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Raport  ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Cogito w roku szkolnym 
2018/2019 

 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego  (Dz.U. 2017 poz. 1658) 

PRZEDMIOT EWALUACJI:  Edukacja na rzecz zdrowia w przedszkolu 
 
Zagadnienia szczegółowe: 

 Promowanie idei dbania o zdrowie  

 Rozwijanie aktywności fizycznej dzieci w przedszkolu 

 Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych 

 Motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia 
Cele: 

1. Zebranie i uporządkowanie informacji nt. działań podjętych w zakresie edukacji 
zdrowotnej w przedszkolu.  

2. Zebranie informacji na temat sposobów kształtowania właściwych nawyków 
żywieniowych i rozwijania potrzeby podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci.  

3. Wykorzystanie zebranych informacji do wzmocnienia działań w zakresie 
kształtowania i utrwalania postaw prozdrowotnych dzieci. 
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 NARZĘDZIA BADAWCZE  

Szukamy odpowiedzi na pytanie kluczowe  
PK I: Jakie podjęto działania w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu? kryterium: różnorodność;  
PK. II: W jaki sposób rozwija się u dzieci potrzebę dbania o zdrowie? kryterium: systematyczność 
działań służących kształtowaniu świadomości zdrowotnej 

 

Dyspozycje do analizy dokumentów 

CZ.I   Analizowany dokument: dzienniki zajęć  grup żółta, zielona, czerwona, 
niebieska  z okresu   

I. 
Dyspozycje do analizy 

dokumentów 

Wyniki analizy  
(odpowiedzi na pytania) 

Grupa  
żółta 

Grupa czerwona Grupa niebieska Grupa zielona 

d
zi

en
n

ik
i 

1. Jakie rodzaje działań o 
tematyce 
prozdrowotnej 
stwierdzono? (np. 
zajęcia ed., konkurs, 
teatrzyk, spotkanie z … 
np. lekarzem ect.) 

Spotkanie z 
ratownikiem 
medycznym. 
Teatrzyk – 
bezpieczne zabawy z 
wodą (z udziałem 
ratownika wodnego) 

Teatrzyk – 
bezpieczne 
zabawy z wodą 
( z udziałem 
ratownika 
wodnego) 

Teatrzyk – 
bezpieczne 
zabawy z wodą ( 
z udziałem 
ratownika 
wodnego) 

Teatrzyk – 
bezpieczne 
zabawy z wodą ( z 
udziałem 
ratownika 
wodnego) 

2. Ile przeprowadzono 
zajęć nt. zdrowia 
szczególnie 
racjonalnego 
odżywiania i 
aktywności fizycznej w 
okresie ….? 

21 + W każdym 
tygodniu odbywały 
się zajęcia 
gimnastyczne. W 
grupie odbył się 
tygodniowy cykl 
zajęć nt: zdrowe 
żywienie, 
pierwszapomoc 
przedmedyczna, 
zdrowie – ruch, 
zdrowie higiena, 
dobra kondycja.  

 

15 + W każdym 
tygodniu 
odbywały się 
zajęcia 
gimnastyczne. 
W grupie 
odbył się 
tygodniowy 
cykl zajęć nt: 

Dbam o siebie, 
dbamy o 
zdrowie, 
zimowe 
mistrzostwa 
sportowe. 

10 + W każdym 
tygodniu 
odbywały się 
zajęcia 
gimnastyczne. 
W grupie odbył 
się tygodniowy 
cykl zajęć nt: 

W zdrowym 
ciele zdrowy 
duch, zimowe 
mistrzostwa 
sportowe. 

5 + W każdym 
tygodniu 
odbywały się 
zajęcia 
gimnastyczne. W 
grupie odbył się 
tygodniowy cykl 
zajęć nt: 

Dbamy o drowie. 

Ile przeprowadzono ww 
zajęć w każdym miesiącu?  
 

