Program pilotażowy
Zdrowy Przedszkolak
PROCEDURA TWORZENIA
INDYWIDUALNEGO PLANU POSTĘPOWANIA
ZDROWOTNEGO DLA DZIECKA W WIEKU 3-6 LAT
WRAZ Z MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI

Gdańsk, Marzec 2021
Opracowano w ramach projektu „Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna

1.1. Kompetencja zdrowotna 1: Rodzic/opiekun wspiera dziecko w przestrzeganiu zachowań żywieniowych zgodnych z zasadami
„piramidy zdrowego żywienia”

Kompetencja zdrowotna 1

Skutek zdrowotny dla dziecka

Rodzic/opiekun wspiera dziecko w przestrzeganiu

1 zachowań żywieniowych zgodnych z zasadami
„piramidy zdrowego żywienia”

Zwiększenie szans na utrzymanie odpowiedniej dla płci i
wieku masy i składu ciała oraz sprawność fizyczna –
zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych

Status zdrowotny dziecka
uwarunkowany
kompetencją
- status zachowań
żywieniowych
- status masy ciała

Status zachowań żywieniowych
Nr
pyt.

Pytanie

1

Sposób
kamienia

2

Moje
dziecko
zwykle
zjada
produkty
zbożowe:
(np. chleb,
pełnoziarn
isty chleb,
bajgiel,
bułka,
płatki,
płatki

Odpowiedź

Warunek
dotyczący
statusu

A
B
C
A

Naturalny
Sztuczny
Mieszany
Więcej niż 5 razy
dziennie

B

4 do 5 razy dziennie

☺

C

2 do 3 razy dziennie

☹

D

Mniej niż 2 razy
dziennie

☹

☹

Zalecenie /
rekomendacje

Komentarz

Brak zaleceń

Brak komentarza

Produkty zbożowe
spożywane więcej niż 5
razy dziennie. Wymaga
zmiany!
Produkty zbożowe
spożywane 4 – 5 razy
dziennie. Wspaniale!
Produkty zbożowe
spożywane 2 do 3 razy
dziennie.
Produkty zbożowe
spożywane mniej niż 2
razy dziennie. Wymaga

Produkty zbożowe powinny być
składnikiem większości posiłków.
Należy jak najczęściej wybierać te
pełnoziarniste, do których zaliczamy
mąkę i pieczywo razowe, graham i
tzw. grube kasze (np. gryczana,
jęczmienna), ryż brązowy, makarony
pełnoziarniste, naturalne płatki
zbożowe, np. owsiane, jęczmienne,
żytnie.
Produkty zbożowe dostarczają
węglowodanów złożonych, są więc
doskonałym źródłem energii tak

Edukacja
uzupełniająca

https://ncez.pl/zywien
ie-w-placowkachedukacyjnych/zasadyzdrowegozywienia/produktyzbozowe-w-zywieniudzieci-i-mlodziezy-praktyczne-wskazowki

owsiane,
makaron,
ryż, kasze
jaglana,
gryczana,
jęczmienn
a)

3

Moje
dziecko
zjada
zwykle
produkty
mleczne:
(np.
mleko, ser
żółty,
twaróg,
serek

zmiany!

A

Więcej niż 3 razy
dziennie

☺

B

3 razy dziennie

☺

C

2 razy dziennie

☹

Produkty mleczne
spożywane więcej niż 3
razy
dziennie. Wspaniale!
Produkty mleczne
spożywane 3 razy
dziennie. Wspaniale!
Produkty mleczne
spożywane 2 razy
dziennie. Wymaga
zmiany!

potrzebnej rosnącemu i
rozwijającemu się organizmowi.
Zawierają także witaminy z grupy B
(niezbędne do prawidłowej pracy
układu nerwowego, pomagające w
koncentracji i nauce), różne składniki
mineralne (np. magnez, cynk,
żelazo), które m.in. wspierają rozwój
fizyczny, korzystnie wpływają na
samopoczucie i zdolność do nauki; są
również źródłem błonnika
pokarmowego wspomagającego
pracę układu pokarmowego,
ułatwiającego utrzymanie
prawidłowej masy ciała i
pomagającego zapobiegać chorobom
na tle wadliwego żywienia.
Zalecana do spożycia ilość
produktów mlecznych to
przynajmniej 3–4 szklanki mleka,
które można częściowo zastąpić
innymi wartościowymi produktami,
takimi jak: jogurt naturalny, kefir,
maślanka, ser. Produkty mleczne są
najlepszym źródłem dobrze
przyswajalnego wapnia –
składnika niezbędnego do budowy
zdrowych kości i zębów. Produkty te

https://ncez.pl/dziecii-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/mleko-iprzetwory-mleczne-wdiecie-dziecka
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4

5

wiejski,
jogurt,
budynie
mleczne
lub
roślinne
substytuty
mleka,
takie jak
wzbogaco
ne napoje
sojowe.)
Moje
dziecko
zwykle je
owoce:

Moje
dziecko
zwykle je

D

Raz dziennie lub mniej

☹

Produkty mleczne
spożywane raz dziennie
lub mniej. Wymaga
zmiany!

zawierają również pełnowartościowe
białko oraz witaminy i składniki
mineralne.

A

Więcej niż 3 razy
dziennie

☹

B

3 razy dziennie

☹

C

2 razy dziennie

D

Raz dziennie

E

Wcale

A

Więcej niż 2 razy
dziennie

☺
☺
☹
☺

Owoce spożywane więcej
niż 3 razy dziennie.
Wymaga zmiany!
Owoce spożywane 3 razy
dziennie. Wymaga
zmiany!
Owoce 2 razy dziennie.
Wspaniale!

Warzywa i owoce powinny
być spożywane kilka razy dziennie,
w ramach posiłków. Należy
spożywać więcej warzyw niż
owoców. Warzywa i owoce różnią się
między sobą składem i wartością
odżywczą. Barwa warzyw i owoców
wiąże się z zawartością określonych
substancji, które mają wpływ na ich
właściwości zdrowotne. Dlatego,
aby dostarczyć organizmowi
wszystkich składników
pokarmowych, należy spożywać
różnobarwne warzywa i owoce.
Produkty te stanowią główne źródło
witamin, składników mineralnych,

Owoce spożywane raz
dziennie. Wspaniale!
Owoce nie spożywane.
Wymaga zmiany!
Warzywa spożywane
więcej niż 2 razy dziennie.
Wspaniale!

https://ncez.pl/zywien
ie-w-placowkachedukacyjnych/zasadyzdrowegozywienia/warzywa-iowoce-w-zywieniudzieci-i-mlodziezy-praktyczne-wskazowki
https://ncez.pl/dziecii-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/warzywa-iowoce---kolorowyparasol-ochronny-dlatwojego-dziecka
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warzywa:

6

Moje
dziecko
zwykle je
mięso,
ryby, drób
lub inne
produkty

B

2 razy dziennie

☹

C

Raz dziennie

☹

D

Wcale

☹

A

Więcej niż 2 razy
dziennie

☺

B

2 razy dziennie

☹

Warzywa spożywane 2
razy dziennie. Wymaga
zmiany!
Warzywa spożywane 1
raz dziennie. Wymaga
zmiany!
Warzywa nie spożywane.
Wymaga zmiany!

