki. Akcja ma za zadanie uœwiadomienie dzie-
ciom, nauczycielom i rodzicom, ¿e æwiczenia gim-
nastyczne i zabawy ruchowe mog¹ byæ prowa-
dzone praktycznie wszêdzie. Akcja „Zdrowo i
Sportowo” porusza tak¿e tematy zwi¹zane ze zdro-
wym od¿ywianiem i odpoczynkiem.

Zdrowy styl ¿ycia to nie tylko œwiadome wybie-
ranie produktów, aktywnoœæ ruchowa czy postawa
proekologiczna, ale tak¿e umiejêtnoœæ wyra¿ania i
rozpoznawania emocji. Kszta³tuj¹c zachowania em-
patyczne, dzieci wraz z nauczycielami brali udzia³
w III Ogólnopolskim Dniu Wiatraczka, w geœcie so-
lidarnoœci z dzieæmi chorymi na mukowiscydozê.
Wspólnie „rozkrêciliœmy” akcjê poprzez wiatraczki
wprawione w ruch. Na terenie naszego przedszkola
odby³ siê tak¿e marsz jednoœci z okazji Miêdzyna-
rodowego Dnia Praw Dziecka.

Kadra pedagogiczna dbaj¹c o jak najlepszy i jak
najbardziej bezpieczny rozwój dziecka odby³a rów-
nie¿ szereg szkoleñ, które mia³y na celu rozwija-
nie umiejêtnoœci i wiedzy nauczycieli w zakresie
zdrowia. I tak od wrzeœnia na terenie naszej pla-
cówki odby³y siê warsztaty: „Jak prowadziæ zdro-
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wy styl ¿ycia?”, „Choroby
cywilizacyjne, czyli co na
mnie czyha za rogiem?”
oraz rada szkoleniowa
„Wp³yw materia³u rozwo-
jowego Marii Montessori
do nauczania matematyki
na emocjonalny i spo³ecz-
ny rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym” pod kie-
runkiem Ma³gorzaty Jac-
kowskiej – nauczyciela gru-
py Montessori. Nauczycie-
le koordynuj¹cy „Program
Promocji Zdrowia” zdoby-
li tak¿e wiedzê bior¹c
udzia³ w konferencjach: „W
trosce o zdrowie psychicz-
ne dziecka”, „Zdrowotne
aspekty higienicznego
¿ycia dziecka w szkole”,
„Edukacja zdrowotna i
promocja zdrowia w pracy
szko³y” oraz szkoleniu
„Szko³a i Przedszkole Pro-
muj¹ce Zdrowie-koncepcja,
standardy”.

Szkolenia poza placówk¹
odby³y tak¿e intendentka
oraz szef kuchni przedszkol-
nej „¯ywienie w placów-
kach oœwiatowych-plano-
wanie jad³ospisów zgodnie
z wymogami Sanepid-u,
czyli jad³ospis na 5-tkê!”.

Z pewnoœci¹ to nie ko-
niec szkoleñ i dzia³añ z
udzia³em nauczycieli ze
,,S³onecznej Dziewi¹tki" w
propagowaniu zdrowego
stylu ¿ycia, poniewa¿ nie
nale¿y zapominaæ, ¿e wszyscy mamy na uwadze
jeden g³ówny cel: zdrowie dzieci i ich rodzin.

1. B. Wajszczyk, J. Charzewska „Co powinna
zawieraæ prawid³owa, zbilansowana dieta? Rola
urozmaiconej diety, (w:) Zasady prawid³owego
¿ywienia dzieci i m³odzie¿y oraz wskazówki doty-
cz¹cego zdrowego stylu ¿ycia”, Instytut ¯ywno-
œci i ¯ywienia, Warszawa 2008, s.25.

Marta Pawe³oszek
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i

cz³onek zespo³u ,,Programu Promocji Zdrowia"
w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie

"S³oneczna Dziewi¹tka"
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Zdrowe nawyki ¿ywieniowe nabywamy ju¿ w brzu-
chu matki, a pierwsze 1000 dni ¿ycia dziecka s¹
najbardziej istotne dla jego przysz³ego rozwoju. W
tym czasie intensywnie rozwija siê u dziecka mózg,
kszta³tuje siê uk³ad odpornoœciowy, dojrzewa uk³ad
pokarmowy, programuje siê metabolizm oraz kszta³-
tuj¹ siê nawyki ¿ywieniowe. Na te ostatnie mamy
jednak wp³yw przez ca³e nasze ¿ycie. To one staj¹
siê kluczem do zdrowia oraz posiadania zdrowych
zêbów. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jesteœmy tym co
jemy. Nasze cia³o, zachowanie i nastrój niejednokrot-
nie jest zwierciad³em tego co spo¿ywamy. Sama die-
ta jednak nie wystarczy, by mieæ zdrowy i piêkny
uœmiech. Dbaj¹c o nasze zêby nale¿y pamiêtaæ o
wizycie u stomatologa oraz o codziennym ich my-
ciu. Codzienne prawid³owe mycie zêbów, u¿ywanie
nici dentystycznych oraz p³ynu do p³ukania jamy
ustnej pomaga ochroniæ zêby przed próchnic¹. We-
d³ug danych podanych przez Wojewódzk¹ Stacjê
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Polsce na próchnicê
choruje 57 proc. trzylatków, 80
proc. piêciolatków i 90 proc.
siedmiolatków.  Statystycznie 5-
letnie dziecko ma a¿ 5 chorych
zêbów. To w³aœnie zadaniem ro-
dziców i nauczycieli jest edu-
kowanie dzieci w sferze eduka-
cji zdrowotnej w celu zwiêksze-
nia œwiadomoœci oraz wykszta³-
cania nawyku zdrowego od¿y-
wiania  oraz dbania o higienê
jamy ustnej. W tym celu Przed-
szkole Publiczne Nr 33 w Szcze-
cinie kolejny rok bierze udzia³
w programie Zdrowe zêby
mamy – marchewkê zajadamy,
który jest realizowany przez
Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-
Epidemiologiczn¹ w Szczeci-
nie. W programie bierze udzia³
25 dzieci 5-letnich oraz 6-let-
nich oraz ich rodzice.  W trak-
cie realizacji programu przed-
szkolaki zapoznaj¹ siê nie tyl-
ko z zasadami prawid³owego
mycia zêbów, ale tak¿e poznaj¹
zasady zdrowego od¿ywiania.
Dzieci nabywaj¹ kompetencje,
które s¹ niezbêdne do odpo-

wiedniego ¿ycia w spo³eczeñstwie. W trakcie reali-
zacji zajêæ najwiêkszy nacisk k³adê na aktywny udzia³
przedszkolaków w zajêciach, aby jak najwiêcej za-
pamiêta³y. Program obejmowa³ dane bloki tematycz-
ne i by³ realizowany w ci¹gu jednego tygodnia:

• Zdrowe od¿ywianie – mam wybór,
• Moje zêby – potrafiê o nie dbaæ.
• Dentysta – kto to taki.
W ci¹gu ca³ego roku utrwalamy na bie¿¹co jak

wa¿ne jest zdrowe od¿ywianie oraz dbanie o higie-
nê osobist¹, aby sta³o siê to dla nich codziennoœci¹.
G³ównymi celami zajêæ w bie¿¹cym roku by³o
uœwiadomienie zwi¹zku miedzy sposobem ¿ywie-
nia, a zdrowiem oraz rozwijanie wiedzy, umiejêtno-
œci, zdolnoœci do podejmowania decyzji oraz doko-
nywania wyborów w sprawach zdrowia. W tym roku
du¿y nacisk po³o¿y³am równie¿ na edukacje rodzi-
ców, by uœwiadomiæ im, jak wa¿ne jest dbanie o
piêkny i zdrowy uœmiech dziecka. Na jednej z ta-
blic przedszkolnych zawis³a informacja o tym, jak
rodzic mo¿e pomóc dziecku dbaæ o w³asne zdro-
wie. Rodzice dostali równie¿ numery telefonów do
stomatologów, którzy przyjmuj¹ dzieci przez NFZ.

Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e edukacja najm³odszych
poprawi statystyki i w przysz³oœci mniejsza liczba
obywateli bêdzie mia³a problemy z próchnic¹, bo prze-
cie¿ aby zdrowy uœmiech mieæ, trzeba tylko chcieæ.

Marta W³óka
– nauczycielka z Przedszkola

Publicznego Nr 33 w Szczecinie

Przedszkole Publiczne Nr 33

Aby zdrowy
uœmiech mieæ,

trzeba tylko chcieæ!

10-lecie Tygodnika dla Zdrowia
Holistycznie patrz¹ na zdrowie
Zdrowe ¿ycie – wa¿na sprawa!
Promocja zdrowia
Dbamy o zdrowie psychiczno-emocjonalne
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Uzasadnienie
realizacji programu

PROMOCJI ZDROWIA:
Realizacja problematyki zdrowotnej odgrywa w

naszej placówce kluczow¹ rolê. Dyrektor, rada peda-
gogiczna, pozostali pracownicy oraz rodzice z Przed-
szkola Publicznego Nr 41 kontynuuj¹ podjête w la-
tach poprzednich dzia³ania w ramach Sieci Przedszkoli
Promuj¹cych Zdrowie – JESTEŒMY OD ROKU 2012
POSIADACZAMI CERTYFIKATU ZACHODNIOPO-
MORSKIEJ SIECI SZKÓ£PROMUJ¥CYCH ZDRO-
WIE. Codzienna praca przedszkola stanowi dosko-
na³¹ okazjê do po³¹czenia si³ placówki i domu ro-
dzinnego w celu budowania œwiadomoœci prozdro-
wotnej dzieci i doros³ych, zrozumienia, ¿e zdrowie
nie jest nam dane na ca³e ¿ycie, wymaga ustawicznej
pracy ka¿dego cz³owieka ju¿ od najm³odszych lat.