IX - 9 
X -5 
XI -9 
XII -4 
I -9 
II -4 

   III -4 

IX -9 
X -9 
XI -4 
XII -4 
I -4 
II -9 

   III - 4 

IX - 4 
X -9 
XI -4 
XII –4 
I -9 
II -4 

  III -4 

IX -4 
X -9 
XI -4 
XII –4 
I -4 
II -4 

  III -4 
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Cz. II – Podsumowanie analizy dokumentów (wnioski z analizy dokumentów) 
 

 Ile stwierdzono rodzajów aktywności w zakresie edukacji prozdrowotnej? 
Stwierdzono 4 rodzaje aktywności prozdrowotnej tj: zajęcia z elementem gimnastyki, 
zajęcia dotyczące sportów, zajęcia dotyczące zdrowia, zajęcia dotyczące zdrowego 
odżywiania.  

 Czy działania w zakresie edukacji prozdrowotnej w obrębie przedszkola są różnorodne?   
Tak działania są różnorodne.  

 Czy w dziennikach zajęć każdej grupy stwierdzono zapisy prowadzenia zajęć nt. zdrowia, 
w tym racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej w każdym miesiącu?  
Nie. Zajęcia odbywały się rzadziej. Jedynym stałym elementem są ćwiczenia gimnastyczna 
1 x w tygodniu.  

 Czy zajęcia nt. zdrowia i jego ochrony prowadzone są systematycznie? Nie  
 
Szukamy odpowiedzi na pytanie kluczowe  
PK. I: Jakie podjęto działania w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu? kryterium różnorodność; 
Celowość działań edukacji zdrowotnej w przedszkolu; Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
PK.II: Jakie warunki tworzy przedszkole do rozwijania aktywności fizycznej dzieci? kryterium: 
wyposażenia przedszkola w sprzęt i pomoce odpowiednie do zajęć ruchowych. 

 

WYWIAD Z DYREKTOREM 

Kwestionariusz wywiadu został przygotowany przez zespół ds. ewaluacji naszego 
przedszkola. Celem wywiadu jest zebranie informacji na temat sposobów i efektów 
prowadzenia edukacji zdrowotnej w przedszkolu. Prosimy o udzielenie wyczerpujących 
odpowiedzi. 

1. W jaki sposób prowadzi się edukację zdrowotną w przedszkolu? Proszę podać co 
najmniej 5 przykładów.  

2. Czy Pani zdaniem działania promujących zdrowy styl życia są wystarczająco 
różnorodne? Co o tym świadczy?  

3. Z czego wynika opisany dobór form organizacyjnych i ich tematyka? Które z nich są 
zaplanowane, a które realizowane są spontanicznie? 

4. W jaki sposób nauczyciele upowszechniają wiedzę nt. zdrowia, szczególnie zdrowego 
odżywiania i aktywności ruchowej poza zajęciami z dziećmi? 

5. Jak Pani ocenia wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce odpowiednie do 
postawionych celów zajęć ruchowych? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. 

6. Jakie ma Pani plany lub propozycje rozwijania edukacji zdrowotnej w przedszkolu?  
 

 
 

Ad. 1.  Edukację zdrowotną prowadzi się profilaktycznie każdego dnia. Stałymi 
elementami są m.in.:  
- wdrażanie zdrowego odżywiania – ograniczenie ilości cukru w diecie, proponowanie 
dzieciom pełnoziarnistego chleba, warzyw i owoców, propagowanie picia wody. 
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- dbanie o higienę osobistą – wyuczanie nawyku mycia rąk po przyjściu do przedszkola, 
mycie zębów. 
- prowadzenie zajęć z elementami gimnastyki – ogólnorozwojowe ćwiczenia poranne 
oraz typowo gimnastyczne z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych.  
- odpowiedni ubiór dzieci – współpraca z rodzicami w zakresie doboru odpowiedniego 
stroju do pogody.  
- prowadzenie zajęć typu ścieżka zdrowia – zajęcia na świeżym powietrzu 
- przedszkole wyposażone jest w drobny sprzęt kuchenny ( mikser, piekarnik, 
sokowirówka) umożliwiający prowadzenia zajęć kulinarnych – promowanie zdrowego 
odżywiania.  