Produkty, będące
źródłem białka
spożywane więcej niż 2
razy dziennie. Wspaniale!
Produkty, będące
źródłem białka
spożywane 2 razy

błonnika oraz naturalnych
przeciwutleniaczy. Regularne
jedzenie warzyw i owoców zmniejsza
ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym
cukrzycy typu 2, otyłości,
nadciśnienia, niedokrwiennej
choroby serca, niektórych
nowotworów.
Najkorzystniej jest spożywać je na
surowo lub minimalnie
przetworzone, ponieważ w
takiej formie produkty te zachowują
najwyższą wartość odżywczą.
Soki, które nie zawierają dodatku
cukru mogą być korzystnym
elementem codziennej diety dzieci i
młodzieży pod warunkiem
właściwego zbilansowania tej diety.
Zgodnie z najnowszymi
rekomendacjami dzieci w wieku 4.–
6. r.ż. mogą spożywać dziennie do
170 ml soku.
W okresie wzrostu i rozwoju
młodego organizmu szczególnie
ważne jest spożywanie
pełnowartościowego białka, którego
cennym źródłem są: mięso, ryby i
jaja. Warto pamiętać, że mięso jest
również źródłem najlepiej
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https://ncez.pl/dziecii-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/jak-zachecacmale-dzieci-dospozywania-warzyw-inowych-potraw

https://ncez.pl/zywien
ie-w-placowkachedukacyjnych/zasadyzdrowegozywienia/mieso--ryby-nasiona-roslinstraczkowych-i-jaja-w-

5

będące
źródłem
białka np.
C
jajka,
masło
orzechowe
, tofu,
D
orzechy
lub
suszona
fasola,
groszek i
E
soczewica)
.

Raz dziennie

Kilka razy w tygodniu

Wcale

☹
☹
☹

dziennie. Wymaga
zmiany!
Produkty, będące
źródłem białka
spożywane raz dziennie.
Wymaga zmiany!
Produkty, będące
źródłem białka
spożywane Kilka razy w
tygodniu. Wymaga
zmiany!
Produkty, będące
źródłem białka nie
spożywane wcale.
Wymaga zmiany!

przyswajalnego żelaza, które pełni
ważną rolę m.in. w tworzeniu
składników krwi. Należy wybierać
chude mięso, natomiast ograniczać
produkty mięsne przetworzone,
których nadmierne spożycie jest
niekorzystne dla zdrowia.
Przynajmniej dwa razy w tygodniu
warto zjeść ryby, przede wszystkim
morskie. Zawierają one cenne dla
zdrowia wielonienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3, które
odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju
i prawidłowym funkcjonowaniu
mózgu, układu nerwowego i wzroku.
Ryby są również doskonałym
źródłem białka i składników
mineralnych, w tym jodu.

zywieniu-dzieci-imlodziezy-praktycznewskazowkihttps://ncez.pl/dziecii-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/wstraczkowych-sila-

Jaja można jeść kilka razy w tygodniu
– są skoncentrowanym źródłem
składników odżywczych, m.in. białka,
witamin, składników mineralnych i
lecytyny.
Dobrym źródłem białka w diecie są
nasiona roślin strączkowych, m.in.
fasoli, zielonego groszku, soczewicy i
bobu. Stanowią doskonałą
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7

8

Moje
dziecko
zwykle je
żywność
typu „fast
food”

A

4 lub więcej razy w
tygodniu

☹

B

2 – 3 razy w tygodniu

☹

C

Raz w tygodniu

☹

D

Kilka razy w miesiącu

☹

E

Raz w miesiącu lub
mniej

☺

Zdarza się tak w
większości
przypadków

☺

Zdarza się tak czasami

☺

Jako rodzic A
mam
trudności z
zakupem
żywności
B
do
karmienia
mojego

alternatywę dla mięsa.
Spożywanie żywności
Żywność typu fast food nie powinna
typu „fast food” 4 lub
pojawiać się z menu dziecka częściej
więcej razy w tygodniu.
niż raz w miesiącu. Im rzadziej tym
Wymaga zmiany!
lepiej. Ze względu na wysoką
zawartość takich substancji, jak:
Spożywanie żywności
typu „fast food” 2 – 3 razy tłuszcz (w tym kwasy tłuszczowe
typu trans), cukier, sól, glutaminian
w tygodniu. Wymaga
sodu, czyli substancja wzmacniająca
zmiany!
smak, oraz małą ilość błonnika, dania
Spożywanie żywności
typu fast food mogą prowadzić do
typu „fast food” raz w
występowania chorób w tym:
tygodniu. Wymaga
otyłości, cukrzycy, nadciśnienia
zmiany!
tętniczego, chorób serca i naczyń
Spożywanie żywności
krwionośnych oraz nowotworów
typu „fast food” kilka razy
(szczególnie przewodu
w miesiącu. Wymaga
pokarmowego).
zmiany!
Spożywanie żywności
typu „fast food” raz w
miesiącu lub mniej.
Wspaniale!
Generalnie zdrowe
Aby kupować zdrowe produkty w
zakupy nie stanowią
rozsądnych cenach warto planować
problemy ze względów
posiłki na tydzień a zakupy robić na
finansowych. Wspaniale! podstawie przygotowanej listy,
zgodniej z tygodniowym menu.
Generalnie zdrowe
Kupowanie tylko tego, co potrzebne,
zakupy nie stanowią
pozwala zaoszczędzić pieniądze.
problemy ze względów
finansowych. Wspaniale! Należy unikać dań gotowych bądź
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https://ncez.pl/abczywienia-/zasadyzdrowegozywienia/fast-food----czy-szybko-znaczyzdrowo-

https://ncez.pl/dziecii-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/wspolneposilki-w-domuzapobiegajanadwadze-i-otylosci-udzieci-i-mlodziezy

https://ncez.pl/abczywienia-/zasadyzdrowegozywienia/kupuj-zkorzyscia---nie-tylkood-swieta
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9

dziecka,
ponieważ
jedzenie
jest
drogie:

C

Zdarza się tak rzadko

☹

D

Nie mam takiego
problemu

☹

Moje
dziecko
ma
problemy
z żuciem,
połykanie
m,
wymiotow
aniem lub
dławienie
m/zadławi
aniem

A

Zdarza się tak w
większości
przypadków

☹

B

Zdarza się tak czasami

☹

C

Zdarza się tak rzadko

☺

Zdrowe zakupy sprawiają
trudność ze względów
finansowych.
Zdrowe zakupy sprawiają
trudność ze względów
finansowych.

