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Przedszkole Gminne w Jabłonnie 



Niniejsze sprawozdanie obejmuje działalność Przedszkola Gminnego w 

Jabłonnie w ramach programu „Bezpieczne Przedszkole”, którego realizację 

rozpoczęto 1 września 2015r. Program zawiera treści z nowej podstawy 

programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo. 

 
 
 

 

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci 

umiejętności i nawyków a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie 

właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań 

systematycznych i długofalowych. 

 

Agata Gabrysz i Aleksandra Baraniak 

(autorki programu Bezpieczne Przedszkole) 



I. Spotkanie ze Strażą Graniczną 

 

17 września odbył się wspaniały pokaz Straży Granicznej. Dzieci były zachwycone choć 

początek nie należał do najprostszych – Pani ze Straży Granicznej zaczęła od ciężkiego 

kalibru pytając nas o to z jakimi państwami graniczy Polska i co to w ogóle jest ta granica? 
 
Na szczęście przedszkolakom udało się odpowiedzieć celująco na wszystkie pytania i 

Strażnicy zaprezentowali nam swoją codzienną pracę jaką wykonują na Lotnisku w Modlinie. 

Pies, który był na służbie i zdecydowanie nie należał do kanapowców pokazał nam jak tropi 

materiały wybuchowe i jak dobrze jest wyszkolony. Odbyła się także lekcja pokazowa, która 

miała dzieciom w sposób jak najbardziej wiarygodny przedstawić co się dzieje z ludźmi, 

którzy próbują przekroczyć nielegalnie granice Polski. Pani Ania Gawlik próbując przejechać 

do Niemiec posługiwała się fałszywym paszportem i panu ze Straży nie pozostało nic innego 

jak zakuć przestępcę w kajdanki i pobrać odciski palców. Na całe szczęście grupa Misie 

powstrzymała Strażników przed wywiezieniem pani Ani do tymczasowego aresztu. Pod 

koniec pokazu każde dziecko mogło usiąść w wozie Straży Granicznej, włączyć koguta i 

odcisnąć swoje palce. 



II. Czarownica Próchnica 

 

2 listopada przedszkole odwiedzili aktorzy z teatru Prima. Przywieźli ze sobą cudowne 

przedstawienie w którym nie brakowało uśmiechu i czaru. Teatrzyk został zrealizowany w 

ramach programu „Zębuszka” i „Bezpieczne Przedszkole”, które są realizowane w tym roku 

szkolnym we wszystkich grupach przedszkolnych. Przedstawienie kładło nacisk na 

profilaktykę stomatologiczną u dzieci oraz rozwiewało ich obawy i lęki przed spotkaniem z 

dentystą. 



III. Gaszą, ratują i pomagają – z wizytą u Straży Pożarnej 
 

5 listopada grupa Liski i Pszczółki udała się z wizytą do Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Jabłonnie aby pogłębić swoją wiedzę na temat zawodu strażaka. Na przedszkolaków czekało 

wiele atrakcyjnych działań. Po krótkiej pogadance obejrzeliśmy niezbędny sprzęt strażacki, 

zasiedliśmy w wozie aby choć przez chwilę poczuć się prawdziwymi strażakami. Wielką 

niespodzianką okazał się pokaz treserskich sztuczek zaprezentowanych przez psy szkolone do 

poszukiwań osób zaginionych. Serdecznie dziękujemy wszystkim Strażakom za wspaniały 

pokaz. 



IV. Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć! – spotkanie z dentystą 
 

5 listopada najmłodsze grupy odwiedził pan dentysta z panią higienistką. Opowiedzieli 

Misiom i Żabkom jak dbać o zęby, co to jest próchnica oraz czego powinniśmy się 

wystrzegać w naszych dietach. Dzieci bezbłędnie wskazały największych wrogów zdrowych 

zębów czyli „zakazane” napoje typu coca-cola i słodycze. 



V. Zdrowie w Bajce – występy teatralne o tematyce prozdrowotnej 
 

25 listopada 2015r. siedmioro dzieci z grupy Lisków reprezentowało przedszkole w VII 

edycji konkursu ,,Zdrowie w bajce” w Ratuszu w Legionowie. Występ słowno–muzyczny pt.: 

,,Witaminki z przedszkolnej kuchni” zaowocował dla nas statuetką szklanej gruszki i 

wyróżnieniem. Dzieci pokonały tremę i z uśmiechem zaprezentowały swoje umiejętności 

aktorskie przed gronem licznej publiczności otrzymując gromkie brawa. Organizatorem 

konkursu był Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w 

Legionowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie oraz 
 
Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Legionowie. 