 
 

Ad.2.  Działania promujące zdrowy tryb życia prowadzone na terenie przedszkola są 
różnorodne. Zarówno tematyka jak i sposób realizacji. Ich występowanie widoczne jest 
na przestrzeni całego roku podczas zajęć edukacyjnych. Uważam, że warto podjąć 
również działania ogólnoprzedszkolne utrwalające wiedzę zdobytą na zajęciach. 
Dodatkowo w przedszkolu zorganizowane są dla dzieci chętnych zajęcia z elementami 
sportowymi: taniec, judo, piłka nożna, basen.   
 
Ad. 3. Realizacja tematów prozdrowotnych wynika głównie z rocznego rozkładu 
materiału edukacyjnego. Są to więc działania zaplanowane. Działania spontaniczne 
wynikają  z bieżących zdarzeń.  Nauczyciele starają się wykorzystać każdą sytuację by 
wdrażać dzieci do zachowań prozdrowotnych.  
 
Ad. 4. Największa uwaga na zdrowe odżywianie i nawyki higieniczne przypada w porach 
posiłków. Nauczyciele zachęcają dzieci do spożywania warzyw i owoców, 
pełnoziarnistego chleba czy też wody.  
Dzieci o obniżonej aktywności ruchowej zachęcane są do podejmowania zabaw 
ruchowych, organizowane są wspólne zabawy w ogrodzie oraz spacery w okolicy 
przedszkola.  
 
Ad. 5. Uważam, że przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt sportowy. 
Najczęściej wybierane sprzęty to woreczki, szarfy, obręcze, laski gimnastyczne, tor 
przeszkód. W połowie roku w placówce zamontowano niewielka ściankę 
wspinaczkową, która stanowi dodatkową atrakcję dla dzieci.  
Rzeczą w którą warto dodatkowo wyposażyć przedszkole są miękkie piłki.  
 
Ad. 6. W przyszłości planuję zakup dodatkowego sprzętu sportowego przeznaczonego 
dla dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce można zorganizować zawody sportowe 
dla dzieci i rodziców.  
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Opracowanie ankiety dla nauczycieli – w ankiecie wzięło udział 5 nauczycielek, co 
stanowiło 100% kadry nauczycielskiej w momencie przeprowadzenia badania.  

1.  W jaki sposób promuje Pani zdrowie i zachowania prozdrowotne w przedszkolu? Proszę 
wskazać wszystkie wykorzystywane sposoby i wpisać własne odpowiedzi: zaznaczonych 
odpowiedzi 

a. Prowadzę zajęcia dotyczące zdrowia, w tym zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej 100 
%  
 

b. Pilnuję przestrzegania zasad higieny np. mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety 100% 
c. Kiedy to możliwe wychodzę z dziećmi do ogrodu lub na spacer 100% 
d. Mówię o korzyściach wynikających z aktywności fizycznej 100% 
e. Mówię o korzyściach wynikających z  racjonalnego odżywiania 80% 
f. Umożliwiam dzieciom udział w konkursach lub teatrzykach o zdrowiu (np. przygotowuję je) 

0% 
g. Codziennie odwołuję się do zasad zdrowego trybu życia, w tym racjonalnego odżywiania 40% 
h. Daję dobry przykład  jak dbać o zdrowie  np. ……………………………………… 60% 
i. Zapraszam rodziców do udziału w podejmowanych przez przedszkole aktywnościach w 

zakresie zdrowego stylu życia 0% 
j. Prowadzę zajęcia w sali wprowadzam elementy ruchu 80% 
k. Wykonałam przynajmniej jedną gazetkę w roku nt. zdrowego odżywiania, aktywności 

fizycznej 20% 
l. Upowszechniłam materiały informacyjne lub metodyczne nt. zdrowia 0% 
m. Inne, jakie? …………………………………………………………………………… 

