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„Współczesny świat przynosi nam coraz więcej zagrożeń, na które w 

dużej mierze narażone są małe dzieci. Zatrważające są policyjne statystyki, 

które mówią o tysiącach dzieci zaginionych, maltretowanych ,oszukanych i 

wykorzystywanych” (R.Kamienowska, Bezpieczny przedszkolak” - 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 20006r. nr 10 s.37-39). 

Wypadki w roli głównej z dziećmi skłoniły nas do zajęcia się tą 

tematyką w pracy z dziećmi w przedszkolu.  

 

GŁÓWNY CEL: 

Wyposażenie dziecka w niezbędną znajomość podstawowych zasad 

bezpieczeństwa własnego i innych: na drodze, w domu, w przedszkolu, na 

placu zabaw i w sieci internetowej. W tym celu uznałyśmy że, 

bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to naczelne wartości, które leżą u podstaw 

funkcjonowania każdego przedszkola, a troska o nie powinna przenikać 

wszelkie poczynania nauczycieli i pracowników przedszkola jak  

i rodziców/opiekunów. „ Zarówno wielka ciekawość świata, jak i intensywny 

rozwój motoryki w wieku przedszkolnym potęgują ilość niebezpiecznych dla 

dziecka sytuacji. Dlatego potrzebna jest na co dzień wielka troska ze strony 

dorosłych- przestrzeganie, tłumaczenie, uczenie przewidywania skutków 

zachowania” ( H.Prus-Wiśniewska, Bezpiecznie w przedszkolu,  

„ Wychowanie w przedszkolu” 2008, nr 4,s.27-31) 

Rada pedagogiczna naszego przedszkola opracowała rozwiązania 

metodyczne w tematyce bezpieczeństwa dziecka. Pomogły w tym działaniu 

umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia: „ Znaczenie postawy 



nauczyciela w zapobieganiu agresji i przemocy dzieci w młodszym roku 

szkolnym”, warsztatów: „Alternatywne sposoby radzenia sobie z agresją  

i  przemocą” czy kursów: „Bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci i młodzieży  

w różnych formach edukacyjnych sportu powszechnego, turystyki, gier 

i zabaw, wycieczek i przewozów”, „Profilaktyka i rozpoznawanie zagrożeń 

w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. Zapewnienie 

prawidłowej opieki”. Zebrane i opracowane materiały , które zawiera 

publikacja „ Jak chronić dziecko przed złem?” wydana w 2 edycjach w latach 

2005 i 2009, przy czym ta druga została dostosowana do nowej podstawy 

programowej, stanowią przykład realizacji zapisu „ Wdrażanie dzieci do 

dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych” z nowej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego obowiązującej od 01 września 

2009r. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

- budowanie dziecięcej wiedzy o zagrożeniach , które przynosi współczesna 

cywilizacja, np.internet, otoczenie społeczno-przyrodnicze, np.ludzie  

i zwierzęta oraz  technologie, np.urządzenia elektryczne; 

- nabywanie orientacji w bezpiecznym poruszaniu się po ulicach: pieszo, 

rowerem, komunikacją miejską i samochodem; 

- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia życia; 

- stwarzanie warunków sprzyjających bezpiecznemu organizowaniu sobie 

czasu wolnego; 

 

EFEKTY: Dziecko będzie: 

- dbało o bezpieczeństwo własne i innych, np. rówieśników, rodzeństwa; 

- potrafiło wezwać pomoc w razie zagrożenia,np. użyje telefonu alarmowego 

112 i poda adres , na który potrzebna jest pomoc; 

- korzystało z bezpiecznych urządzeń i zabawek w czasie wolnym; 



-przestrzegało ogólnych zasad bezpieczeństwa w codziennym życiu, w tym nie 

zażywanie samodzielnie lekarstw i używanie środków chemicznych; 

- potrafiło podawać swoje dane osobowe osobom niosącym pomoc (imię, 

nazwisko i adres zamieszkania). 

 

EWALUACJA: 

- arkusze ewaluacji etapowej nauczyciela za każde półrocze,  

- diagnoza wstępna i końcowa dziecka opuszczającego przedszkole dokonana za 

pomocą badania narzędziem w postaci „Karty badania umiejętności absolwenta 

Publicznego PrzedszkolaNr7 w Pile im.Pszczółki Mai; 

 

 

 

 

 

 