VI. Profilaktyka przeciw grypie – sanepid w przedszkolu! 
 

30 listopada w przedszkolu odbyła się pogadanka na temat profilaktyki chorób zakaźnych 

prowadzona przez Panią Roksanę Kalinowską pracownika sanepidu. Grupa Lisków, 

Biedronek i Pszczółek dowiedziała się wiele na temat niebezpiecznych dla zdrowia wirusów. 

Dzieci poznały kolejne, bardzo ważne etapy mycia rąk oraz to dlaczego warto zaprzyjaźnić 

się ze swoim łokciem. Podczas spotkania można było posłuchać bicia swojego serca przy 

użyciu stetoskopu, zmierzyć sobie temperaturę i zdezynfekować dłonie. 



VII. O ząbki wciąż dbamy! 

 

W ramach profilaktyki higieny jamy ustnej 5 stycznia dzieci z grupy Pszczółki, Biedronki i 

Liski odwiedziła asystentka stomatologiczna. Przedszkolaki wzięły czynny udział w 

pogadance na temat pielęgnacji jamy ustnej oraz instruktażu prawidłowego szczotkowania 

zębów. Dzieci dowiedziały się również jak cenne dla naszego uzębienia są owoce i warzywa 

oraz to dlaczego warto ograniczyć słodycze. 



VIII. Dziko kocham bezpieczeństwo! 
 

28 stycznia wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w programie edukacyjnym „Safety 

Smart”. Jest to program przygotowany dla dzieci przez UL Incorporation w kooperacji z 

Disney Education Production. Jego celem jest przekazanie najmłodszym wiedzy i 

umiejętności dotyczących bezpiecznego zachowania się w trakcie podróży różnymi środkami 

transportu. Prowadząca warsztat zaprosiła dzieci do obejrzenia kreskówki Disney’a na temat 

bezpieczeństwa, po której przedszkolaki celująco odpowiedziały na pytania i otrzymały 

wspaniałe nagrody. „Safety Smart” został zrealizowany w ramach programu „Bezpieczne 

Przedszkole”. 



IX. Mądre cyferki 112 
 

22 lutego odwiedził nasze przedszkole teatrzyk z przedstawieniem o numerze alarmowym 

112. Historia małego potworka, którego rozbolał brzuch po 10 pączkach była bardzo 

pouczająca. Dzieci dowiedziały się kiedy i jak wezwać pomoc jeżeli nie ma wokół nich osoby 

dorosłej. Przedstawienie było pełne dobrego humoru! 



X. W trosce o czystość 
 

Serdecznie dziękujemy Mamie Paulinki z grupy Liski, która w trakcie ferii usunęła z naszych 

pluszaków i dywanów roztocza, kurz i inne alergeny. Teraz nasze przedszkolaki mogą 

swobodnie przytulać maskotki a Rodzice mogą mieć pewność, że ich dzieci nie są narażone 

na czynniki infekcyjne. Mama Paulinki, która wykonała czyszczenie bez użycia środków 

chemicznych zrobiła to bezpłatnie. 



XI. Policja – nasz bliski przyjaciel. 
 

8 marca w ramach programu „Bezpieczne Przedszkole” odwiedziła nas p. Kinga Czerwińska 

z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Głównym tematem spotkania było 

promowanie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola. Pani policjantka wyjaśniła 

dzieciom na czym polega praca policji i rozróżniła pracę policji drogowej od pracy służb 

specjalnych w policji. Dzieci doskonale wiedzą, że policja jest naszym przyjacielem i w 

każdej niebezpiecznej sytuacji może nam pomóc. 



XII. Biedronki poznają zawód strażaka. 
 

Dnia 17 marca grupa Biedronki wybrała się z wizytą do Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Jabłonnie. Dzieci miały możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy strażaka, obejrzenia 

sprzętu i wozu strażackiego. Największą radość sprawiło dzieciom puszczanie sygnałów 

dźwiękowych w wozie. Serdecznie dziękujemy Straży za spotkanie i liczymy na dalszą, 

wspaniałą współpracę. 