 
 

2. Które z powyższych działań, czynności i rozwiązań zaplanowała Pani w swoich planach miesięcznych? 
Proszę wymienić co najmniej 3: Wśród odpowiedzi wystąpiły: zasady higieny, zajęcia gimnastyczne, 
zajęcia dotyczące zdrowia. 
 

3. Jak często prowadzi Pani zajęcia uwzględniające tematykę zdrowia i potrzeby dbania o zdrowie? 
a. codziennie   
b. co najmniej raz w tygodniu 40% 
c. kilka razy w miesiącu 60% 
d. rzadziej  

 

4. Jak ocenia Pani aktualny poziom wiedzy dzieci nt. zdrowia, w tym racjonalnego odżywiania? Proszę 
wskazać 1 odpowiedź.  

a. wszystkie dzieci znają zasady dbania o zdrowie 
b. większość dzieci zna zasady dbania o zdrowie 80% 
c. Niektóre dzieci znają zasady dbania o zdrowie 20% 
d. Nieliczne dzieci znają zasady dbania o zdrowie  
e. Dzieci nie znają zasad dbania o zdrowie  

5. Które zasady dbania o zdrowie zna większość dzieci? Wśród odpowiedzi wymieniono: mycie rąk, 
mycie zębów. 

6. Które zasady dbania o zdrowie nie są jeszcze opanowane w stopniu podstawowym/zadowalającym? 
Najczęściej udzielana odpowiedzą była znajomość zasad zdrowego odżywiania 
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7. W jaki inny, niż dotychczas, sposób można zachęcić dzieci do działań na rzecz własnego zdrowia? 
Prawie wszystkie nauczycielki wskazały na spotkanie ze specjalistą, lekarzem. Podany został również 
film edukacyjny oraz lektury tematyczne.  

 

 

8. Do jakich zajęć potrzebuje Pani sprzętu sportowo-rekreacyjnego typu urządzenia, przybory, 
rekwizyty? Do poniższej tabeli proszę wpisać sytuacje i tematykę zajęć oraz przykładowy sprzęt, 
którego Pani potrzebuje. 

 Sytuacje edukacyjne/ tematyka zajęć z 
elementami ruchu 

Potrzebny sprzęt – pomoce, przybory, 
urządzenia 

1 Zajęcia ruchowe/gimnastyczne Woreczki, obręcze, szarfy, piłki 

2 Zabawy ruchowe/gimnastyczne -II- 

3 Zajęcia sportowe -II- 

 

9. Czy zdaniem Pani nasze przedszkole jest wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce do prowadzenia 
zajęć i zabaw ruchowych z dziećmi? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.  
Wszystkie osoby są zdania, że przedszkole jest dobrze wyposażone pod kątem sprzęty do zajęć 
ruchowych. Nauczycielki uzasadniają swoją wypowiedź różnorodnością i stałym dostępem do 
pomocy.  
 

Dziękujemy 

 
*** 
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Analiza kwestionariusza ankiety dla rodziców na potrzeby ewaluacji wewnętrznej 

 

 

Na przełomie lutego i marca 2019 roku w Publicznym Przedszkolu Cogito we Wrocławiu 

została opracowana i przekazana rodzicom ankieta, której celem było zebranie informacji i opinii 

rodziców na temat prowadzonej w przedszkolu edukacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwijania potrzeby racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci. W badaniu udział 

wzięło 27 osób – badanie spełniło wymogów formalnych (założona grupa badawcza to 50 osób_. 

