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I. Wstęp 

Program „Bezpieczny przedszkolak” zawiera treści podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, treści profilaktyczne, wychowawcze i dotychczas sprawdzone rozwiązania 

edukacyjne w pracy z małymi dziećmi. 

Program adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat i ma charakter profilaktyczny.  

Zdaniem nauczycieli – wychowawców realizujący wyżej wymieniony program jest 

zapewnieniem swoim podopiecznym całodziennego psychofizycznego bezpieczeństwa.  

Ważnym zadaniem jest pokazanie dzieciom takich sytuacji życiowych, których należy zadbać 

o własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo innych oraz wskazanie dzieciom w jaki sposób to 

czynić. 

 

Przedszkole spełnia zadanie w tej mierze poprzez: 

 

 - dostosowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych do potrzeb rozwoju i bezpieczeństwa 

dzieci, 

- wyposażenie sal w bezpieczne meble, sprzęty, pomoce i zabawki, 

- wyposażenie terenu zabaw w bezpieczne urządzenia, zabawki w ogrodzie przedszkolnym  

- prowadzenie zajęć i zabaw wspomagających harmonijny rozwój psychofizyczny; 

 - podejmowanie aktywnych i systematycznych działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej 

- prowadzenie pedagogizacji rodziców 

- organizowania spotkań z osobami wspierającymi pracę przedszkola w zakresie opieki i 

wychowania (m.in. psychologiem, pedagogiem, lekarzem). 

 

Program zawiera hasła dotyczące w szczególności: 

 

-  zachowania bezpieczeństwa zabaw w domu, na powietrzu i przedszkolu; 

- poznawania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich przestrzegania 

- zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi i mechanicznymi, 

nieznanymi przedmiotami czy substancjami 

- uświadamiania dzieciom czym grozi zabawa zapałkami, opakowaniami szklanymi, ostrymi 

przedmiotami; 

- wyuczenia zachowania się w typowej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

 

 



II. CELE PROGRAMU 

 

CEL GŁÓWNY: 

- kształtowanie umiejętności i bezpiecznego zachowania się dziecka na drodze, poznanie i 

przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych, 

poznanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania; 

- chronić zdrowie i życie każdego dziecka poprzez szeroko pojętą profilaktykę; 

- uwrażliwiać dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali, w ogrodzie 

przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach; 

- nauczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu 

zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom, 

- nauczyć dzieci unikania zagrożeń i ich przewidywania. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Dziecko:  

- zna zasady bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego; 

- posiada wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych; 

- dziecko wie, że należy unikać kontaktów z nieznajomymi i poinformować o nich rodziców 

(wie, że dorosłym nie zawsze należy ufać) 

- potrafi odróżnić sytuacje bezpieczne i niebezpieczne; właściwie reaguje na poszczególne 

sytuacje, 

- potrafi dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i kolegów 

- potrafi dostrzec niebezpieczeństwo i właściwie na nie reagować, 

- potrafi rozpoznać sytuacje bezpieczne i niebezpieczne; wie do kogo zwrócić się o pomoc w 

sytuacji zagrożenia, 

- potrafi wypowiadać się na temat niebezpiecznych zabaw, 

- potrafi uzasadnić własny sąd, 

- stosuje w praktyce uzyskaną wiedzę na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego 

i innych. 

Przedszkole w procesie wychowania wspiera rodziców w działaniach na rzecz ochrony, 

zdrowia i życia ich dzieci. 