Program Promocji Zdrowia opiera siê na podstawo-
wej wartoœci ¿ycia cz³owieka, jak¹ jest zdrowie, za-
równo fizyczne, psychiczne, emocjonalne i spo³ecz-
ne.  Priorytetami w tym zakresie s¹ zagadnienia:

a) dba³oœæ o zdrowie w zakresie higieny systemu
nerwowego i narz¹dów zmys³u,

b) systematyczne uczestnictwo w zajêciach rucho-
wych oraz zabawach na œwie¿ym powietrzu,

c) aktywne spêdzanie czasu wolnego,
d) przestrzeganie praw swoich i innych dzieci, zro-

zumienie obowi¹zków,
e) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ochro-

ny œrodowiska jako niezbêdny czynnik zdrowia ka¿-
dego cz³owieka,

f) kontynuacja dzia³añ w zakresie realizacji progra-
mu promocji zdrowia wynikaj¹ca z przynale¿noœci
do  Sieci Przedszkoli Promuj¹cych Zdrowie.

W zwi¹zku ze specyfik¹ przedszkola traktowanego
jako „siedlisko” i sprostaj¹c oczekiwaniom placó-
wek przedszkolnych, opracowano 4 nowe standardy
tworzenia PPZ umo¿liwiaj¹ce ubieganie siê o uzy-

skanie Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promuj¹-
cego Zdrowie. Nasza placówka systematycznie reali-
zuje te standardy i w maju 2020 planujemy z³o¿enie
kompletnej dokumentacji celem ubiegania siê o taki
certyfikat.

Dzia³ania w zakresie realizacji PPZ wynikaj¹ z re-
alizacji nastêpuj¹cych standardów (realizacja standar-
dów przewidziana na lata 2018/2019/2020):

STANDARD 1: Koncepcja pracy przedszkola, jego
organizacja i struktura sprzyjaj¹ realizacji d³ugofalo-
wych, zaplanowanych dzia³añ dla wzmacniania zdro-
wia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

STANDARD 2: Klimat spo³eczny przedszkola
sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pra-
cowników i rodziców dzieci.

STANDARD 3: Przedszkole prowadzi edukacjê
zdrowotn¹ dzieci i stwarza im warunki do praktyko-
wania w codziennym ¿yciu zachowañ    prozdrowot-
nych.

STANDARD 4: Przedszkole podejmuje dzia³ania
w celu zwiêkszenia kompetencji pracowników i ro-
dziców dzieci w zakresie dba³oœci o w³asne zdrowie
oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

CELE:
1. Popularyzacja aktywnoœci fizycznej wœród ca³ej

spo³ecznoœci przedszkola.
2. Przeciwdzia³anie nadwadze i oty³oœci przez

kszta³towanie prawid³owych nawyków ¿ywieniowych
od najm³odszych lat.

3. Kszta³towanie u dzieci umiejêtnoœci generowa-
nia pomys³ów i podejmowania decyzji w sprawach
bezpoœrednio ich dotycz¹cych.

4. Rozwijanie kompetencji wœród dzieci, rodziców
i pracowników przedszkola w zakresie dba³oœci o zdro-
wie w³asne i innych.

5. Podejmownie korzystnych dla zdrowia jednost-
ki zmian w  stylu ¿ycia dzieci, rodziców, pracowni-
ków.

6. Kszta³towanie prawid³owych nawyków w zakre-
sie higieny osobistej.

7. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i pracow-
ników przez stworzenie mi³ej i satysfakcjonuj¹cej at-
mosfery zabawy, nauki, pracy.

8. Pozyskanie rodziców do wspó³pracy w tworze-
niu PPZ na zasadzie partnerstwa.

9. Propagowanie ró¿norodnych form rekreacji  wœród
dzieci, rodziców i pracowników poprzez integracjê
sportow¹ spo³ecznoœci obydwu obiektów z wyko-
rzystaniem zró¿nicowanej bazy sportowo-rekreacyj-
nej obiektów Malczewskiego – Podhalañska.

10. Zrozumienie koncepcji przedszkola promuj¹-
cego zdrowie przez pracowników niepedagogicznych
i rodziców uzmys³owienie spo³ecznej roli przedszkola
w promowaniu zdrowia.

DZIA£ANIA
W RAMACH
PROGRAMU

PROMOCJI ZDROWIA
REALIZOWANE

W PRZEDSZKOLU
PUBLICZNYM NR 41

W SZCZECINIE
W LATACH 2012-2020
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Nasze tegoroczne zadania realizujemy pod has³em:

„NASZE ZDROWIE ZYSKA NA OCHRONIE ŒRODOWISKA”

Zadania

ZADANIA ORGANIZACYJNE:
1) Zatwierdzenie sk³adu  zespo³u do spraw promocji zdrowia.
2) Zatwierdzenie kontynuacji Programu Promocji Zdrowia PP41 na lata 2019-2020
3) Prowadzenie zak³adki Przedszkole Promuj¹ce Zdrowie na stronie internetowej placówki jed-

nym z warunków ubiegania siê o Krajowy Certyfikat
4) Prowadzenie  w holu gazetki ze zmieniaj¹c¹ siê raz w miesi¹cu tematyk¹  „Twoje zdrowie

zyska na ochronie œrodowiska”
5) Podsumowanie z realizacji zadañ PPZ na radzie po I i II semestrze
6) Prezentacja multimedialna osi¹gniêæ z zakresu promocji zdrowia w PP41 w latach 2015-2019,

omówienie podsumowania wyników BMI, WHTR, Testów Coopera na przestrzeni lat – zorganizo-
wanie w PP41 spotkania  dla: przedstawicieli zespo³ów do spraw Promocji Zdrowia z zaprzyjaŸnio-
nych placówek oœwiatowych; przedstawicieli Rady Rodziców PP41; nauczyciela prowadz¹cego
zajêcia sportowe w PP41; w miarê mo¿liwoœci przedstawiciela koordynatora Zachodniopomorskiej
Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie.

7)Przeprowadzenie badañ ankietowych wœród dzieci, rodziców, pracowników  w oparciu o stan-
daryzowane ankiety kuratoryjne zgodnie z zaleceniami publikacji I. Woynarowskiej  „Przedszkole
promuj¹ce zdrowie”

8) Dokonanie ewaluacji Programu Promocji Zdrowia i 4 standardów kuratoryjnych, w oparciu o
wieloletnie dzia³ania w zakresie PPZ w PP41 oraz wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych
przez zespó³ ds. Promocji Zdrowia; przygotowanie i z³o¿enie wymaganej dokumentacji  niezbêd-
nej do osi¹gniêcia Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promuj¹cego Zdrowie

9) Przygotowanie corocznego sprawozdania kuratoryjnego z dzia³añ PPZ

ZADANIA W ZAKRESIE ZDROWEGO ¯YWIENIA:
1) Przygotowywanie jad³ospisów zgodnie z normami i wytycznymi w zakresie zasad zdrowego

¿ywienia z zalecanym stosowaniem okreœlonej iloœci produktów poszczególnych piêter piramidy
zdrowego ¿ywienia. Zachowanie odpowiedniej proporcji wyznaczonych  dni obowi¹zuj¹cych pod-
czas uk³adania jad³ospisów w PP41:

W KAZDYM TYGODNIOWYM JAD£OSPISIE OBOWI¥ZUJE:
• PONIEDZIA£EK – DZIEÑ WARZYWNY
• WTOREK – DZIEÑ OWOCOWY
• ŒRODA – DZIEÑ ZBO¯A, KASZY, SUSZONYCH OWOCÓW, ORZECHÓW
• CZWARTEK – DZIEÑ NABIA£OWY
• PI¥TEK – DZIEÑ WARZYWNO-RYBNY
2) Konkursy dla dzieci i rodziców:
• „Przepis na zdrow¹ jesienn¹  potrawê”. Utworzenie krótkiej „Ksiêgi jesiennych przepisów”.