 

Pierwsze pytanie zawarte w ankiecie dotyczyło działań uczących dzieci dbania o zdrowie, które 

zdaniem rodziców podejmowane są w przedszkolu. Rodzice mogli udzielić więcej niż jednej 

odpowiedzi. Wyniki odpowiedzi rodziców prezentują się następująco: 

 100% ankietowanych rodziców uważa, że przedszkole umożliwia dzieciom stały dostęp do 

wody  

 96,3 % rodziców uważa, że przedszkole dba o mycie rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety 

 88,9 % rodziców jest zdania, że przedszkole zapewnia dzieciom pobyt na świeżym powietrzu, 

organizacje spacerów, wycieczek i zabaw na powietrzu 

 81,5 % ankietowanych jest zdania, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia na temat zdrowia, 

w tym odżywiania i aktywności fizycznej 

 70, 4% rodziców uważa, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia ruchowe w sali 

 66,7 % ankietowanych twierdzi, że w przedszkolu obowiązuje tzw. zdrowy jadłospis 

 59,3 % rodziców biorących udział w ankiecie uważa, że w przedszkolu ograniczono ilość 

cukru, w tym słodyczy podczas uroczystości przedszkolnych 

 48,1% rodziców wśród działań uczących w przedszkolu dzieci dbania o zdrowie, zauważa 

wywieszone na ścianach i tablicach gazetki lub plakaty na temat zdrowia 

 44,4% osób uważa, że panie pracujące w przedszkolu zachęcają dzieci do dbania o zdrowie 

 40,7% ankietowanych rodziców zauważa, że pracownicy przedszkola mówią dzieciom o 

korzyściach dbania o zdrowie oraz wskazują, że w przedszkolu organizowane są konkursy lub 

teatrzyki dotyczące tematyki zdrowia 

 33,3 % rodziców jest zdania, że panie przypominają dzieciom o potrzebie dbania o zdrowie 

 Wśród innych odpowiedzi dotyczących działań przedszkola uczących dzieci dbania o zdrowie, 

rodzice wskazali prowadzenie przedszkolnego ogródka (warzywniaka) oraz wywieszone w 

łazienkach plakaty dotyczące prawidłowego mycia rąk i zębów. 

  

Drugie pytanie zawarte w ankiecie dotyczyło oceny przez rodziców poziomu wiedzy, jakie posiada 

ich dziecko na temat zdrowego stylu życia. Dwoje rodziców biorących udział w ankiecie (co stanowi 

7,4 % wszystkich odpowiedzi) uważa, że ich dzieci posiadają wysoki poziom wiedzy na temat 

zdrowego stylu życia. W uzasadnieniu wyboru odpowiedzi wskazano, że w domu przestrzega się 

zasad zdrowego trybu życia, dziecko wie, że cukier szkodzi zdrowiu oraz zna piramidę żywienia. 

Najwięcej rodziców ocenia poziom wiedzy ich dzieci na temat zdrowego żywienia, jako raczej wysoki. 

Takiej odpowiedzi udzieliło aż 22 spośród ankietowanych rodziców, co stanowi 81,5% wszystkich 

badanych. Zdaniem rodziców dzieci wiedzą: 

 że należy ćwiczyć i są świadome, co jest zdrowe do jedzenia, a czego nie powinno się jeść w 

dużych ilościach, np. hamburgerów czy pić słodkich napojów. 

 że bakterie i zarazki powodują różne choroby, próchnicę, 

 co jest szkodliwe dla zdrowia. 
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 co to jest zdrowa dieta i że należy spożywać warzywa i owoce, które zawierają dużo 

potrzebnych witamin, a słodycze nie są dobre dla zdrowia. 

 że sport to zdrowie. 

Rodzice są zdania, że dzieci znają zasady higieny i zdrowego żywienia, dbają o mycie zębów i 

odpowiednią ilość ruchu w ciągu dnia. W domu prowadzone są rozmowy dzieckiem na temat 

zdrowia. Rodzice uważają także, że rozmowy na temat zdrowia prowadzone są również w 

przedszkolu. 