 

 

 



III. METODY I FORMY RELAZIACJI PROGRAMU: 

 

- wycieczki, spacery, scenki dramowe, bajki, wiersze, piosenki, rozmowy w oparciu o treść 

historyjki obrazkowej, opowiadania z obrazkiem, oglądanie i komentowanie filmów 

edukacyjnych, zagadki, zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, inscenizacje, twórczość 

plastyczna, konkursy, 

- współpracę z przedstawicielami instytucji lub służb związanych bezpośrednio z ochroną 

bezpieczeństwa, życia i zdrowia np. z: 

 Policjantem – na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, zapobiegania 

wypadkom drogowym, ograniczonego zaufania do obcych, sposobów informowania o 

niebezpiecznym zdarzeniu; 

 Lekarzem lub pielęgniarką – na temat profilaktyki chorób, prawidłowej postawy ciała, 

racjonalnego odżywiania; 

 Strażakiem – na temat przeciwdziałania bezmyślnym zabawom wodą, zapałkami, 

urządzeniami mogącymi wywołać pożar (zapalniczką, kuchenką gazową lub 

elektryczną, grzejnikiem itp.) 

 Psychologiem, pedagogiem – na temat zagrożeń ze strony dorosłych, takich jak 

przemoc w rodzinie i molestowanie nieletnich. 

- współpracę z rodzicami: pogadanki, spotkania, wspólne działania, wspomaganie rodziców w 

zakresie wiedzy dotyczącej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.  

 

IV. TEMATYKA ZADAŃ DO REALIZACJI: 

 

1. Bezpieczeństwo w życiu codziennym  

- poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, zasad poruszania się po nich, uważne 

chodzenie po schodach, korzystanie z poręczy 

- sygnalizowanie konieczności oddalania się z miejsca zabaw czy zajęć  

- korzystanie ze sprzętów i zabawek zgodnie z zasadami ich użytkowania 

- zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych  

- bezpieczny wypoczynek podczas ferii i wakacji 

- przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych 

- niebezpieczeństwa związane z kontaktowaniem się z nieznajomymi 

- ostrożność w kontaktach ze zwierzętami 

- właściwe zachowanie się w sytuacjach zagrożenia życia   



- zdawanie sobie sprawy niebezpieczeństw wynikających zabawy zapałkami 

- znajomość numerów telefonów: Policji, Pogotowia, Straży Pożarnej, 112 

- zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi, 

nieznanymi przedmiotami i substancjami 

- nie baw się prądem (nie szarp za sznur, nie włączaj urządzeń elektrycznych, nie wkładaj 

przedmiotów do gniazdek elektrycznych) 

- nie baw się gazem (nie kręć kurkami, nie wkładaj przedmiotów do palników, przedmiotów do 

piekarnika) 

- nie dotykaj gorących przedmiotów, np. żelazka, kuchenki elektrycznej) 

- nie baw się ostrymi przedmiotami znalezionymi w domu np. nożem, igłą 

- nie baw się zapałkami  

- nigdy nie baw się lekarstwami i nieznanymi produktami chemicznymi znalezionymi w domu 

 

2. Zabawy na powietrzu bez nadzoru dorosłych 

 

- nie baw się w miejscach niebezpiecznych, np. w wykopach, w pobliżu placu budowy, w 

pobliżu torów kolejowych, w pobliżu rozdzielni gazu  

-  nie wspinaj się na dachy, wysokie drzewa, płoty i parkany 

- nie dotykaj nieznanych przedmiotów 

- nie zjadaj nieznanych roślin i grzybów 

- nie zjadaj znalezionych produktów żywnościowych 

- nie kąp się w zbiornikach wodnych bez opieki dorosłych 

- nie dotykaj obcych zwierząt 

- nie baw się na zamarzniętych zbiornikach bez opieki dorosłych 

- nie zjeżdżaj ze zbyt stromej góry. 