Pojawiające się u dziecka
problemy z żuciem/
połykaniem podczas
jedzenia. Wymaga
weryfikacji!
Pojawiające się u dziecka
problemy z żuciem/
połykaniem podczas
jedzenia. Wymaga
weryfikacji!
Generalnie nie ma
problemów z żuciem/

wstępnie przygotowanych (na
przykład wstępnie pokrojone
warzywa i owoce oraz torebki
gotowej sałatki często kosztują
więcej niż takie do samodzielnego
przygotowania). Należy również
ogranicz kupowanie gotowych lub
mrożonych posiłków, które często
zawierają dużo sodu i tłuszczu.
Przygotowanie własnych posiłków
będzie tańsze i lepsze dla dziecka.
Zaleca się również kupować
produkty „nie firmowe” ponieważ są
one zwykle tańsze niż produkty
markowe.
Zaleca się sięganie po produkty
sezonowe i lokalne.
Małe dzieci uczą się, jak się
https://czytajwsieci.pl/
odżywiać, jak jeść, w tym jak żuć i
dysfagia-u-dziecipołykać.
przyczyny-i-leczenie/
Zadławianie się może być bardzo
niepokojące dla rodziców, ale w
większości przypadków jest to
normalna część nauki jedzenia.
Jedzenie, jak każda inna czynność,
wymaga praktyki. Gdy dzieci rosną i
rozwijają się, aby wspierać ich
umiejętności jedzenia należy
podawać posiłki różnorodne i o
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podczas
jedzenia:

10

11

Moje
dziecko
nie jest
głodne w
czasie
posiłków,
ponieważ
przez cały
dzień coś
pije:

Moje
dziecko
zwykle je:

D

Nie mam takiego
problemu

☺

A

Zdarza się tak w
większości
przypadków

☹

B

Zdarza się tak czasami

☹

C

Zdarza się tak rzadko

☺

D

Nie mam takiego
problemu

☺

A

Mniej niż 2 razy
dziennie

☹

B

2 razy dziennie

☹

połykaniem podczas
jedzenia. Wspaniale!
Generalnie nie ma
problemów z żuciem/
połykaniem podczas
jedzenia. Wspaniale!

Dziecko cały czas coś pije,
przez to nie jest głodne
podczas posiłków.
Wymaga zmiany!
Dziecko cały czas coś pije,
przez to nie jest głodne
podczas posiłków.
Wymaga zmiany!
Dziecko jest głodne
podczas posiłku. Zjada go
z apetytem. Wspaniale!
Dziecko jest głodne
podczas posiłku. Zjada go
z apetytem. Wspaniale!
Dziecko zjada mniej niż 2
posiłki dziennie. Wymaga
zmiany!
Dziecko zjada 2 posiłki
dziennie. Wymaga
zmiany!

różnej konsystencje.
Rodzaj, kształt, konsystencja i
rozmiar żywności mogą zwiększać
ryzyko zakrztuszenia się małego
dziecka, dlatego posiłki należy
dobierać do umiejętności dziecka.
W przypadku, gdy problem pojawia
się często warto skonsultować
sprawę z lekarzem.
Kluczowe dla prawidłowej
organizacji posiłków w ciągu dnia,
obok ich regularności jest
niepodjadanie pomiędzy nimi. Mowa
tutaj o wszelkich produktach, które
dostarczają do naszego organizmu
energię. Są to zarówno słodkie i
słone przekąski, ale również takie jak
owoce, napoje mleczne, soki.
Podjadanie pomiędzy posiłkami
odbiera apetyt na właściwe posiłki i
utrudnia rodzicowi kształtowanie
prawidłowych nawyków
żywieniowych dziecka.

https://ncez.pl/dziecii-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/kilka-slow-oprzekaszaniu

Posiłki powinny być jedzone
regularnie o stałych porach w ciągu
dnia. Najzdrowiej spożywać 5
posiłków w odstępach ok. 3
godzinnych. Zapewnia to lepszy
metabolizm i optymalne

https://ncez.pl/zdrow
eodchudzanie/praktycz
ne-porady/czesciejnie-znaczy-wiecej--znaczenie-
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https://ncez.pl/abczywienia-/zasadyzdrowegozywienia/cukier-islodycze-w-zywieniudzieci-i-mlodziezy-praktycznewskazowki-
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12

Pozwalam
dziecku
decydowa
ć, ile chce
zjeść:

C

3 do 4 razy dziennie

☹

D

5 razy dziennie

E

Więcej niż 5 razy
dziennie

☺
☹

A

Zawsze

☺

B

W większości
przypadków

☺

C

Czasami

☹

D

Rzadko

☹

E

Nigdy

☹

Dziecko zjada 3 - 4 posiłki
dziennie. Wymaga
zmiany!
Dziecko zjada 5 posiłków
dziennie. Wspaniale!
Dziecko zjada więcej niż 5
posiłków dziennie.
Wymaga zmiany!

Generalnie dziecko samo
decyduje ile chce zjeść.
Wspaniale!
Generalnie dziecko samo
decyduje ile chce zjeść.
Wspaniale!
Generalnie to rodzic
decyduje ile dziecko
powinno zjeść. Wymaga
zmiany!
Generalnie to rodzic
decyduje ile dziecko
powinno zjeść. Wymaga
zmiany!
Generalnie to rodzic
decyduje ile dziecko
powinno zjeść. Wymaga

wykorzystanie składników
odżywczych oraz sprzyja
prawidłowej sprawności umysłowej
i fizycznej organizmu. Zbyt długa
przerwa między posiłkami (powyżej
4 godzin) obok podwyższonego
ryzyka występowania otyłości,
cukrzycy typu 2,
hipercholesterolemii przynosi też
pogorszenie funkcjonowania
organizmu praktycznie natychmiast
po przegapieniu czasu posiłku
Jedną z podstawowych zasad
dotyczących kamienia dzieci jest
reguła, która mówi, że rodzic
decyduje, co dziecko je, dziecko
decyduje, jak i ile zje. Rodzic
powinien wybierać produkty, które
są dozwolone w diecie dziecka.
Pozwalać swojemu dziecku
dokonywać wyboru spośród
świadomie przez siebie
wyselekcjonowanych produktów.
Dziecko natomiast samo powinno
decydować ile zje. Każdy człowiek
ma wewnętrzny mechanizm, który
mówi, ile jedzenia potrzebuje.
Zmuszając dziecko do dojadanie
posiłków, np. poprzez wprowadzenie
zasady czystego talerza można
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regularnegospozywania-posilkow-

https://dziecisawazne.
pl/rodzic-decyduje-codziecko-je-dzieckodecyduje-jak-ile-zje/
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14