Prezentacja ksiêgi w holu, przepisów na stronie internetowej PP41
• „Rymowanka o zdrowym od¿ywaniu”
3) Ca³odzienny dostêp wszystkich dzieci do wody pitnej w salach, w okresie letnim równie¿

podczas pobytu na podwórku.
4) Bufetowe podawanie posi³ków motywuj¹ce do dokonywania samodzielnych prozdrowotnych

wyborów i kszta³towania prawid³owych nawyków ¿ywieniowych od najm³odszych lat.
5) Obowi¹zek nauczycieli dotycz¹cy dba³oœci  o ca³oœciowe zjadanie posi³ków zw³aszcza u dzie-

ci 5-letnich, u których pojawia siê du¿e zapotrzebowanie kaloryczne w zwi¹zku z intensywnym
wzrostem i wzmo¿on¹ ruchliwoœci¹.
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6) Unikanie podjadania przez dzieci s³odyczy w ci¹gu dnia (przynoszonych z domu). Stosowanie
zdrowych poczêstunków jako podsumowañ konkursów i imprez . Zaanga¿owanie rodziców w przy-
gotowywanie zdrowych poczêstunków urodzinowych dla swoich pociech,

7) Podjêcie projektu w zakresie zdrowego od¿ywiania „Zdrowe ¿ywienie to m¹dre myœlenie”.
Podsumowanie projektu w okresie zimowym w formie zajêæ gospodarczych dla dzieci i rodziców.
(podczas realizacji projektu wykorzystujemy: grupowe k¹ciki owocowo- warzywne, wykonujemy
przetwory, prowadzimy zajêcia gospodarcze, organizujemy pogadanki tematyczne, spotkania itp.),

8) Zorganizowanie w ka¿dej grupie wiekowej w paŸdzierniku „Kolorowych dni witaminowych”,
ujêcie tego w planowaniu tygodniowym. Przygotowanie w holu obydwu obiektów wystawy prac
„warzywno-owocowych” jako zwieñczenie dzia³añ grupowych

9) Przestrzeganie zasady równowa¿enia zajêæ stolikowych i ruchowych w grupach dzieci 6-let-
nich, unikanie przejadania siê; zalecenie wynikaj¹ce z wyników pomiarów BMI i WHTR w czerwcu
2019 w grupach najstarszych; stosunkowo du¿a grupa dzieci zagro¿ona by³a oty³oœci¹ brzuszn¹ i
nadwag¹.  Przygotowanie GRUPOWEGO KODEKSU ZDROWEGO OD¯YWIANIA i wprowadzenie
jego zasad funkcjonowania w grupie.

10) Co siê gotuje w przedszkolnej kuchni? Odwiedziny w przedszkolnej kuchni, rozmowa z
kucharzami, obserwacja ich pracy.

11) Dzieñ Dentysty – pogadanka, pokaz mycia zêbów, w miarê mo¿liwoœci zaproszenie dentysty.
12) Prowadzenie wiosennych hodowli w zielonych k¹cikach we wszystkich grupach. Wykorzysta-

nie nowalijek do wykonywania sa³atek, ozdabiania kanapek.
13) Dzieñ Zdrowych Przek¹sek – Œwiatowy Dzieñ Zdrowia; przygotowywanie we wszystkich

grupach zdrowych przek¹sek w formie popo³udniowego poczêstunku dla rodziców.
14) Zaplanowanie wiosennego spaceru do sadu lub na ogródki dzia³kowe celem obserwowania

kwitn¹cych drzew owocowych, kie³kuj¹cych warzyw.
15) Letni piknik na trawie: organizacja zdrowego drugiego œniadania na kocykach w ogrodzie.
16) Ocena stanu od¿ywienia; pomiary, badania porównawcze w skali
 przedszkola; BMI, WHTR; wnioski, rekomendacje.

ZADANIA  W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
I DBA£OŒCI O PRAWID£OWY KLIMAT SPO£ECZNY W PLACÓWCE:
1) Przestrzeganie zasad wypracowanych  Kodeksów Grupowych; modernizacja Kodeksów Grupo-

wych do aktualnych potrzeb rozwojowych wychowanków.
2) Przygotowanie wspólnie z dzieæmi w grupach najm³odszych pierwszych wspólnych obrazko-

wych Kodeksów Grupowych.
3) Przypomnienie zasad Kodeksu Zachowañ Dzieci i Rodziców w  Ogrodzie, przestrzeganie, uaktu-

alnianie.
4) Reorganizacja Grupowych K¹cików Roz³adowywania Emocji – celem:
• zapobiegania przemocy i zachowaniom antyspo³ecznym,
• budowania prawid³owych relacji z rówieœnikami i pracownikami przedszkola,
• szukania alternatywnych sposobów roz³adowywania gromadz¹cego siê napiêcia emocjonalnego,
• udzielanie wsparcia w rozwi¹zywaniu konfliktów rówieœniczych.
5) Stwarzanie dzieciom mo¿liwoœci uczestnictwa w ¿yciu grupy i przedszkola przez:
• pe³nienie dy¿urów,
• podejmowanie wspólnych decyzji dotycz¹cych pracy grupy,
• udzia³u w cyklach zajêæ z zakresu zdrowia psychicznego,
• s³uchanie bajek terapeutycznych,
• wdra¿anie  do dba³oœci o porz¹dek w sali,
• segregowanie zabawek,
• wzajemn¹ pomoc przez dzieci starsze kolegom z grup m³odszych.
6) Przestrzeganie praw dzieci i doros³ych równowa¿one obowi¹zkami, zgodnie z planowan¹ ich

realizacja w poszczególnych grupach wiekowych.
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ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I DBA£OŒCI O  ŒRODOWISKO
SPO£ECZNO-PRZYRODNICZE
I. OCHRONA PRZYRODY NIEO¯YWIONEJ I JEJ WP£YW NA ZDROWIE
1)Woda:
• Udzia³ wszystkich grup w jesiennej akcji „Ca³a Polska Myje Rêce”,
• Poznanie znaczenia i roli wody w przyrodzie, obserwowanie czystoœci wody ró¿nego pochodze-

nia, próby filtrowania, zabawy badawcze z wod¹,
• Przestrzeganie zasad oszczêdzania wody w gospodarstwie przedszkolnym i domowym – zajêcia

tematyczne i dzia³anie praktyczne.
2) Powietrze:
• Dostrzeganie zanieczyszczenia powietrza przez wyziewy fabryczne i spaliny samochodowe oraz

zwi¹zane z tym zagro¿enia dla zdrowia: DZIEÑ BEZ SAMOCHODU, LUBIÊ ROWER,
• Poznawanie sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza – zajêcia tematyczne i dzia³anie

praktyczne (potwierdzone wpisem w dzienniku),
• Zdrowe powietrze, zdrowe p³uca – uwra¿liwienie na szkodliwe dzia³anie tytoniu; udzia³ dzieci

6-letnich w corocznym przegl¹dzie przedstawieñ o tematyce antynikotynowej „Mamo, tato nie pal”
organizowanych przez SANEPID,

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWIJANIA SPRAWNOŒCI RUCHOWEJ:
1) Powitanie Jesieni – spotkanie  dla wszystkich dzieci, rodziców i pracowników PP41 na ogro-

dzie:
• zabawy sportowe i integracyjne,
• asymilacja dzieci i rodziców,
•  degustacja zdrowych jesiennych potraw  i przetworów warzywnych przygotowywanych przez

dzieci i rodziców.
2) Przygotowywanie systematycznej i zró¿nicowanej oferty zajêæ i zabaw ruchowych kierowa-

nych przez nauczycieli podczas codziennego, obowi¹zkowego pobytu dzieci na powietrzu – obo-
wi¹zuje odnotowywanie w dzienniku godzin pobytu na dworze oraz wpisywanie tematyki zabaw.

3) Przeprowadzenie corocznej akcji „Sprintem do maratonu”; w³¹czenie dzieci i pracowników
przedszkola.

4) Stosowanie zaleceñ zawartych w REKOMENDACJACH do Testów Coopera z czerwca 2019:
• kontynuacja ca³orocznych æwiczeñ na bie¿ni celem utrzymania po¿¹danej formy,
• zachêcanie dzieci ma³o ruchliwych do udzia³u w mini- maratonach grupowych,
• zrównowa¿enie zajêæ przy stolikach przez krótkie, intensywne przerwy ruchowe – sk³ony,

przysiady itp.,
• uaktywnienie „brzuszków” – æwiczenia w parach
5) Podjêcie w okresie wiosennym projektu ruchowego „•róde³ko przedszkolaków mobilizuje i na

sportowców wychowuje” przez wszystkie grupy – wybór tematyki szczegó³owej i podanie koordy-
natorowi do 30.IX.2019. Podsumowanie projektu w czerwcu 2020 podczas cyklu imprez z okazji
Dnia Dziecka lub podczas letnich zabaw sportowych z rodzicami w grupach.

6) Obowi¹zkowe i systematyczne wspólne spacery grup m³odszych w okolice przedszkola i grup
starszych do pobliskich parków – ruch na œwie¿ym powietrzu po za obrêbem przedszkolnego ogro-
du; obowi¹zuje wpis do  rejestru wyjœæ po za placówkê.

7) Aktywne spêdzanie wolnego czasu w przedszkolu z wnukami – wiosenne propozycje popo³u-
dniowych zabaw ruchowych dla dzieci grup m³odszych i ich dziadków.

8) Cykliczne imprezy sportowo-integracyjne po za obiektami PP41:
• Turniej Miko³ajkowy
• Sportowe Powitanie Lata
• „Œmiech i zabaw to fajna sprawa” na stadionie lekkoatletycznym
9) Udzia³ grup dzieci z rocznika 2013 w testach sprawnoœci COOPERA; badania porównawcze,

wnioski, rekomendacje.
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• Akademia Wychowania S³onecznego – zajêcia tematyczne i zabawy w poszczególnych gru-
pach przygotowuj¹ce dzieci do bezpiecznego korzystania z k¹pieli s³onecznych w czasie wakacji.

3) Ziemia:
• Poznanie sposobów walki z zanieczyszczeniami ziemi – unikanie zbêdnych odpadów, przetwa-

rzanie  odpadów, segregacja odpadów na terenie przedszkola i domu – zajêcia tematyczne, dzia³a-
nie praktyczne (segregacja makulatury, baterii, nakrêtek – dzieci; plastik, szk³o – pracownicy),

• Udzia³ w zabawach ruchowych, integracyjnych, plastycznych z wykorzystaniem zu¿ytych opa-
kowañ, gazet,

• Udzia³ i organizowanie  w konkursów plastycznych wykorzystuj¹cych materia³y odpadowe,
• Œwiêtowanie „Jesiennego sprz¹tania œwiata” przez grupy 3,4,5,8,9,
• Œwiêtowanie „Wiosennego Dnia Ziemi” przez grupy 1,2,6,7,
• Kontynuacja wspó³pracy z EKOPORTEM.