 

3. Przedszkolak bezpieczny na drodze 

 

- przestrzeganie zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych 

- znajomość zasad poruszania się pieszych po drogach 

- znajomość podstawowych znaków drogowych 

- poznanie sygnalizatora świetlnego, rozpoznawanie i nazywanie trzech barw sygnalizatora 

- uświadomienie niebezpieczeństwa zabaw w miejscach niedozwolonych 



- nie baw się w pobliżu jezdni, na parkingach, i wszędzie tam gdzie jeżdżą pojazdy 

mechaniczne, 

- nie przechodź przez jezdnię w nieoznaczonych miejscach 

- nie zbliżaj się na rowerze lub hulajnodze do ruchliwych ulic  

- nie spychaj kolegi z podwórka na jezdnię 

- nie wbiegaj na jezdnię 

- rozumienie potrzeby noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po 

drogach 

- wzbudzanie zaufania do policjanta jako osoby mogącej pomóc  dziecku w sytuacji 

zagrażającej niebezpieczeństwo 

 

4. Kontakty z osobami „obcymi” 

 

- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z osobami obcymi 

- nie ufaj obcym ludziom, np. nie przyjmuj od nich słodyczy, zabawek 

- nie odchodź od domu namawiany przez obcych ludzi 

- nie zdradzaj sekretów rodzinnych 

- nie otwieraj drzwi obcym ludziom pod nieobecność rodziców lub starszego rodzeństwa 

 

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE 

- oznakowanie jezdni w pobliżu przedszkola, ustawienie grabów 

- ustawienie znaków informujących – że w pobliżu znajduje się przedszkole 

- doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, gry, układanki, plansze tematyczne, filmy 

i itp. dotyczące realizowanych treści 

- doposażenie przedszkola w przybory plastyczne do realizacji programu 

- zakup bezpiecznego sprzętu do zabaw na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym 

- podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej  

- wyposażenie i noszenie przez dzieci odblaskowe oznaczenia garderoby 

- sporządzenie dla dzieci kolorowanek zawierających treści dotyczące bezpiecznych zachowań 

- wycieczka dzieci na Komendę Powiatową Policji, do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, 

OSP w Osieku Jasielskim 

- wspólne budowanie makiety „miasteczka drogowego” 

- procedury postępowania podczas ewakuacji przedszkola 



- prowadzenie pedagogizacji rodziców – organizowanie spotkań z osobami współpracującymi 

z przedszkolem w zakresie opieki i wychowania  

- pomoc rodziców w utrwalaniu wiadomości i umiejętności zdobytych przez dzieci na zajęciach 

dydaktyczno – wychowawczych 

- przygotowanie tablicy informacyjnej „bezpieczny przedszkolak” na której nauczycielki 

poszczególnych grup zamieszczają aktualnie realizowaną tematykę, hasła, historyjki 

obrazkowe itp. 

 

V. EWALUACJA PROGRAMU: 

 

1. Wystawy prac dzieci na temat realizacji programu „Bezpieczny przedszkolak”. 

2. Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców. 

3. Quiz wiedzy dzieci – „Bezpieczny przedszkolak” na temat znajomości bezpiecznego 

poruszania się po drodze, zabaw w domu i na powietrzu, obchodzenia się z 

urządzeniami elektrycznymi, ogniem itp. 

4. Wystawa fotograficzna – „Bezpieczny przedszkolak”. 

5. Stała gazetka tematyczna „Bezpieczny przedszkolak”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU  

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” 

Treści do realizacji grupa/nauczyciel miesiąc 

1.Określenie bazy pomocy dydaktycznych, 

gier, układanek, planszy itp. 

 

2.Zgłoszenie zapotrzebowania na zakup 

pomocy dydaktycznych. 

 

3.Zapoznanie z programem rodziców, 

zaproszenie do współdziałania. 

 

4.Realizacja treści programowych: 

Bezpieczeństwo w życiu codziennym: 

- poznanie rozkładu pomieszczeń 

przedszkolnych, zasad poruszania się po 

nich, uważne chodzenie po schodach, 

korzystanie z poręczy 

- sygnalizowanie konieczności oddalania się 

z miejsca zabaw czy zajęć  

- korzystanie ze sprzętów i zabawek zgodnie 

z zasadami ich użytkowania 

- zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i 

zabaw ruchowych  

- bezpieczny wypoczynek podczas ferii i 

wakacji 

- przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu 

tras komunikacyjnych 

- niebezpieczeństwa związane z 

kontaktowaniem się z nieznajomymi 

- ostrożność w kontaktach ze zwierzętami 

Nauczyciele grup 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszystkie grupy 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