Moje
dziecko je
posiłki
podczas
oglądania
telewizji:

Moje
dziecko
zwykle

A

Zawsze

☹

B

W większości
przypadków

☹

C

Czasami

☹

D

Rzadko

☺

E

Nigdy

☺

A

Zawsze

☹

Generalnie dziecko je
posiłki podczas oglądania
telewizji. Wymaga
zmiany!
Generalnie dziecko je
posiłki podczas oglądania
telewizji. Wymaga
zmiany!
Generalnie dziecko je
posiłki podczas oglądania
telewizji. Wymaga
zmiany!
Generalnie dziecko nie
jada posiłków podczas
oglądania telewizji.
Wspaniale!
Generalnie dziecko nie
jada posiłków podczas
oglądania telewizji.
Wspaniale!
Generalnie dziecko
przyjmuje suplementy.
Wymaga zmiany!

doprowadzić do tego, że zaburzone
zostaną mechanizmy regulujące
uczucie głodu i sytości.
Skupiając uwagę na posiłku, dziecko
uczy się odczytywać sygnały ze
swojego ciała, unika przejedzenia
oraz spożycia
za małej ilości pożywienia (ochrona
przed otyłością lub niedojadaniem).
Dodatkowo wspólny posiłek z
rodzicem jest doskonałą okazją do
modelowania pozytywnych
zachowań żywieniowych u dziecka,
które uczy się głównie poprzez
naśladowanie. Ważne aby wpoić
dziecko zasadę spożywania
przynajmniej jednego posiłku w
ciągu dnia wspólnie z rodziną. Warto
angażować już najmłodsze dzieci w
przygotowanie posiłków. Wspólny
posiłek to również czas na rozmowę.
Podczas posiłku powinny być
wyłączone wszelkie urządzenia
rozpraszające uwagę dziecka:
telewizor, komputer, tablet, telefon.
U zdrowych dzieci stosowanie
dodatkowych preparatów z
witaminami (poza witaminą D3) nie

https://mamotoja.pl/c
zy-dziecko-moze-jescprzedtelewizorem,problemy
-wychowawczeartykul,14728,r1p1.ht
ml

https://zywienie.abczd
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przyjmuje
suplement
y: np.
multiwita
miny,
krople
żelaza, olej
z wątroby
dorsza/tra
n

B

W większości
przypadków

☹

C

Czasami

☹

Moje
dziecko:

D

Rzadko

☺

E

Nigdy

☺

A

Potrzebuje więcej
aktywności fizycznej
Ma wystarczająco
aktywności fizycznej
5 lub więcej godzin
dziennie
4 godziny dziennie
3 godziny dziennie

B
16

Moje
dziecko
zwykle
ogląda

A
B
C

Generalnie dziecko
przyjmuje suplementy.
Wymaga zmiany!
Generalnie dziecko
przyjmuje suplementy.
Wymaga zmiany!
Generalnie dziecko nie
przyjmuje suplementów.
Wspaniale!
Generalnie dziecko nie
przyjmuje suplementów.
Wspaniale!

jest wskazane. Suplementy witamin i
składników mineralnych zwykle nie
są konieczne nawet dla „niejadków”.
Ze względu na małe spożycie ryb
oraz ograniczoną ekspozycję na
uzasadnione jest stosowanie
dodatkowej suplementacji witaminy
D3 wśród dzieci szczególnie w
okresie jesienno-zimowy. Dawka
powinna być każdorazowo
uzgodniona z lekarzem.
Najważniejsze aby nauczyć dzieci, że
to jedzenie jest najlepszym źródłem
niezbędnych witamin i składników
mineralnych. Dobry stan zdrowia,
dobre odżywianie pochodzą z
jedzenia, a nie z tabletek.

Brak zaleceń

Brak komentarza

Brak zaleceń

Brak komentarza
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17

18

19

telewizję,
korzysta z
komputer
a i gra w
gry wideo
Jestem
zadowolon
y z tego
jak rozwija
się moje
dziecko
Moje
dziecko
powinno:
Podaję
mojemu
dziecku
śniadanie
przed
wyjściem
do
przedszkol
a:

D
E

2 godziny dziennie
1 godzina lub mniej
dziennie

A
B

Tak
Nie

Brak zaleceń

Brak komentarza

A
B

Brak zaleceń

Brak komentarza

C
A

Powinno ważyć więcej
Ma odpowiednią masę
ciała
Powinno ważyć mniej
Zawsze

B

Zazwyczaj

☺

C

Czasami

☹

Generalnie dziecko zjada
śniadanie przed wyjściem
do przedszkola.
Wspaniale!
Generalnie dziecko zjada
śniadanie przed wyjściem
do przedszkola.
Wspaniale!
Generalnie dziecko nie
zjada śniadania przed
wyjściem do przedszkola.
Wymaga zmiany!

Śniadanie należy zjeść w ciągu 1
godz. po wstaniu z łóżka. Jest to
pierwszy posiłek po wielogodzinnej
przerwie nocnej, kiedy to stężenie
glukozy we krwi jest bardzo niskiej,
co może niekorzystnie wpłynąć na
ogólne samopoczucie.
Mimo, że dziecko zjada śniadanie w
przedszkolu warto już
od najmłodszych lat kształtować
nawyk spożywania śniadania w
domu przed wyjściem do

☺

https://ncez.pl/dziecii-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/pierwszesniadanie-----dobrypoczatek-dnia
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Podaję
mojemu
dziecku
obiad po
powrocie z
przedszkol
a:

D

Rzadko

☹

E

Nigdy

☹

A

Zawsze

☹

B

Zazwyczaj

☹

C

Czasami

☹

D

Rzadko

☺

E

Nigdy

☺

Generalnie dziecko nie
zjada śniadania przed
wyjściem do przedszkola.
Wymaga zmiany!
Generalnie dziecko nie
zjada śniadania przed
wyjściem do przedszkola.
Wymaga zmiany!
Generalnie dziecko zjada
drugi obiad po powrocie z
przedszkola. Wymaga
zmiany!
Generalnie dziecko zjada
drugi obiad po powrocie z
przedszkola. Wymaga
zmiany!
Generalnie dziecko zjada
drugi obiad po powrocie z
przedszkola. Wymaga
zmiany!
Generalnie dziecko nie
zjada drugiego obiadu po
powrocie z przedszkola.
Wspaniale!
Generalnie dziecko nie
zjada drugiego obiadu po
powrocie z przedszkola.
Wspaniale!

codziennych zadań: przedszkola,
szkoły, pracy.