Troje rodziców, co stanowi 7,4 % wszystkich biorących udział w badaniu, uważa że trudno wskazać, 

jaki jest poziom wiedzy ich dziecka na temat zdrowego stylu życia, uzasadniając że na tym etapie 

życia, dziecko nie ma jeszcze wielu doświadczeń w tym temacie, często nie wie dlaczego coś powinno 

robić lub nie. 

Trzecie pytanie do rodziców zawarte w ankiecie polegało na wskazaniu przykładów będących 

odpowiedzią na pytanie: „Na jakie informacje lub zasady związane ze zdrowym odżywianiem lub 

aktywnością fizyczną dziecko zwraca uwagę w domu?”. Zdaniem rodziców dzieci zwracają w domu 

uwagę na następujące informacje lub zasady związane ze zdrowym odżywianiem lub aktywnością 

fizyczną: 

 Ilość spożywanych słodyczy (ich ograniczanie) 

 Mycie owoców i warzyw przed zjedzeniem 

 Spożywanie dużej ilości warzyw i owoców 

 Spędzanie dużej ilości czasu na świeżym powietrzu 

 Mycie rąk przed posiłkiem, 

 Mycie zębów 

 Rozmawia na temat jedzenia 

 Regularne ćwiczenia 

 Woda lepiej gasi pragnienie niż sok, cola czy inne gazowane napoje 

 Jazda na rowerze, łyżwach 

 Chodzenie na wycieczki 

 Zwracanie uwagi na zawartość tłuszczu w jedzeniu 

 Zawartość witamin w różnych produktach 

 Zabawy na placu zabaw 

Czwarte i zarazem ostatnie pytanie zawarte w ankiecie do rodziców polegało na wskazaniu przez 

ankietowanych możliwości udoskonalenia edukacji zdrowotnej w przedszkolu. Część rodziców uważa, 

że nie trzeba nic zmieniać, ponieważ na chwilę obecną wszystko jest w porządku. Dwoje rodziców 

uważa, że edukacja zdrowotna prowadzona w przedszkolu jest na wysokim poziomie. Inni rodzice 

jako propozycje udoskonalenia edukacji zdrowotnej w przedszkolu wymieniają: 

 Organizację zawodów sportowych na świeżym powietrzu 

 Wizytę lekarza 

 Codzienne spacery do parku 

 Organizację jeszcze większej ilości zajęć na świeżym powietrzu 

 Wietrzenie sal i korytarza w przedszkolu 

 Więcej aktywności fizycznej, rozciąganie poranne, gimnastyka 

 Zmiany w cateringu- smaczniejsze, zdrowe posiłki, więcej warzyw i mniej mięsnych posiłków 

 Organizacja zajęć kulinarnych dla dzieci- robienie koktajlu, sałatek, itp. 
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Szukamy odpowiedzi na pytania kluczowe:  
PK IV: W jaki sposób dzieci są zachęcane do prowadzenia zdrowego stylu życia? kryterium: 
Uświadamianie dzieciom korzyści wynikających z aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. 

 
Zestawienie 5 przeprowadzonych obserwacji  
  

pytania podsumowujące obserwacje 

I II III IV V 

Czy nauczycielki zachęcają dzieci do 
dbania o zdrowie? 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Czy nauczycielki zachęcają dzieci do 
zdrowego odżywiania? 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Czy nauczycielki zachęcają dzieci do 
podejmowania aktywności 
fizycznej? 

Tak Tak Tak Tak Tak  

 
Podsumowanie:  
 

1. Czy w przedszkolu zachęca się dzieci do dbania o zdrowie? Tak. Nauczycielki zwracają 
uwagę podczas sytuacji codziennych na kwestie zdrowotne.  