II.OCHRONA PRZYRODY O¯YWIONEJ I JEJ WP£YW NA ZDROWIE
1) Roœliny:
• Poznanie „roœlin chronionych” dostêpnych bezpoœredniej obserwacji dzieci podczas spacerów

do szczeciñskich parków i ogrodów; przestrzeganie zasady szanowania roœlin (obserwacje kroku-
sów, platanów), postrzeganie parków jako oazy spokoju i regeneracji organizmu- obserwacje bez-
poœrednie, zajêcia tematyczne ujête w planach pracy nauczycieli (grupy 2,3,4,5,7,8,9),

• Poznanie podstawowego znaczenia drzew jako producentów tlenu – zajêcia tematyczne w
grupach najstarszych – 5,9,

• Zak³adanie hodowli nowalijek w wiosennych k¹cikach jako Ÿród³a witamin dla organizmów
dzieciêcych,

• Dba³oœæ o roœliny ozdobne wokó³ przedszkola- zajêcia ogrodnicze: sadzeni, pielêgnacja –
grupy „œredniaków” – 2,3,7.

2) Zwierzêta:
• Zrozumienie znaczenia zwierz¹t w

¿yciu cz³owieka, wprowadzenie pojêcia
„zwierzêta chronione” w oparciu o naj-
bardziej znane dzieciom gatunki – grupy
starsze 4,5,8,9, zajêcia tematyczne ujête
w planach pracy nauczycieli

• Obserwacja bezpoœrednia zwierz¹t wy-
stêpuj¹cych w najbli¿szym naturalnym œro-
dowisku, dzia³ania praktyczne, zajêcia te-
matyczne ujête w planach pracy nauczy-
cieli,

• Przestrzeganie zasady w³aœciwego sto-
sunku do zwierz¹t – szacunku, mi³oœci,
opiekuñczoœci, niesienia pomocy, uwra¿-
liwienia na krzywdê, pojmowane jako
harmonia w przyrodzie:

* w miarê mo¿liwoœci wizyta grup naj-
starszych w schronisku, dla   zwierz¹t,

* udzia³ w akcjach charytatywnych typu
zbiórka karmy dla kotów, gromadzenie
koców do schroniska itp. przez wszystkie
dzieci, pracowników i rodziców.

* dokarmianie ptaków przez  dzieci z
grup m³odszych, budowanie karmników
z rodzicami.
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Jako wieloletni lider w zakresie promocji zdrowia w naszej placówce pokusi³am siê równie¿ o
coroczne przeprowadzanie badañ w zakresie pomiarów BMI, WHTR oraz przeprowadzania TESTÓW
COOPERA wœród dzieci 7-letnich.  Wyniki badañ analizujê corocznie na prze³omie maja i czerwca,
natomiast w roku 2019 dokona³am podsumowania wyników na przestrzeni lat 2013-2018 oraz wyci¹-
gniêcia z nich wniosków do dalszej pracy w latach nastêpnych

PODSUMOWANIE OCENY STANU OD¯YWIENIA DZIECI W PP41
NA PODSTAWIE POMIARÓW BMI i WHTR W LATACH 2013-2018

ROK BMI –
niedobór
0-3 centyla

BMI –
prawid³owe
5-85
centyla

BMI –
nadwaga
85-95
centyla

BMI –
oty³oœæ
95 i
powy¿ej

WHTR
poprawne

Ryzyko nadwagi
i oty³oœci
brzusznej

2013
maj

2 proc. 85 proc 5 proc. 7 proc. 78 proc. 6 proc.

2014
maj

4 proc. 82 proc 8 proc. 6 proc. 74 proc. 6 proc.

2015
maj

9 proc. 74 proc 10 proc. 7 proc. 80 proc. 6 proc.

2016
maj

3 proc. 79 proc 14 proc. 4 proc. 80 proc. 4 proc.

2017
maj

11 proc. 74 proc 8 proc. 7 proc. 85 proc. 6 proc.

2018
maj

11 proc. 77 proc 8 proc. 2 proc. 79 proc. 21 proc.

opr. Hanna Grzelak

Wyniki przedstawione w tabeli obrazowo przed-
stawi¹ wykresy przygotowane odpowiednio do:

– niedoboru masy cia³a
– prawid³owej wagi
– nadwagi
– oty³oœci
– poprawnego WHTR
– ryzyka nadwagi i oty³oœci brzusznej
Analizuj¹c szczegó³owo wyniki badañ  na prze-

strzeni lat z uwzglêdnieniem wp³ywu na ich wy-
nik przez dzieci w okreœlonym wieku  mo¿na
stwierdziæ, ¿e najwiêksze znaczenie na ich sto-
pieñ poprawnoœci maj¹ najm³odsze przedszkola-
ki. Niestety bardzo czêsto wynosz¹ one z domu
nieprawid³owe nawyki ¿ywieniowe. Ma to od-
zwierciedlenie przy pomiarach WHTR – oty³oœæ
brzuszna – oraz w nadwadze i oty³oœci.  Nato-
miast  kolejne lata pobytu dzieci w przedszkolu
charakteryzuj¹ siê tendencj¹ spadkow¹. Nasze

szeroko zakrojone dzia³ania w ramach programu
promocji zdrowia daj¹ widoczne efekty- dzieci
osi¹gaj¹ prawid³owe BMI: 5-85 centyla oraz po-
prawne WHTR: < 0,5. Zdrowa dieta, zbilansowa-
ne posi³ki, ruch i higieniczny tryb ¿ycia, to nie-
zbêdne czynniki wp³ywaj¹ce na prawid³owy roz-
wój dziecka.

W okresie 5-6 lat nastêpuje intensywny wzrost
przy jednoczesnej nadruchliwoœci przedszkola-
ków. Wówczas mo¿na zauwa¿yæ zwiêkszenie ilo-
œci dzieci z niedoborem masy cia³a. Du¿e znacze-
nie ma tutaj systematyczna praca nauczycieli i
pracowników obs³ugi  monitoruj¹cych na bie¿¹-
co ca³oœciowe zjadanie przez ka¿dego przedszko-
laka wszystkich proponowanych w placówce po-
si³ków oraz podejmowanie ró¿norodnych dzia³añ
uwzglêdnionych w naszym programie promocji
zdrowia, które zachêc¹ dzieci do zostawiania tyl-
ko pustych talerzyków.
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ANALIZA BADAÑ W ZAKRESIE
TESTÓW COOPERA U DZIECI 6-7
LETNICH W PRZEDSZKOLU
PUBLICZNYM NR 41
W SZCZECINIE
NA PRZESTRZENI
LAT 2013-2019 (opr. Hanna Grzelak)
W maju 2013 roku, po raz pierwszy, w ramach

dzia³añ w zakresie Zachodniopomorskiej Sieci
Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie oraz przyst¹pienia
do polsko-szwajcarskiego programu     KIK 34 w
naszym przedszkolu zosta³y przeprowadzone na
grupie  dzieci 6-7 letnich( czyli koñcz¹cych w
danym roku szkolnym edukacjê przedszkoln¹)
Testy Coopera. Ten rok rozpocz¹³  cykliczne ba-
dania prowadzone systematycznie w kolejnych
latach, zawsze na prze³omie maja i czerwca. Z
ramienia koordynatora PPZ jestem osob¹ odpo-
wiedzialn¹ za przebieg i analizê wyników badañ,
dlatego przeprowadzonych ju¿ szeœæ cykli badaw-
czych sk³oni³o mnie do dokonania podsumowañ
i wyci¹gniêcia wniosków z wieloletniej sumien-
nej pracy przedszkolaków i nauczycieli.

W ramach prowadzonych testów dzieci mia³y
do wykonania zawsze cztery zadania- by³ to:

• Sk³on dosiê¿ny wszystkimi palcami do pod-
³ogi (jak najwiêcej)

• Siad z le¿enia wykonywane w czasie 30 se-
kund (tzw. „brzuszki”)

• Zwis (jak najd³u¿ej)

PROCENTOWA TABELA
ZBIORCZA POPRAWNOŒCI
OPANOWANIA
POSZCZEGÓLNYCH ZADAÑ
TESTOWYCH W KOLEJNYCH
LATACH PRZEZ DZIECI
6-7-LETNIE W PP41

• Bieg  (chód) dwunastominutowy bez przery-
wania

Dzieci by³y oceniane przy pomocy formu³:
• Tak trzymaæ –  TT
• Potrzebujesz wiêcej powtórzeñ – WP
• Wymagasz intensywnych æwiczeñ –  IC
Aby dokonaæ sumiennej analizy i uœrednienia

wyników, zastosowa³am  matematyczne przelicze-
nie  poszczególnych formu³ z ka¿dego zadania  od-
powiednio przyznaj¹c punktacjê TT-3pkt, WP-2pkt,
IC-1pkt. Nastêpnie przemno¿y³am iloœci wynika-
j¹ce z ka¿dej formu³y przez liczbê mo¿liwych dla
niej punktów  i dzieli³am na trzy. Pozwoli³o mi to
na rzeczywiste zobrazowanie rozwoju sprawnoœci
ruchowej  dzieci.  Wyniki zebra³am w tabeli oraz
zobrazowa³am przy pomocy wykresów a nastêp-
nie dokona³am ich analiz i wyci¹gnê³am wnioski.