Przedszkolny obiad zapewnia dziecku
realizację ok. 35% dziennego
zapotrzebowania na energię.
Podawanie drugiego obiadu po
przyjściu z przedszkola przyczynia się
do przekarmienia dziecka. Jeżeli
dziecko po powrocie z przedszkola
sygnalizuje, że jest głodne, warto
pamiętać, że może to być
następstwo upływu czasu od
poprzedniego posiłku a nie niskiej
jakości posiłku obiadowego. Po
powrocie z przedszkola należy
zapewnić dziecku podwieczorek lub
kolację, w zależności od godziny
powrotu do domu.

https://ncez.pl/zywien
ie-w-placowkachedukacyjnych/zywieni
e-w-przedszkolach-iszkolach/kilka-slow-oilosci-i-dzieleniuposilkow-wprzedszkolu-
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Status masy ciała
Kompetencja zdrowotna 1
Rodzic/opiekun wspiera
1 dziecko w utrzymaniu
prawidłowej masy ciała

Nr
1

Pytanie

Prawidłowa masa ciała w wieku dziecięcym jest podstawą prawidłowego
rozwoju fizycznego dziecka, co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia
m.in. chorób cywilizacyjnych i nowotworowych w przyszłości.

Warunek dot.
statusu
Podaj masę Masa ciała w normie Status masy ciała:
ciała i wzrost Prawidłowa masa
Należy utrzymać
dziecka.
ciała (BMI)
prawidłową masę
(Masę ciała
ciała, tak trzymać!
należy mierzyć
w samej
bieliźnie,
optymalnie w
godzinach
porannych, na
czczo.
Wysokość ciała
należy mierzyć

Odpowiedź

Skutek zdrowotny dla dziecka

Zalecenie /
rekomendacja:
Należy utrzymywać masę
ciała optymalnie
pomiędzy 25 a 75
centylem BMI dla wieku i
płci.

Status zdrowotny dziecka
uwarunkowany
kompetencją


status zachowań
żywieniowych
 status masy ciała

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
Prawidłowa masa ciała w wieku 3-6 lat
znacząco zwiększa szansę na
zachowanie prawidłowej masy ciała w
późniejszym wieku oraz w okresie
dorosłości znacząco zmniejsza
występowanie chorób cywilizacyjnych
(m.in. nadciśnienia tętniczego,
cukrzycy czy miażdżycy)
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Edukacja
uzupełniająca
https://ncez.pl/dziec
i-i-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/wplywdiety-na-rozwojpoznawczy-dzieckahttps://ncez.pl/dziec
i-i-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/podstawowe
-zasady-zdrowegozywienia
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w pozycji
Zbyt niska masa ciała
stojącej, bez (BMI <10 cc)
obuwia,
optymalnie w
godzinach
porannych)

Zbyt wysoka masa
ciała (BMI >85 cc)

Status masy ciała:
Należy wyjaśnić
przyczynę zbyt
niskiej masy ciała
(BMI)!

Status masy ciała:
Należy dążyć do
masy ciała poniżej
85 centyla BMI

Należy dążyć do
wyjaśnienia zbyt niskiej
masy ciała – może
wynikać to zarówno z
nieprawidłowych
nawyków żywieniowych,
uwarunkowań
rodzinnych, jak i
obecności chorób.
Wskazana jest wizyta w
poradni POZ – kontrola
lekarska
Masa ciała (BMI) powyżej
85 centyla dla wieku i płci
jest warunkiem
rozpoznania nadwagi, a
masa ciała (BMI) powyżej
95 centyla, otyłości. W
zdecydowanej większości
związane jest to z
nieprawidłowymi
nawykami dziecka i
rodziny w zakresie
zachowań żywieniowych i
aktywności fizycznej.
Wskazana jest kontrola
lekarska w POZ oraz
rozważenie konsultacji
dietetycznej. Dodatkowo,
ponieważ zbyt wysoka

Niedobór masy ciała, wyrażony jako
zbyt niskie BMI lub niedobór masy
ciała (w kg) może być spowodowany
obecnością chorób przewlekłych. Jeśli
nie są odpowiednio wcześnie wykryte
mogą wpłynąć na stan zdrowia w
przyszłości.

https://www.mp.pl/
pacjent/pediatria/zy
wienie/74848,niedoz
ywienie-hipotrofianiedobor-masy-ciala

Występowanie nadwagi, a w
szczególności otyłości u dziecka w
grupie wiekowej 3-6 niesie ze sobą
bardzo poważne konsekwencje.
Większość z dzieci z tej grupy
wiekowej, bez podjęcia odpowiednich
działań przez rodziców/opiekunów
pozostanie otyłymi nastolatkami i
otyłymi dorosłymi. To natomiast
zwiększa ryzyko wystąpienia wielu
chorób cywilizacyjnych. Dzieci nie
„wyrastają” z otyłości same. By ich
BMI/masa ciała wróciła do
prawidłowych granic potrzebne jest
wsparcie i praca rodziców/opiekunów
nad prawidłowymi zachowaniami. W
tej grupie wiekowej co do zasady nie
dąży się do redukcji masy ciała, a do

https://ncez.pl/dziec
i-i-mlodziez/dzieciprzedszkolne-iszkolne/wspolneposilki-w-domuzapobiegajanadwadze-i-otylosciu-dzieci-i-mlodziezy
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-zasady-zdrowegozywienia
https://www.mp.pl/
pacjent/pediatria/zy
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masa ciała może być
związana z
nieprawidłowymi
wzorcami żywienia
wskazana jest również
konsultacja
psychologiczna, do
wzmocnienia gotowości
do zmiany ew.
nieprawidłowych
wzorców.

1.2.