2. Czy w przedszkolu zachęca się dzieci do zdrowego odżywiania?  
Tak, np. podczas każdego posiłku. Na śniadaniu proponowany jest chleb 
pełnoziarnisty/razowy oraz warzywa, podczas obiadu dzieci zachęcane są do jedzenia 
surówek.  

3. Czy w przedszkolu zachęca się dzieci do podejmowania aktywności fizycznej?  
Tak. Nauczycielki organizują zabawy ruchowe oraz zadania sportowe, zarówno w Sali jak i w 
ogrodzie przedszkolnym. Dzieci unikające tego rodzaju zabaw są motywowane i zachęcane 
do przyłączenia się do grupy.  
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Szukamy odpowiedzi na pytania kluczowe: 
K.II: Jakie warunki tworzy przedszkole do rozwijania aktywności fizycznej dzieci? kryterium: 
wyposażenia przedszkola w sprzęt i pomoce odpowiednie do zajęć ruchowych 

Arkusz obserwacji II 

cel obserwacji: Identyfikacja sprzętu i pomocy potrzebnych do zajęć  

Spisz sprzęt sportowo-rekreacyjny zgromadzony i dostępny w wymienionych poniżej miejscach 
przedszkola. 

  
Obserwowane miejsca  

Dostępny sprzęt sportowo-
rekreacyjny (przyrządy, 

urządzenia, rekwizyty ect.) 

Uwagi nt. stanu, liczby, 
przeznaczenia ww. urządzeń i 

rekwizytów 

1 Sale dydaktyczne Woreczki gimnastyczne, 
szarfy, kolorowe dywaniki. 

Po 1 szt na dziecko 

2 Sala gimnastyczna lub inne 
miejsce przeznaczone do zajęć 
ruchowych 

W Sali multimedialnej: tor 
sensoryczny, tor przeszkód, 
ścianka wspinaczkowa, piłki, 
laski gimnastyczne, ławeczka, 
skakanki, tunele, szyfonowe 
chustki.  

Nowy sprzęt, ogólnodostępny, 
do użytku w Sali 
multimedialnej, salach grup 
lub na podwórku.  

3 Korytarz 
 

- - 

4 Ogród/boisko 
 

Obręcze, piłki, guma do 
skakania, paletki do gry.  

- 

 
Załączniki: spis zdjęć ww. miejsc/sprzętu (fotodokumentacja) 

*** 

PODSUMOWANIE: Czy przedszkole wyposażone jest w sprzęt odpowiedni do prowadzonych zajęć? 
Tak, przedszkole dysponuje różnorodnym sprzętem.  

Czego brakuje? Warto wzbogacić ogród przedszkolny np. w koch do gry lub bramkę do piłki nożnej.  

Jaki sprzęt można wykorzystać inaczej/efektywniej/ect? Każdy – warto poszukiwać nowych 
różnorodnych sposobów wykorzystania sprzętu.  

 

*** 
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Szukamy odpowiedzi na pytanie:  
PK. III: W jaki sposób rozwija się u dzieci potrzebę dbania o zdrowie? Skuteczność przekazywania 
wiedzy nt. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 
PK IV: W jaki sposób dzieci są zachęcane do prowadzenia zdrowego stylu życia? kryterium: Możliwość 
wprowadzenia innych sposobów motywowania do prowadzenia zdrowego trybu życia. 

 
Pytania do dyskusji dla rady pedagogicznej: 

 
1. Jaki jest poziom wiedzy dzieci w poszczególnych grupach nt. zdrowia i zasad dbania o 

nie, szczególnie racjonalnego odzywania i podejmowania aktywności fizycznej? Jakie 
dostrzegane są zmiany w poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w okresie ……….? 

2. Co można: 

 robić więcej w zakresie edukacji zdrowotnej? 

 robić mniej w zakresie edukacji zdrowotnej? 

 robić inaczej w zakresie edukacji zdrowotnej? 

 przestać robić w zakresie edukacji zdrowotnej, aby rozwinąć u dzieci kompetencje 
(wiadomości, umiejętności, postawy) w zakresie dbania o zdrowie? 