Rok Sk³on
dosiê¿ny

Siady
z le¿enia

Zwis Bieg
12-
minutowy

2013 74 proc. 35 proc 84 proc. 52 proc.

2014 74 proc. 80 proc 64 proc. 43 proc.

2015 69 proc. 63 proc 66 proc. 58 proc.

2016 92 proc. 64 proc 74 proc. 74 proc.

2017 83 proc. 78 proc 72 proc. 68 proc.

2018 85 proc. 83 proc 61 proc. 77 proc.

1. SK£ON DOSIÊ¯NY – ANALIZA
W latach 2013-2014 kszta³towa³ siê na zbli¿o-

nym poziomie 74 proc.. W roku 2015 nast¹pi³ nie-
znaczny spadek do 69 proc., w zwi¹zku z tym za-
leceniem by³o wzmo¿enie æwiczeñ. Efekt by³ na-
tychmiastowy – w roku 2016 nast¹pi³ skok do 92
proc.. Kolejne lata, to nieznaczne wahania: 83 proc.-
85 proc.. Wyniki systematycznie poprawiaj¹ siê w
zwi¹zku z realizacja rekomendacji, aby zwiêkszyæ
nacisk na æwiczenia gimnastyczne rozwijaj¹ce gib-
koœæ. Przed nami badania w maju 2019, które mnie-
mam, potwierdz¹ wzrost formy u dzieci.
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2. SIADY Z LE¯ENIA – ANALIZA
W roku 2013, kiedy rozpoczynaliœmy nasze ba-

dania testowe, wyniki by³y bardzo s³abe – kszta³-
towa³y siê na poziomie 35 proc.. W zwi¹zku z tym,
zgodnie z moim zaleceniem, nauczyciele zinten-
syfikowali pracê z dzieæmi i ju¿ w  maju 2014
odnotowano ogromny skok – 80 proc.. Zach³yst-
nêliœmy siê sukcesem, prawdopodobnie zmniejszo-
no iloœæ æwiczeñ i niestety, kolejne dwa lata przy-
nios³y spadek formy u dzieci. Wyniki œrednie oscy-
lowa³y w granicach 63 proc. – 64 proc.. Znów po-
jawi³a siê zatem rekomendacja zintensyfikowania
æwiczeñ na si³ê miêœni brzucha. Zgodnie z przewi-
dywaniem osi¹gniêto du¿¹ poprawê a¿ do 78 proc..
Kolejne zalecenie „Tak trzymaæ nadal” przynio-
s³o efekt i dzieci w maju 2018 osi¹gnê³y poziom
zadowolenia a¿ 83 proc.. Wniosek z tego p³ynie
nastêpuj¹cy- wiêcej efektów przynosi systematycz-
ny, stopniowy wzrost formy ni¿ skokowe sukcesy,
bo daj¹ one tylko chwilowe efekty typu „jo-jo”.

3. ZWIS – ANALIZA
Tê umiejêtnoœæ cechuje tendencja zmiennoœci.

Pierwsze wyniki z 2013 roku na poziomie 84 proc.
tak zachwyci³y wszystkich, ¿e w kolejnym roku nie
prowadzono intensywnych æwiczeñ. Wp³ynê³o to na
diametralnie na spadek formy dzieci do 64 proc.- 66
proc. w dwóch kolejnych latach. Moim zaleceniem
by³a intensyfikacja zabaw i zajêæ z wykorzystaniem
drabinek, co da³o efekt – kolejne dwa lata: 2016-
2017 to wzrost formy do 72 proc.-74 proc.. Dalsze
rekomendacje wskazywa³y kontynuacjê æwiczeñ
zwiêkszaj¹cych wytrzyma³oœæ w zwisie. Niestety , jak
widaæ po wynikach, æwiczenia by³y zbyt ma³o inten-
sywne i po testach w maju 2018 okaza³o siê, ¿e wy-
niki spad³y znów do 61 proc.. Zalecenie brzmia³o
nadal: „Kolejny rok nale¿y ponownie poœwieciæ
æwiczeniom si³owym i wytrzyma³oœciowym, ponie-
wa¿ pomimo ubieg³orocznych rekomendacji nie od-
notowano poprawy, nast¹pi³ nawet regres! Nale¿y
obowi¹zkowo uruchomiæ drabinki i æwiczyæ rêce –
wykonaæ np. lekkie ciê¿arki.” Zalecenia dotycz¹ce
tych æwiczeñ znalaz³y siê te¿ w nadzorze dyrektora.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e podczas obserwacji za-
jêæ i zabaw ruchowych prowadzonych przez nauczy-
cieli w okresie jesienno- zimowym w sali i na powie-
trzu zaobserwowa³am wiele czasu spêdzaj¹ dzieci na
drabinkach – zwisy, wytrzyma³oœæ, przemieszczanie
siê przy pomocy r¹k przez kolejne szczebelki. Takie
zabawy i æwiczenia sprawia³y przedszkolakom nie
lada frajdê. Mniemam zatem, ¿e zbli¿aj¹ce siê bada-
nie w maju 2019 potwierdzi moj¹ obserwacjê i wyni-
ki w zwisie systematycznie bêd¹ siê poprawiaæ.

4. BIEG 12-MINUTOWY – ANALIZA
Na przestrzeni prowadzonych przez 6 lat æwi-

czeñ i podsumowuj¹cych je corocznych badañ bie-
gi 12-minutowe wskazuj¹ raczej na tendencjê wzro-
stow¹. Rozpoczêliœmy w maju 2013 z pozycji œred-
niej – 52 proc.. Kolejny rok przyniós³ pewne za³a-

manie do 43 proc.,  ale  nastêpne lata, zgodnie z
rekomendacjami zalecaj¹cymi æwiczenia na bie¿-
ni, przynosi³y systematyczn¹ poprawê. Rok 2015
to ju¿ 58 proc. poprawnoœci a dalsze codzienne
biegi i cykliczne maratony da³y wynik 74 proc. w
maju 2016 roku. W 2017 nast¹pi³ nieznaczny spa-
dek formy do 68 proc.. Na pewne zafa³szowanie
wyniku mia³a te¿ wp³yw bardzo ma³a grupa ba-
dawcza – wyj¹tkowo niewiele starszaków uczêsz-
cza³o wtedy do naszego przedszkola, co da³o nie-
miarodajny odczyt  testowy. Mimo wszystko re-
komendacje brzmia³y: „Powrót do intensywnych
æwiczeñ na bie¿ni – odnotowano niewielki spa-
dek formy”. Rzeczywiœcie, zalecania zosta³y spe³-
nione, bo maj 2018 przyniós³ ju¿ najwy¿szy jak
dotychczas wynik – 77 proc. zadowolenia. ¯eby
nie zaprzepaœciæ dobrej passy przygotowa³am re-
komendacjê: „Kontynuacja intensywnych æwiczeñ
na bie¿ni, aby nie straciæ powrotu do formy”. Naj-
bli¿sze badanie z pewnoœci¹ potwierdzi dalszy
wzrost aktywnoœci naszych ma³ych biegaczy, gdy¿
tegoroczne „starszaki” – a mamy ich a¿ dwie gru-
py – bardzo du¿o czasu poœwiêcaj¹ ka¿dego dnia
na mini-maratony, biegi na czas, wyœcigi i sprinty
na bie¿ni i na ogrodowych dró¿kach.

Podsumowuj¹c: Testy Coopera to bardzo dobry
sposób na zmierzenie parametrów si³owych, zwin-
noœciowych i wytrzyma³oœciowych dzieci w wie-
ku 6-7 lat. To pierwsza w ich ¿yciu mo¿liwoœæ
prawdziwego sprawdzenia i ocenienia ich spraw-
noœci fizycznej po kilkuletniej edukacji przedszkol-
nej rozszerzonej o intensywne dzia³ania w zakre-
sie promocji zdrowia.  Powtarzalnoœæ testów przez
kolejne lata pozwala stwierdziæ, ¿e skokowe wy-
niki s¹ krótkotrwa³e i przewa¿nie w nastêpnym roku
nastêpuje regres. Najlepsze efekty zaœ daje syste-
matycznoœæ i stopniowe uzyskiwanie co raz to lep-
szych wyników oraz dba³oœæ o utrzymanie formy.