XIII. Alergii mówimy NIE! 
 

We wtorek 25 kwietnia w grupie Lisków odbyło się wiosenne sprzątanie. Dzieci zapoznały 

się z nowoczesnymi urządzeniami elektrycznymi, które nie tylko dokładnie czyszczą dywany 

i maskotki ale przede wszystkim usuwają z nich szkodliwe alergeny będące przyczyną wielu 

alergii. Dzięki życzliwości Pani Joanny Sumińskiej, mamy Paulinki wszystkie Liski 

odświeżyły swoje domowe maskotki biorąc aktywny udział w proponowanych działaniach. 

Wszystkie dzieci były zafascynowane podjętymi działaniami i zapraszały mamę Paulinki do 

domu. Serdecznie dziękujemy za promowanie zdrowia. 



XIV. Bądź zawsze bezpieczny! 
 

29 kwietnia w przedszkolu ponownie gościła p. Kinga Czerwińska z Komisariatu Rzecznego 

Policji w Zegrzu. P. Kinga przybliżyła dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące 

podczas zabaw nad wodą w czasie majówki i wakacji. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 

słuchały, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia. Na koniec spotkania p. Kinga 

obdarowała każde z dzieci tatuażem wodnym i wyraziła chęć dalszej współpracy z naszym 

przedszkolem. 



XV. Wycieczka do OSP Jabłonna 
 

Dnia 13.05.2016 wszyscy wychowankowie naszego przedszkola mieli możliwość 

uczestnictwa w wycieczce do jednostki jabłonowskiej OSP w ramach realizacji programu 

Bezpieczne Przedszkole. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać 

Staż, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także są wzywani do wypadków samochodowych 

czy ratowania zwierząt. Nasi milusińscy mieli okazję nie tylko obejrzeć z bliska wóz 

strażacki, miały także możliwość wsiąść do środka samochodu. Na koniec wizyty dzieci 

podziękowały strażakom, życząc im udanych akcji. 



XVI. Pierwsza Spartakiada 
 

21 maja reprezentacja dzieci z przedszkola wzięła udział w I Spartakiadzie organizowanej 

przez Przedszkole Sportowo-Językowe „Sportuś” z Rajszewa. Patronat nad całą imprezą 

sportową objął Wójt Gminy Jabłonna. Na tyłach GCKiS w Jabłonnie 6 drużyn z różnych 

przedszkoli rywalizowało w 6 konkurencjach. Zdobyliśmy IV miejsce mając 19 punktów. Na 

zakończenie olimpiady dzieci otrzymały upominki i medale pamiątkowe. Dziękujemy też 

wszystkim naszym dopingującym za fantastyczną atmosferę na boisku! 



XVII. Nauka pierwsze pomocy. 
 

31 maja odwiedziło nasze przedszkole Pogotowie Ratunkowe w ramach zajęć edukacyjnych 

dla grup starszych. Liski, Pszczółki i Biedronki pilnie słuchały jak reanimować człowieka i 

jak szukać pomocy w razie zagrożenia życia drugiego człowieka. 



XVIII. Liski w wizytą w PSP w Legionowie 
 

16 czerwca grupa Lisków udała się z wizytą do Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. 
 

Na zaproszenie mamy Bartka, Pani Aleksandry Kempczyńskiej dzieci miały możliwość 

utrwalenia wiedzy na temat zasad wzywania pomocy, znajomości numerów alarmowych, a 

także sposobów ewakuowania się z zadymionego pomieszczenia. Największą atrakcją 

okazało się gaszenie pożaru w wiosce Smerfów, gdzie przy użyciu węża gaśniczego dzieci 

mogły choć przez chwile poczuć się jak dzielni strażacy. Serdecznie dziękujemy za 

zorganizowanie i poprowadzenie niezwykle interesujących i pouczających warsztatów, które 

wzbogaciły wiedzę dzieci o nowe, cenne doświadczenia. 

http://przedszkolejablonna.pl/liski-w-wizyta-w-psp-w-legionowie/


W następnym roku przewidujemy dalszą współpracę z Panią 

Kingą Tymińską z warszawskiego oddziału WOPR oraz z 

Panią Beatą Staniszewską z UL International Polska Disney. 