3. Jak inaczej można motywować dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia? 
Wnioski: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wnioski i zalecenia 

Wnioski:  

Odpowiedź na pytania kluczowe postawione w ewaluacji:  

1. Jakie podjęto działania w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu? 
W przedszkolu przeprowadza się zajęcia o tematyce zdrowotnej. Nauczyciele w 
codziennych sytuacjach rozmawiają  z dziećmi o zdrowiu i czynnikach wpływających 
na jego utrzymanie. Niestety zajęcia te nie są systematyczne.  

2. Jakie warunki tworzy przedszkole do rozwijania aktywności fizycznej dzieci? 
Przedszkole jest bogato wyposażone w różnorodny sprzęt do zabaw i ćwiczeń 
ruchowych. Teren przy przedszkolu (plac zabaw oraz trawnik) pozwalają na 
swobodne zabawy i gry ruchowe. Chętne dzieci mają możliwość udziału w 
dodatkowych zajęciach sportowych (judo, piłka, basen).   

3. W jaki sposób rozwija się u dzieci potrzebę dbania o zdrowie? 
Dzieci uczone są konsekwencji jakie może przynieść zaniedbanie zdrowie. Na 
początku roku wprowadzono zmiany w jadłospisie polegające na ograniczeniu ilości 
cukru w podawanych w przedszkolu posiłkach. Wdrażane są do dobrych nawyków: 
mycie rąk, mycie zębów, spożywanie owoców i warzyw.  

4. W jaki sposób dzieci są zachęcane do prowadzenia zdrowego stylu życia? 
Propagowanie zdrowego trybu życia w przedszkolu to czytanie odpowiedniej 
literatury dziecięcej i rozmowy z dziećmi. Przedszkole prowadzi ogród przedszkolny z 
warzywami i owocami, mając tym  zachęcić dzieci do ich spożywania.  



 12 

 

wnioski:  

Przedszkole realizuje edukacje dotyczącą zdrowia. W głównej mierze jest to nauka o zdrowiu 

fizycznym i dbaniem o ciało (higieną). Zajęcia edukacyjne oraz codzienna praktyka wdraża dzieci do 

poprawnych zachowań wyposażając je tym samą w odpowiednia wiedzę. Zajęcia prozdrowotne 

występują w ciągu całego roku i wynikają one z rocznego rozkładu materiału. Nie jest to 

systematyczne.  

Minimum raz w tygodniu każda grupa prowadzi zajęcia gimnastyczne. Wyposażenie przedszkola w 

pomoce do zabaw ruchowych można określić jako dobre. 

W przedszkolu propagowane jest zdrowe odżywianie. Dzieci mają stały dostęp do wody, posiłki są 

różnorodne – z uwzględnieniem dobrej jakości produktów. W placówce ograniczono ilość cukru w 

posiłkach. Nauczyciele zachęcają rodziców do przynoszenia na urodziny dzieci owoce i warzywa 

zamiast słodyczy.  

Placówka wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie różnego rodzaju zajęcia sportowe i 

kulinarne.  

Zalecenia do dalszej pracy dydaktycznej: 

1. Na początku roku przeprowadzić analizę rocznego rozkładu materiału – w sytuacji gdy 
liczba zajęć dotyczących zdrowia jest niewystarczająca wprowadzić zmiany.  

2. Prowadzić więcej zajęć dotyczących zdrowego odżywiania ( prowadzić zajęcia 
kulinarne). 

3. Wykorzystywać sprzęt do zajęć ruchowych znajdujący się w przedszkolu ( zarówno do 
zajęć w Sali jak i na podwórku). Poszukiwać różnorodnych sposobów wykorzystania 
sprzętu sportowego.  

4. W miarę możliwości zorganizować zajęcia z lekarzem i zawody sportowe. 
 