Hanna Grzelak
– lider ds. Promocji Zdrowia

w Przedszkolu Publicznym Nr 41 w Szczecinie
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Zgodnie z powiedzeniem „Czego Jaœ siê nie na-
uczy tego Jan nie bêdzie umia³”, jeœli nie zaszcze-
pimy w dziecku pewnych nawyków, to jako doro-
s³y cz³owiek nie bêdzie zwraca³ uwagi na pewne
rzeczy. W naszym przedszkolu ruch towarzyszy
dzieciom na co dzieñ. K³adziemy nacisk na ró¿ne
formy ruchu, aby pokazaæ dzieciom wachlarz mo¿-
liwoœci. Nasze przedszkole numer 53 „Pêdzelek”
rokrocznie bierze udzia³ w œwiêcie Konwalii, na
którym ka¿de przedszkole prezentuje uk³ad tanecz-
ny. Dzieci dopinguj¹ siê nawzajem, poznaj¹ ró¿ne
rodzaje tañca, ucz¹ siê, ¿e ruch to tak naprawdê
dobra zabawa. W ubieg³ym roku dzieci zaprezen-
towa³y uk³ad z elementami Salsation, który æwi-
czy³y na kó³ku tanecznym, na którym pozna³y pro-
gram taneczno-fitnessowy „Salsation” i ku mojej
uciesze by³y nim zachwycone. Chcia³y æwiczyæ
codziennie, z opowiadañ rodziców wiem, ¿e æwi-
czy³y równie¿ w domu. Dzieci, które wczeœniej nie
lubi³y siê ruszaæ, bardzo chêtnie korzysta³y z tych
zajêæ. Uwa¿am, ¿e wa¿ne jest propagowanie ak-
tywnoœci fizycznej, poniewa¿ ma to wiele zalet,
takich jak korygowanie wad postawy, rozwijanie
uzdolnieñ tanecznych, muzycznych, rozwijanie
s³uchu muzycznego, poczucia rytmu, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, nauka koncentracji, skupie-
nia, wspó³praca w grupie, natomiast dla dzieci,
które maj¹ problem z wag¹,
wspomaga zrzucanie zbêdnych
kilogramów, oprócz tego równie¿
poprawia pamiêæ, pewnoœæ sie-
bie i poczucie w³asnej wartoœci,
zwiêksza siê produkcja endorfin,
czyli hormonu szczêœcia. Pod¹-
¿aj¹c za dzieæmi, posz³am o krok
dalej i zabra³am grupê starsza-
ków do Calypso na zajêcia Sal-
sation z Salsation Elite Instruk-
torem. Dzieci mog³y zobaczyæ
jak wygl¹da si³ownia, sala fitness,
jakie panuj¹ tutaj zwyczaje, ¿e
trening to tak naprawdê dobra
zabawa – wiêc to, co dzieci lubi¹.
Przedszkolaki by³y zachwycone
du¿ymi lustrami na sali, koloro-

wymi œwiate³kami, zajêcia zrobi³y na nich ogrom-
ne wra¿enie i wszystkie dzieci wysz³y z klubu z
uœmiechem i z przekonaniem, ¿e chc¹ chodziæ na
si³owniê! Chcia³am pokazaæ dzieciom wachlarz
mo¿liwoœci je¿eli chodzi o aktywnoœæ fizyczn¹,
wiêc zaprosi³am równie¿ instruktorkê Zumby. Dzieci
dowiedzia³y siê czym jest rozgrzewka, rozci¹ga-
nie, same mog³y wymyœleæ æwiczenia i poczuæ siê
jak instruktor. W planach mam jeszcze zapoznaæ
dzieci z tañcem „hip-hop” podczas spektaklu z tan-
cerzami, który zaplanowa³am za miesi¹c. W na-
szym przedszkolu, dzieci oprócz kó³ka taneczne-
go maj¹ mo¿liwoœæ ca³orocznego uczestniczenia
w zajêciach z gimnastyki korekcyjnej, na której
korzystaj¹ z woreczków gimnastycznych, szarf, ob-
rêczy, pi³ek, œcie¿ek sensorycznych i wielu innych
ciekawych rzeczy, które urozmaicaj¹ te zajêcia.

Starsze grupy bior¹ równie¿ udzia³ w spartakia-
dzie sportowej organizowanej przez poblisk¹ SP
20, w której uczestnicz¹ w ró¿nych konkurencjach
i maj¹ mo¿liwoœæ kszta³towania takiej umiejêtno-
œci jak zdrowa rywalizacja. W naszym przedszko-

Przedszkole Publiczne Nr 53

Aktywnoœæ
fizyczna

przede wszystkim
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lu zwracamy równie¿ uwagê na naukê zdrowego
¿ywienia. Dzieci wiedz¹ co jest zdrowe, a czego
nale¿y unikaæ, wielokrotnie przygotowywa³y sa-
³atki owocowe, ludziki warzywne, szasz³yki owo-
cowe, które oczywiœcie póŸniej zjada³y. Przedszko-
laki, w ka¿dym wieku bardzo chêtnie przygoto-
wuj¹ takie smako³yki, mog¹ przy tej okazji po-
znawaæ kolory, fakturê owoców czy warzyw, ich
ró¿norodny smak, konsystencjê, zatem oprócz na-
uki zdrowego ¿ywienia, w³¹czaj¹ w to tak¿e swoje
zmys³y. Nauka przez zabawê- to klucz do sukcesu,
jeœli dzieci dobrze siê przy czymœ bawi¹, wiele
zapamiêtuj¹. Tak jak pokazuje neurobiologia, je-
œli czymœ siê zachwycamy, w naszym mózgu wy-
sy³ane s¹ sygna³y, które dzia³aj¹ na nasz mózg jak
nawóz. Drugi rok z rzêdu nasze przedszkole bierze
udzia³ w Przedszkoliadzie organizowanej w Netto
Arena, dzieci uczestnicz¹ w ró¿nych konkurencjach
sportowych, jedno przedszkole to jedna dru¿yna,
w ten sposób przedszkolaki ucz¹ siê wspó³pracy, a
rodzice na trybunach dopinguj¹ dzieci, na koniec
dzieci zdobywaj¹ puchary, dyplomy, a na ich zmê-
czonych twarzach pojawia siê uœmiech.

Martyna Woltmann
– Przedszkole Publiczne Nr 53 "Pêdzelek"

w Szczecinie
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„Zdrowie to pewien potencja³ fizyczny,
psychiczny i spo³eczny,
który ulega dynamicznym zmianom
(pozytywnym lub negatywnym)
pod wp³ywem naszych codziennych dzia³añ
(lub ich braku)”.
                   (Z. S³oñska, M. Misiuna, 1993)

„Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie, jako
smakujesz, a¿ siê zepsujesz”, ka¿dy z nas dobrze
pamiêta tych kilka linijek z fraszki Jana Kocha-
nowskiego podkreœlaj¹cych, ¿e zdrowie jest naj-
wy¿sz¹ wartoœci¹ dla ka¿dego cz³owieka. Eduka-
cja zdrowotna jest to proces, w którym dzieci ucz¹
siê dbaæ o zdrowie w³asne, zdrowie najbli¿szych
oraz spo³eczeñstwa, w którym ¿yj¹. Dzieciñstwo
jest tym okresem w ¿yciu cz³owieka, w którym
kszta³tuj¹ siê postawy okreœlaj¹ce obecne i póŸ-
niejsze dzia³ania cz³owieka – równie¿ te doty-
cz¹ce zdrowia.

Dzisiejszy pêd i postêp cywilizacyjny niesie za
sob¹ du¿e zagro¿enie dla zdrowia oraz wiele no-
wych schorzeñ i chorób. Dlatego kszta³towanie od-
powiedzialnoœci za w³asne zdrowie jest spraw¹ naj-
wiêkszej wagi. Edukacjê zdrowotn¹ nale¿y wiêc
zaczynaæ jak najwczeœniej, powinna byæ obecna na
co dzieñ w ¿yciu i doœwiadczeniach ma³ego cz³o-
wieka. Przedszkole mo¿e mieæ ogromny wp³yw na
kszta³towanie siê tych postaw. Dlatego niezmiernie

wa¿ne jest to, co oferuje dziecku w zakresie eduka-
cji zdrowotnej. Zadaniem przedszkola powinno byæ
wychowanie cz³owieka otwartego na œwiat, umiej¹-
cego znaleŸæ w nim swoje miejsce, aktywnego cz³on-
ka rodziny i spo³eczeñstwa. Dla takiego cz³owieka
zdrowie to wartoœæ sama w sobie, nowa jakoœæ ¿ycia,
samorealizacja oraz zdolnoœæ do aktywnego i twór-
czego dzia³ania.

Dlatego w naszym przedszkolu w szczególny
sposób propagujemy zdrowy styl ¿ycia wœród
dzieci, wyposa¿amy wychowanków w wiedzê i
umiejêtnoœci niezbêdne do podejmowania wybo-
rów dla poprawy w³asnego zdrowia, kszta³tujemy
w dzieciach poczucie odpowiedzialnoœci za zdro-
wie w³asne i innych, prowadzimy wszechstronn¹
edukacjê propaguj¹c¹ zdrowie, realizujemy ró¿-
norodne programy zdrowotne, w³¹czamy do dzia-
³añ prozdrowotnych zarówno dzieci uczêszczaj¹-
ce do przedszkola jak równie¿ rodziców i spo-
³ecznoœæ lokaln¹.

Od wrzeœnia 2011 roku w naszym przedszkolu
realizowany jest program edukacji zdrowotnej pt.:
„Jestem zdrowym przedszkolakiem”. W progra-
mie zosta³y uwzglêdnione zasoby przedszkola, in-
tegracja dzia³añ wychowawczych, dydaktycznych
i profilaktycznych. S³u¿y on promocji zdrowego
stylu ¿ycia ca³ej spo³ecznoœci przedszkolnej -
dzieci, ich rodziców, pracowników przedszkola,
a tak¿e najbli¿szego œrodowiska.

W swoim za³o¿eniu niniejszy program ma za
zadanie:

• chroniæ zdrowie dzieci poprzez szeroko rozu-
mian¹ profilaktykê,

• dostarczaæ wychowankom okreœlonych wzor-
ców postêpowania, jak zachowaæ zdrowie w³asne
i innych,

• promowaæ i kszta³towaæ zdrowy styl ¿ycia od
najm³odszych lat ¿ycia cz³owieka,

Przedszkole Publiczne Nr 72

Profilaktyka
zdrowotna wœród
przedszkolaków



35
• wspieraæ rodziców w dzia³aniach zdrowotnych

na rzecz ich dzieci.
Realizacja zadañ zawartych w programie zapew-

nia naszym wychowankom szeroko rozumiane
zdrowie i radosne dzieciñstwo.