2

„nadrobienia” wzrostu oraz
wprowadzenia prawidłowych zasad
żywienia i aktywności fizycznej.

wienie/73883,otylos
c-i-zespolmetaboliczny-udzieci-i-mlodziezy

Kompetencja 2: Rodzic/opiekun wspiera dziecko w podejmowaniu odpowiedniej aktywności fizycznej

Kompetencje zdrowotne 2

Skutek zdrowotny dla dziecka

Status zdrowotny dziecka
uwarunkowany
kompetencją

Rodzic/opiekun wspiera dziecko w
podejmowaniu odpowiedniej aktywności
fizycznej

Zwiększenie szans na utrzymanie odpowiedniej
sprawności fizycznej oraz masy i składu ciała zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych

- status sprawności fizycznej
- status aktywności fizycznej
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Status sprawności fizycznej
Nr
1

Pytanie /
zadanie
Wykonaj
skok w dal z
miejsca z
odbicia
obunóż (opis
realizacji
ćwiczenia w
załączniku 1 ;
wartości
referencyjne
w zał.2)

Odpowiedź
Wynik równy i
powyżej 25 centyla
dla kategorii
wiekowej i płci

Warunek dot.
statusu
Tak trzymać

Poniżej 25 centyla dla Popracuj więcej
kategorii wiekowej i
płci

Zalecenie /
rekomendacja:
Bardzo dobrze, należy
utrzymać dotychczasową
aktywność fizyczną.
Zabawy i gry z piłką
(rzuty, chwyty,
prowadzenie piłki nogą)
oraz z elementami
skoków będą wpływały
pozytywnie na
prawidłowy rozwój tej
zdolności motorycznej.
Należy zachęcać dziecko
do zabaw z elementami
skoku. Wpłyną one
pozytywnie na
kształtowanie siły,
szybkości i koordynacji
np. przeskoki z nogi na
nogę, przeskakiwanie
przez sznurek leżący na
ziemi, podskoki obunóż,
skoki przez skakankę,
zabawy na placu zabaw,
trampolina. Ważne są
również zabawy i gry z

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
Poziom sprawności fizycznej jest
uważany za wskaźnik zdrowia. Niski
poziom sprawności dzieci może
świadczyć pośrednio o ich mniejszym
potencjale zdrowotnym.
Pomiar sprawności fizycznej ma służyć
celom diagnostycznym, a nie
koncentracji na aktualnym poziomie
osiągnięć motorycznych. Testy mają
służyć promocji zdrowia i trosce o
funkcjonalną wydolność i dobrostan.

Edukacja
uzupełniająca
https://www.mp.pl/
pacjent/pediatria/pr
awidlowyrozwoj/roz
wojfizyczny/74862,r
ozwoj-motorycznydzieci-w-wiekuprzedszkolnym-iszkolnym

https://www.mp.pl/
pacjent/pediatria/ak
tualnosci/badania/2
04083,sprawnoscW trakcie aktywności fizycznej fizyczna-dziecidoskonalą się funkcje poznawcze, pogarsza-sie
zmysły oraz sfera odbioru bodźców.
Wykonywane ruchy zostają przez Charakterystyka
dziecko
zapamiętane,
następnie rozwoju
ulegają
powolnej
automatyzacji. motorycznego
Niedobór ruchu może być natomiast dziecka
przyczyną
zaburzeń
równowagi Dziecko 3 - letnie
wewnętrznej w organizmie dziecka, chodzi, biega, skacze
skutkiem
czego
mogą
być obunóż, pokonuje
nieadekwatne zachowania, napięcia schody krokiem
emocjonalne i zmiany nastroju.
dostawnym. Mięśnie
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piłką tj. rzuty, chwyty,
toczenie, kopnięcia.
https://www.youtube.co
m/watch?v=O0cp2jEZsxc
2.

Wykonaj bieg Wynik równy i
Tak trzymać
wahadłowy 4 powyżej 25 centyla
x 10 lub dl
dla kategorii
dzieci
wiekowej i płci
młodszych 3 4 latków (4x
5 m) metrów
(w
sekundach)
(opis
Poniżej 25 centyla dla Popracuj więcej
realizacji
kategorii wiekowej i
ćwiczenia w płci
załączniku 1 ;
wartości
referencyjne
w zał.2)

Dzieci, które wykazują odpowiedni
poziom
rozwoju
motorycznego,
łatwiej odnajdują się w grupach
rówieśniczych
i
są
bardziej
samodzielne.

Bardzo dobrze, należy
utrzymać dotychczasową
aktywność fizyczną.
Zabawy i gry biegowe
oraz z elementami
zręcznościowymi będą
wpływały pozytywnie na
prawidłowy rozwój
zwinności.
Należy zachęcać dziecko
do zabaw biegowych np.
berek, slalom biegowy,
bieg ze zmianą kierunku
(na sygnał). Ważne są
również zabawy
zręcznościowe i ćwiczące
czas reakcji np. gra w
„zbijaka” , lub przeskok
przez odbijaną o podłoże
piłkę. Zabawa „piłka parzy
„ lub gra w „kolory”.

trzylatka są słabe, a
więzadła stawowe
rozciągliwe co
powoduje dużą
męczliwość i niską
precyzję ruchów.
Ruchy
charakteryzuje
globalność. Uwaga
ruchowa jest
niepodzielna i
krótkotrwała. Do
podejmowania
ćwiczeń dziecko
motywuje
docenienie wysiłku,
chwalenie go za
wykonywaną
czynność,
okazywanie radości z
powodu sukcesu.
Dziecko 4-letnie:
Wzmacniają się
mięśnie i stawy.
Dojrzewa i doskonali
swoją sprawność
układ nerwowy.
Doskonali się
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3.

Wykonaj test Zakres
postawy na 25 ≤ centyla
jednej nodze Dla płci i wieku
(w
sekundach)
(opis
realizacji
ćwiczenia w
załączniku 1 ;
wartości
referencyjne
w zał.2)

Tak trzymaj

Zakres poniżej
Popracuj więcej
< 25 centyla dla płci i
wieku

4.

Wykonaj bieg Zakres dla płci i wieku Brawo, tak trzymaj
na 20
metrów ze 50-59 pkt – dobry

Bardzo dobrze, należy
utrzymać dotychczasową
aktywność fizyczną.
Zabawy z elementami
wymagającymi
utrzymywania równowagi
będą wpływały
pozytywnie na
prawidłowy rozwój tej
zdolności motorycznej.
Wiele takich możliwości
znajduje się na placach
zabaw- ruchome mostki,
kładki.
Należy zachęcać dziecko
do zabaw z elementami
równowagi ( wiele takich
możliwości znajduje się
na placach zabawruchome mostki, kładki),
przejście po krawężniku .