Cały rok 
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IX/X 

 

 

 

 

 

IV 

 

V/VI 



- właściwe zachowanie się w sytuacjach 

zagrożenia życia   

- zdawanie sobie sprawy niebezpieczeństw 

wynikających zabawy zapałkami 

- znajomość numerów telefonów: Policji, 

Pogotowia, Straży Pożarnej, 112 

- zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach 

z urządzeniami elektrycznymi, 

mechanicznymi, nieznanymi przedmiotami i 

substancjami 

- nie baw się prądem (nie szarp za sznur, nie 

włączaj urządzeń elektrycznych, nie wkładaj 

przedmiotów do gniazdek elektrycznych) 

- nie baw się gazem (nie kręć kurkami, nie 

wkładaj przedmiotów do palników, 

przedmiotów do piekarnika) 

- nie dotykaj gorących przedmiotów, np. 

żelazka, kuchenki elektrycznej) 

- nie baw się ostrymi przedmiotami 

znalezionymi w domu np. nożem, igłą 

- nie baw się zapałkami  

- nigdy nie baw się lekarstwami i 

nieznanymi produktami chemicznymi 

znalezionymi w domu 

 

Zabawy na powietrzu bez nadzoru 

dorosłych 

 

- nie baw się w miejscach niebezpiecznych, 

np. w wykopach, w pobliżu placu budowy, 

w pobliżu torów kolejowych, w pobliżu 

rozdzielni gazu  
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V 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

VI 



-  nie wspinaj się na dachy, wysokie drzewa, 

płoty i parkany 

- nie dotykaj nieznanych przedmiotów 

- nie zjadaj nieznanych roślin i grzybów 

- nie zjadaj znalezionych produktów 

żywnościowych 

- nie kąp się w zbiornikach wodnych bez 

opieki dorosłych 

- nie dotykaj obcych zwierząt 

- nie baw się na zamarzniętych zbiornikach 

bez opieki dorosłych 

- nie zjeżdżaj ze zbyt stromej góry. 

 

Przedszkolak bezpieczny na drodze 

 

- przestrzeganie zakazu poruszania się po 

drogach bez opieki dorosłych 

- znajomość zasad poruszania się pieszych 

po drogach 

- znajomość podstawowych znaków 

drogowych 

- poznanie sygnalizatora świetlnego, 

rozpoznawanie i nazywanie trzech barw 

sygnalizatora 

- uświadomienie niebezpieczeństwa zabaw 

w miejscach niedozwolonych 

- nie baw się w pobliżu jezdni, na 

parkingach, i wszędzie tam gdzie jeżdżą 

pojazdy mechaniczne, 

- nie przechodź przez jezdnię w 

nieoznaczonych miejscach 

- nie zbliżaj się na rowerze lub hulajnodze 

do ruchliwych ulic  

 

 

X 

 

 

VI 

 

 

VI 

 

 

IV 

 

II 

 

 

II 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

VI 

 

 

IX 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

IX 



- nie spychaj kolegi z podwórka na jezdnię 

- nie wbiegaj na jezdnię 

- rozumienie potrzeby noszenia różnych 

elementów odblaskowych w czasie 

poruszania się po drogach 

- wzbudzanie zaufania do policjanta jako 

osoby mogącej pomóc  dziecku w sytuacji 

zagrażającej niebezpieczeństwo 

 

Kontakty z osobami „obcymi” 

 

- uświadomienie niebezpieczeństw 

wynikających z kontaktów z osobami 

obcymi 

- nie ufaj obcym ludziom, np. nie przyjmuj 

od nich słodyczy, zabawek 

- nie odchodź od domu namawiany przez 

obcych ludzi 

- nie zdradzaj sekretów rodzinnych 

- nie otwieraj drzwi obcym ludziom pod 

nieobecność rodziców lub starszego 

rodzeństwa 
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