W roku szkolnym 2019/2020 g³ównym kierun-
kiem pracy opiekuñczo-wychowawczo-dydaktycz-
nej w naszej placówce jest „Bezpieczny i zdrowy
przedszkolak – wdro¿enie do dbania o bezpie-
czeñstwo w³asne i bliskich, stosowanie zasad zdro-
wego stylu ¿ycia”, który wzmacnia edukacjê zdro-
wotn¹ naszych wychowanków.

W ramach realizacji planu rocznego nauczyciele
podejmuj¹ siê wielu dodatkowych zadañ. Orga-
nizuj¹ ciekawe spotkania ze specjalistami, kon-
kursy, warsztaty, bior¹ udzia³ w imprezach spor-
towych, wyjœciach poza teren przedszkola do in-
stytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ zdrowia itp.

Od lat w naszym przedszkolu organizowane s¹
cykliczne zajêcia z dietetykami. Du¿ym uznaniem
wœród przedszkolaków ciesz¹ siê warsztaty ¿ywie-
niowe organizowane przez studentów Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego, którzy pod czuj-
nym okiem dr n. med. Dominiki Jamio³-Milc w
innowacyjny sposób przekazuj¹ dzieciom wiado-
moœci o zdrowym od¿ywianiu. Celem spotkañ jest
trwa³a zmiana nawyków ¿ywieniowych poprzez
zwiêkszenie udzia³u owoców i warzyw w codzien-
nej diecie przedszkolaków, podniesienie ich œwia-
domoœci dotycz¹cej zdrowego ¿ywienia. W cza-
sie wspólnej zabawy ze studentami, dzieci s³u-
chaj¹ ciekawych prelekcji np.: na temat witamin
i ich znaczenia dla naszego organizmu. Odpo-
wiadaj¹ na pytania zwi¹zane z Piramid¹ Zdrowe-
go ¯ywienia, rozpoznaj¹ na obrazkach i po sma-
ku znane owoce i warzywa. Poznaj¹ produkty
bogate w witaminy i minera³y, uk³adaj¹ „talerz
¿ywieniowy”, zapoznaj¹ siê z ró¿nymi rodzajami

kasz, a wszystko to odbywa siê w formie zabawy,
której towarzyszy przyjemna atmosfera.

Ogromn¹ rolê w budowaniu œwiadomoœci doty-
cz¹cej zdrowego od¿ywiania odgrywa mama na-
szego przedszkolaka Zuzanna K³os – dietetyk
dzieciêcy. Dziêki niej przedszkolaki dowiaduj¹
siê kim jest dietetyk, na czym polega jego praca
oraz czym jest  prawid³owe od¿ywianie i zdrowy
styl ¿ycia. Podczas warsztatów dietetyk prezen-
tuje dzieciom produkty, które warto wprowadziæ
do swojego jad³ospisu, aby uchroniæ siê przed
infekcjami. Wyjaœnia dzieciom, ¿e uprawianie
sportu oraz sen s¹ wa¿nym elementem  zdrowego
stylu ¿ycia, a ograniczanie cukru sprzyja zdro-
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wiu i dobremu samopoczuciu. Podczas zajêæ dzieci
doskonale siê bawi¹, próbuj¹, w¹chaj¹, rozpoznaj¹
¿ywnoœæ przez dotyk. W ciekawy i przyjemny
sposób przyswajaj¹ sobie wiedzê na temat zdro-
wego od¿ywiania.

Prawid³owe ¿ywienie dzieci jest obowi¹zkiem
ka¿dego rodzica i opiekuna. Dzieci, jako osoby
nie mog¹ce decydowaæ o sobie s¹ poddane wp³y-
wom rodziców i to od nich zale¿y czym bêd¹
od¿ywiane w pierwszych latach swojego ¿ycia.
Prawid³owe od¿ywianie ma³ych dzieci jest szcze-
gólnie istotne, gdy¿ stanowi bazê, na której spo-
czywa rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektu-
alny dziecka. Istotne jest, aby rodzice, dziadko-
wie dziêki poszerzeniu swojej œwiadomoœci od-
noœnie prawid³owego od¿ywiania dzieci – pomo-
gli kreowaæ odpowiednie nawyki ¿ywieniowe u
swoich dzieci ju¿ od pierwszych chwil ¿ycia. W
naszym przedszkolu organizujemy równie¿ warsz-
taty ¿ywieniowe dla rodziców naszych przedszko-
laków, które prowadz¹ licencjonowani dietetycy
z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie. Podczas spotkañ prelegenci prze-
kazuj¹ cenne informacje dotycz¹ce nawyków
¿ywieniowych oraz sk³adników pokarmowych i
ich wp³ywu na organizm. Po wyk³adzie zawsze
jest czas na  pytania rodziców i dyskusjê.  Nikt
nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jakoœæ ¿ywienia to klucz
do dobrej kondycji naszego organizmu i prawi-
d³owego rozwoju dziecka. Wiek przedszkolny jest
te¿ dobrym momentem na wypracowanie prawi-
d³owych nawyków ¿ywieniowych, a bez zaanga-
¿owania rodziców nie jesteœmy w stanie w pe³ni
realizowaæ edukacji zdrowotnej w naszym przed-
szkolu.

Ogromnym sukcesem naszych przedszkolaków
z grupy X „Cudaczki” by³a wygrana w konkursie
organizowanym przez G³os Szczeciñski na Przed-
szkolaki Roku. Grupa zajê³a miejsce na podium,
dziêki czemu wygra³a nie tylko zestaw gier plan-
szowych, ale tak¿e voucher na warsztaty kulinar-
ne. Warsztaty pod has³em przewodnim „Warzy-
wem do góry” poprowadzi³a Magdalena Ossow-
ska promuj¹ca edukacjê ¿ywieniow¹ dla dzieci
Kulinarny Rollercoaster.  Dzieci pozna³y i samo-
dzielnie wykona³y wszystkie etapy tworzenia
kolorowych kanapek. Same pokroi³y sk³adniki na
pastê owocowo-warzywn¹, któr¹ prowadz¹ca
warsztaty pomog³a im tylko zmiksowaæ. Nastêp-
nie samodzielnie rozsmarowa³y zielon¹ pastê, a
na koniec pokroi³y warzywa, którymi udekoro-
wa³y swoje ma³e dzie³a. Wszyscy œwietnie siê
spisali. Dzieci wykaza³y siê ogromn¹ kreatywno-

œci¹, poniewa¿ kanapki wysz³y bardzo kolorowe
i weso³e, a na niektórych pojawi³y siê nawet
uœmiechniête buzie.

Edukujemy równie¿ dzieci w zakresie zdrowe-
go stylu ¿ycia poprzez teatr. W paŸdzierniku
wszystkie przedszkolaki mia³y okazjê obejrzeæ
przedstawienie teatralne pt.: „Kuchenne Igrasz-
ki”. Nie by³o to zwyczajne przedstawienie. Ju¿
od pocz¹tku zapowiada³o siê, ¿e bêdzie  niezwy-
kle ciekawie. A dlaczego? Bo nasza piêkna, ko-
lorowa sala zamieni³a siê w kuchniê, w której
dzieci mog³y zobaczyæ i us³yszeæ przekomarza-
nie siê marchewki z piero¿kiem. Obydwoje chcieli
byæ bardzo wa¿ni i rywalizowali ze sob¹ o popu-
larnoœæ. Piero¿ek zorganizowa³ strajk przeciwko
marchewce, w którym dzieci mog³y wzi¹æ czyn-
ny udzia³ i poczuæ siê prawdziwymi aktorami.
Podczas przedstawienia dowiedzia³y siê, jakie
witaminy zawiera marchewka. Obieca³y te¿, ¿e
bêd¹ j¹ jak najczêœciej jad³y. W trakcie przedsta-
wienia dzieci zosta³y zaproszone do wspólnych
zabaw – tañców, œpiewów. Przedstawienie wszyst-
kim bardzo siê podoba³o, a co wiêcej dostarczy³o
naszym przedszkolakom nowej wiedzy z zakresu
zdrowego od¿ywiania.

Atrakcyjnym sposobem promowania zdrowego
trybu ¿ycia jest organizowanie w przedszkolu
Balu Marchewki, Balu Dyni oraz udzia³ w Prze-
gl¹dzie piosenki o zdrowiu. Poprzez zabawê, œpiew
i taniec uœwiadamiamy dzieciom jak wa¿ne jest
nasze zdrowie.

W swojej pracy pedagogicznej nie zapomina-
my o tym, ¿e wa¿nym elementem dbania
o zdrowie jest równie¿ sport. W naszym przed-
szkolu, wychowankowie znaj¹ i stosuj¹ maksy-
mê  „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zdrowym
nawykiem jest codzienna gimnastyka organizo-
wana przez nauczycieli grup oraz gimnastyka
korekcyjna prowadzona przez specjalistê Mag-
dalenê Horbaczewsk¹.