Bardzo dobrze, należy
utrzymać dotychczasową
aktywność fizyczną.
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koordynacja i
równowaga.
Sprawniej biega i
skacze. Następuje
doskonalenie
precyzyjnych ruchów
dłoni i umiejętności
korzystania z
narzędzi.
Dziecko 5-6 letnie :
swobodnie biega, ma
wysoką sprawność
chodzenia po
płaszczyźnie i po
schodach,
swobodnie
podskakuje, kopie,
rzuca i łapie piłkę,
wykonuje zadania
wymagające
utrzymania
równowagi.
Opanowuje
sprawności
wymagające łączenia
kilku czynności np.
bieg i rzucanie piłki
do celu. Wykonuje
ruch na podstawie

20

startu
poziom,
wysokiego (w 60 i więcej pkt –
sekundach) bardzo dobry poziom
(opis
realizacji
ćwiczenia w
załączniku 1 ; Zakres dla płci i wieku Pracuj więcej
wartości
referencyjne do 39 pkt – niski,
w zał.2)
niedostateczny
poziom,
40-49 pkt –
dostateczny poziom
cechy,

Zabawy z elementami
angażującymi duże grupy
mięśniowe tj. biegi, jazda
rowerem będą wpływały
pozytywnie na tolerancji
wysiłkowej
Wskazane są wysiłki
angażujące duże grupy
mięśniowe tj. szybki
marsz, lekki bieg, jazda
rowerem, zajęcia
taneczne. W zależności
od tolerancji organizmu
wysiłki takie powinny
odbywać się bez przerwy
lub z niewielkimi
przerwami. U dzieci z
niską tolerancją wysiłku
można rozpocząć od 5
min. i powoli sukcesywnie
wydłużać czas. Podczas
takiego wysiłku powinny
być widoczne objawy
zmęczenia tj.
przyspieszony oddech,
zaczerwienienie,
wystąpienie potu.

instrukcji słownej.
Rozwija i doskonali:
gibkość, szybkość,
zwinność , zręczność
i wytrzymałość
(zdolność organizmu
do długotrwałego
wysiłku i odporność
na zmęczenie).
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Status aktywności fizycznej
Nr
1

Pytanie /
zadanie
Czy dziecko
ma
prawidłowy
poziom
aktywności
fizycznej ?
(dotyczy
dzieci 3-4
letnich)

Odpowiedź
Tak, tj:
Dziecko spędza
przynajmniej 180
minut dziennie na
różnorodnych
zabawach i zajęciach
fizycznych
w tym co najmniej 60
min. wysiłków o
średniej lub dużej
intensywności ( np.
gry i zabawy na placu
zabaw, zajęcia
rekreacyjno sportowe, jazda
rowerem itp.)
Czas spędzany
biernie to nie dłużej
niż:
- 1 godzinę np. w
foteliku, wózku,
siedząc przez długi
czas
- 1 godzinę- czas

Warunek dot.
statusu
Bardzo dobrze, tak
trzymać –dziecko
ma prawidłowy
poziom aktywności
fizycznej.

Zalecenie /
rekomendacja:
Dzieci powinny być
aktywne minimum 180
minut, z czego 60 minut
to aktywność od średniej
do intensywnej. Najlepiej
wybierać takie formy
aktywności fizycznej,
które są łatwo dostępne
czasowo i ekonomicznie
oraz sprawiają
przyjemność i satysfakcję
całej rodzinie,
wykorzystujące warunki
środowiska, w miejscu
zamieszkania.
Preferowane są wysiłki
prowadzące do pełnego
zmęczenia, do potu tj.
jazdę na rowerze,
rolkach, łyżwach, piesze
wędrówki czy pływanie.
Czas spędzany w ciągłym
bezruchu (wymuszona
pozycja siedząca) nie

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
Odpowiedni
poziom
aktywności
fizycznej przyczynia się do rozwoju:
układu
krążeniowo-oddechowego
(zdrowe serce i płuca), narządu ruchu
(zdrowe kości, mięśnie i stawy),
układu
nerwowego
(prawidłowa
koordynacja i kontrola ruchu.
U dzieci aktywność fizyczna jest
naturalna i spontaniczna. Dzieci w
wieku
przedszkolnym
mają
wewnętrzną potrzebę ruchu. Jeżeli
aktywność ta nie jest hamowana lub
ograniczana, stymuluje prawidłowy
rozwój somatyczny, psychiczny i
społeczny dziecka, kształtuje jego
zdolności motoryczne oraz wpływa na
prawidłowy skład ciała.
Uczy
pokonywania
trudności,
kontrolowania emocji, przeżywania
sukcesów i porażek, szacunku do
samego siebie i innych osób, a także
wzmaga procesy myślowe i rozbudza
wyobraźnię.
Dzieci 3 - 4 lat - w ciągu dnia powinny
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Edukacja
uzupełniająca
https://ncez.pl/akty
wnoscfizyczna/dzieci-imlodziez/dziecko-wprzedszkolu----ruszajmy-sie-razem
https://ncez.pl/akty
wnoscfizyczna/dzieci-imlodziez/jakipowinien-bycpoziom-aktywnoscifizycznej-dzieci-imlodziezy-szkolnejhttps://ncez.pl/uploa
d/piramidaaktywnos-cifizycznej-dla-dzieci1-.pdf
https://ncez.pl/akty
wnosc-

22

spędzany przed
ekranem

powinien być dłuższy niż
1 godzina, czym mniej,
tym lepiej.
Najlepszą promocją i
zachętą dla dziecka do
aktywności fizycznej jest
aktywna rodzina. Należy
pamiętać, że dziecko to
pilny obserwator.

Nie, tj:
Aktywność fizyczna
dziecka ograniczona
jest wyłącznie do
przemieszczania się
oraz codziennych
podstawowych
czynności, nie
przekracza ona 180
min. dziennie.
Dziecko niechętnie
podejmuje
długotrwałe wysiłki
(powyżej 10 min. bez
przerwy) wywołujące

Konieczne jest
zwiększenie
poziomu
aktywności
fizycznej.

https://ncez.pl/aktywnos
c-fizyczna/dzieci-imlodziez/nieaktywnyrodzic---nieaktywnedzieckoDzieci powinny być
aktywne minimum 180
minut, z czego 60 minut
to aktywność od średniej
do intensywnej. Najlepiej
wybierać takie formy
aktywności fizycznej,
które są łatwo dostępne
czasowo i ekonomicznie
oraz sprawiają
przyjemność i satysfakcję
całej rodzinie,
wykorzystujące warunki
środowiska, w miejscu
zamieszkania.