Nasi przedszkolacy s¹ bardzo aktywni fizycz-
nie i z wielk¹ przyjemnoœci¹ uczestnicz¹
w imprezach i zawodach sportowych organizo-
wanych przez inne placówki oœwiatowe np.:
– „Sport w kolorach” organizator – Przedszkole
Publiczne Nr 4 w Szczecinie,

– „Œmiech  i zabawa to fajna sprawa” organi-
zator – Przedszkola Publiczne Nr 23 i 67 w Szcze-
cinie,

– „Sportowe powitanie Jesieni z Mistrzem Spor-
tu” organizator – Dom Kultury „S³owianin”,

– „Przedszkoliada” organizator – Przedszko-
liada.pl oraz Gmina Miasto Szczecin.
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Organizatorzy imprez gwarantuj¹ dzieciom czas
pe³en atrakcji, dziêki którym maj¹ one okazjê
rozwijaæ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹, poznaæ zasa-
dy zdrowej rywalizacji, propagowaæ zdrowy styl
¿ycia, a przede wszystkim dobrze siê bawiæ. Pod-
czas spotkañ nie brakuje te¿ zdrowego poczêstun-
ku. Dziêki uczestnictwu w zabawach sportowych
stale poszerza siê przedszkolna kolekcja medali,
pucharów oraz dyplomów. Jednak g³ównym ce-
lem podejmowanych dzia³añ jest dobra zabawa,
radosna atmosfera, wyrabianie umiejêtnoœci wspó³-
pracy i wspó³dzia³ania w zespole oraz integrowa-
nie siê dzieci z ró¿nych placówek.

W naszej placówce regularnie swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycaj¹ nas ratownicy medyczni,                 w
tym pracuj¹cy w Wodnym Ochotniczym Pogoto-
wiu Ratunkowym. Celem zajêæ prowadzonych przez
wykwalifikowanych ratowników medycznych jest
przygotowanie przedszkolaków                         do
wykonania prostych czynnoœci udzielenia pierwszej
pomocy oraz prawid³owego zachowania siê pod-
czas wypadku, a tak¿e w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia
i zdrowia. Dziêki cyklicznym zajêciom, dzieci ucz¹
siê wielu wa¿nych rzeczy, które byæ mo¿e w przy-
sz³oœci przyczyni¹ siê do uratowania komuœ ¿ycia.

W naszym przedszkolu realizowany jest pro-
gram z zakresu preorientacji zawodowej pt.: „Kim
bêdê kiedy dorosnê?” Du¿¹ rolê w jego realiza-
cji odgrywaj¹ rodzice, którzy odwiedzaj¹ nasz¹
placówkê i wcielaj¹ siê w role ekspertów z zakre-
su profilaktyki zdrowotnej. Podczas spotkañ opo-
wiadaj¹ dzieciom o wykonywanych przez siebie
zawodach np.: lekarza, pielêgniarki, stomatolo-
ga, farmaceuty, fizjoterapeuty, trenera personal-
nego. Dziêki zaanga¿owaniu rodziców ogólna
wiedza naszych przedszkolaków dotycz¹ca ochro-
ny zdrowia znacz¹co wzros³a.

Jesteœmy przekonane, ¿e edukacja zdrowotna jest
podstawowym prawem ka¿dego dziecka, a jego zdro-
wie g³ównym warunkiem pomyœlnego procesu wy-
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chowawczego. Dobry stan zdrowia warunkuje dobre
samopoczucie, wiêksz¹ odpornoœæ organizmu oraz
umo¿liwia systematyczne uczêszczanie do przedszko-
la, a tak¿e u³atwia zabawê i naukê. W naszym przed-
szkolu podejmuje siê wspólne dzia³ania dla popra-
wy zdrowia i samopoczucia, wszyscy ucz¹ siê jak
zdrowiej i lepiej ¿yæ oraz zachêcaj¹ innych do po-
dobnych dzia³añ. Cieszymy siê, ¿e pracujemy z ma-
³ymi dzieæmi, wiemy jak¹ rolê odgrywamy w ich
¿yciu. Jesteœmy œwiadome odpowiedzialnoœci za re-
alizacjê treœci z zakresu edukacji zdrowotnej w na-
szym przedszkolu. Jako przedstawiciele naszej pla-
cówki czujemy, ¿e zmierzamy w dobrym kierunku.

Emilia Kowalczyk
             Justyna Szwedo-Piotrowicz

– nauczyciele Przedszkola Publicznego Nr 72
w Szczecinie

Puck 1920-2020 –  Zaœlubiny Polski
z Ba³tykiem

100-lecie i 100 ³odzi…
„W imieniu Najja-

œniejszej Rzeczpospo-
litej Polskiej ja, gene-
ra³ broni Józef Hal-
ler, obejmujê w posia-
danie ten oto prasta-
ry Ba³tyk s³owiañski” – tak 10 lutego 1920 roku
genera³ Józef Haller „zaœlubi³” dla odrodzonej
Rzeczypospolitej polski Ba³tyk, wrzucaj¹c do wód
Zatoki Puckiej jeden z dwóch pierœcieni, poda-
rowanych mu przez mieszczan Gdañska. W po-
niedzia³ek 10 lutego 2020 – w ramach  ustano-
wionego przez Sejm RP „Roku Zaœlubin Polski z
Morzem”, odby³y siê w Pucku, W³adys³awowie i
Wejherowie, z udzia³em prezydenta Andrzeja
Dudy, uroczyste obchody  100-lecia tego histo-
rycznego i symbolicznego aktu.

Decyzje o przyznaniu II Rzeczpospolitej do-
stêpu do morza zapad³y w czerwcu 1919 roku, a
w styczniu 1920 roku ¿o³nierze Frontu Pomor-
skiego, pod dowództwem gen. Józefa Hallera,
przejêli Toruñ, a potem kolejne miejscowoœci, od
wycofuj¹cych siê wojsk niemieckich. Marsz za-
koñczy³ siê w Pucku, gdzie 10 lutego dosz³o do
uroczystych zaœlubin Polski z morzem. W³adze II
RP nada³y zaœlubinom wielk¹ rangê. Genera³owi
J. Hallerowi towarzyszy³a delegacja Sejmu i  rz¹-
du, dyplomaci, i licznie zgromadzeni Kaszubi.
„Teraz wolne przed nami œwiaty i wolne kraje.
¯eglarz polski bêdzie móg³ dzisiaj wszêdzie do-
trzeæ pod znakiem Bia³ego Or³a, ca³y œwiat stoi
mu otworem” – powiedzia³ wtedy genera³ Haller.
Te jego s³owa zosta³y te¿ zacytowane w Uchwale
przyjêtej przez Sejm RP ws. ustanowienia roku

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”
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2020 Rokiem Zaœlubin Polski z Morzem w Puc-
ku. Podkreœlono m.in., ¿e ta rocznica to doskona-
³a okazja, by dokonaæ oceny, czy dobrze zago-
spodarowaliœmy przestrzeñ wolnoœci, uzyskanej
na mocy Traktatu Wersalskiego. Za uchwa³¹ g³o-
sowa³o 425 pos³ów, 11 by³o przeciw?

Na rocznicowe obchody, które tym razem w
porcie w Pucku bêd¹ mia³y charakter pañstwo-
wy,  z³o¿y siê te¿ szereg innych uroczystoœci i
dzia³añ, w Polsce i w œrodowiskach polonijnych.
Tak m.in. Narodowy Bank Polski wprowadzi³ ju¿
do obiegu srebrn¹ monetê kolekcjonersk¹ z
bursztynem, o nominale 50 z³: „100-lecie zaœlu-
bin Polski z Ba³tykiem”. Na jej awersie jest mapa
odzyskanej czêœci Pomorza, oraz rybak kaszub-
ski, a na rewersie gen. J. Haller, wje¿d¿aj¹cy
konno do wody Zatoki Puckiej, w symbolicz-
nym akcie zaœlubin z morzem, w stylizacji na-
wi¹zuj¹cej do s³ynnego obrazu Wojciecha Kos-
saka.  Bursztynowa wklejka te¿ podkreœla mor-
ski charakter monety, która wyemitowana zosta-
³a w nak³adzie 5.000 sztuk. Dodam, ¿e druga z
platynowych obr¹czek, podarowanych gen. J.
Hallerowi, z wygrawerowanym napisem:
Gdañsk/10.2.1920 Puck, znajduje siê obecnie
w Muzeum im. ks. Józefa Jarzêbowskiego w li-
cheñskiej bazylice. Pierœcieñ ten, od dnia sym-
bolicznych puckich zaœlubin, gen. Józef Haller
nosi³ na swoim palcu a¿ do œmierci. Pierwszy,
wrzucony przez Genera³a do zalodzonych jesz-
cze wtedy wód Zatoki Puckiej, chcieli zaraz od-
naleŸæ Kaszubi, i jeden z nich powiedzia³ po-
noæ proroczo  – „Znajdziemy go w Szczecinie…”.

Wyj¹tkowy – ¿eglarski i rocznicowy projekt
„100 ³odzi ¿aglowych na 100-lecie zaœlubin
Polski z morzem” –  to z kolei inicjatywa mar-

sza³ka województwa pomorskiego M. Struka.
Pomorskie samorz¹dy zakupi¹ w ramach pro-
jektu 100 ³odzi, do nauki ¿eglarstwa, co zosta-
nie sfinansowane ze œrodków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Pomor-
skiego, na lata 2014-2020. „¯eglarz polski bê-
dzie móg³ dzisiaj wszêdzie dotrzeæ pod znakiem
Bia³ego Or³a…” – mo¿e tak w ka¿dej chwili
ruszyæ w œwiat, z Pucka, Gdañska, Gdyni, Ko-
³obrzegu, Szczecina, Œwinoujœcia – przecie¿
„ca³y œwiat stoi mu otworem…”.

              Tekst: Wies³aw Seidler
               •ród³a i zdjêcia: Materia³y

prasowe i Wikipedia, luty 2020
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