mieć co najmniej 180 minut
aktywności fizycznej, z których co
najmniej 60 minut powinny stanowić
energiczne
zabawy.
Powinien
funkcjonować wyraźny podział na czas
snu i czas czuwania. Czas spędzony w
unieruchomieniu
nie
powinien
przekraczać 1 godziny, np. w foteliku,
wózku lub siedząc przez dłuższy czas.
Czas spędzany w bezruchu przed
ekranem nie powinien być dłuższy niż
1 godzina, czym mniej, tym lepiej.
Podczas spędzania czasu na siedząco
zachęca się do zajęć takich, jak
czytanie i opowiadanie z opiekunem,
kolorowanie itp.

fizyczna/dzieci-imlodziez/aktywnoscfizyczna-dzieci-imlodziezy----koniecznosc-czyprzyjemnoschttps://www.mp.pl/
pacjent/pediatria/pr
awidlowyrozwoj/roz
wojfizyczny/73905,a
ktywnosc-fizyczna-wdziecinstwie-imlodosci

https://ncez.pl/akty
wnoscWHO (2019) Guidelines on physical fizyczna/dzieci-iactivity, sedentary behaviour and mlodziez/jaksleep for children under 5 years of age. aktywnosc-fizycznawplywa-na-zdrowietwojego-dziecka
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https://www.mp.pl/
pacjent/pediatria/wy
wiady/238449,inspir
ujmy-do-sportu
https://ncez.pl/akty
wnosc-
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zmęczenie (pot,
zaczerwienienie,
przyspieszony
oddech).
Większość czasu
spędza na zabawach
w pozycji siedzącej.

Preferowane są wysiłki
prowadzące do pełnego
zmęczenia, do potu tj.
jazdę na rowerze,
rolkach, łyżwach, piesze
wędrówki czy pływanie.
Czas spędzany w ciągłym
bezruchu (wymuszona
pozycja siedząca) nie
powinien być dłuższy niż
1 godzina, czym mniej,
tym lepiej.
Najlepszą promocją i
zachętą dla dziecka do
aktywności fizycznej jest
aktywna rodzina. Należy
pamiętać, że dziecko to
pilny obserwator.

fizyczna/dzieci-imlodziez/wplywaktywnosci-fizycznejna-mase-ciala----https://www.youtub
e.com/watch?v=Wb
MKgaPPAs0
https://www.youtub
e.com/watch?v=aiMi
U6mMLhA

https://ncez.pl/aktywnos
c-fizyczna/dzieci-imlodziez/nieaktywnyrodzic---nieaktywnedziecko-
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1

Czy dziecko
ma
prawidłowy
poziom
aktywności
fizycznej ?
(dotyczy
dzieci 5-6
letnich)

Tak, tj:
Bardzo dobrze,
Dziecko spędza
tak trzymać
–
przynajmniej 60
dziecko ma
minut dziennie na
prawidłowy poziom
różnorodnych
aktywności
zabawach i zajęciach fizycznej.
fizycznych o średniej
intensywności,
większość o
charakterze
tlenowym*.
Przynajmniej 3 razy w
tygodniu podejmuje
aktywność
kształtującą cechy
motoryczne (siłę,
szybkość, gibkość)
np. na zajęciach
sportoworekreacyjnych.
Nie, tj. Dziecko
Konieczne jest
spędza mniej niż 60 zwiększenie
minut dziennie na
poziomu
różnorodnych
aktywności
zabawach i zajęciach fizycznej.
fizycznych
powodujących
zmęczenie.
Nie częściej niż 2 razy
w tygodniu

Dla dzieci ( oprócz ich
codziennej, spontanicznej
60
min.
aktywności
fizycznej)
poleca
się
ćwiczenia 5 razy w
tygodniu po 20 min.,
najlepiej bez przerwy i w
sposób męczący
(do
potu). Może to być
bieganie, pływanie, gra w
piłkę, jazda na rowerze,
wrotkach, łyżwach, i
wiele innych ćwiczeń.
Aktywność fizyczna obok
właściwego odżywiania,
należy do zachowań
zdrowego stylu życia,
podstawowego czynnika,
od którego
zależy
prawidłowy
rozwój
dziecka.

Dzieci i młodzież 5-17 lat - w ciągu
dnia powinny mieć co najmniej 60
minut umiarkowanej do intensywnej
aktywności fizycznej, obejmującej
różnorodne ćwiczenia o charakterze
tlenowym *.
Intensywna aktywność fizyczna i
ćwiczenia wzmacniające mięśnie i
kości powinny być włączane co
najmniej 3 razy w tygodniu. Lekka
aktywność
fizyczna
(codzienna,
spontaniczna,
związana
z
obowiązkami, lokomocją), powinna
stanowić kilka godzin. Nieprzerywany
sen dla dzieci w wieku 5-13 lat
powinien trwać od 9 do 11 godzin.
Zalecane są stałe godziny zasypiania i
budzenia się. Czas spędzany siedząc
nie powinien przekraczać 2 godzin
dziennie. Należy ograniczać siedzenie
przez dłuższy czas.

Najlepszą promocją i
zachętą dla dziecka do
aktywności fizycznej jest
aktywna rodzina. Należy
pamiętać, że dziecko to
pilny obserwator.

Wysiłek o charakterze tlenowym odczuwamy szybsze bicie serca i
przyspieszony oddech
Wysiłek o umiarkowanej
intensywności pozwala na
prowadzenie podczas niego rozmowy,
ale uniemożliwia np. śpiewanie (szybki
marsz, jazda na rowerze, gry i zabawy

https://ncez.pl/aktywnos

Projekt „Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

GDAŃSKI OŚRODEK PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

25

podejmuje
aktywność
kształtującą cechy
motoryczne (siłę,
szybkość, gibkość)
np. na zajęciach
sportoworekreacyjnych.

1.3.

c-fizyczna/dzieci-imlodziez/nieaktywnyrodzic---nieaktywnedziecko-

ruchowe),
-o średniej intensywności pozwala na
wypowiadanie wyłącznie krótkich zdań
i towarzyszy mu wzmożone
wydzielanie potu (lekki bieg,
intensywna jazda na rowerze, gry
zespołowe, pływanie).

Kompetencja 3: Rodzic/opiekun tworzy dla dziecka przestrzeń wolną od dymu tytoniowego

Kompetencja zdrowotna 3
W otoczeniu dziecka nie pali się tytoniu ani
3 nie używa e-papierosów/podgrzewaczy
tytoniu

Nr

Pytanie

Odpowiedź

1

Czy w
2 x NIE
bezpośredni
m otoczeniu

Warunek dot.
statusu
Brawo, tak
trzymać?

Skutek zdrowotny dla dziecka
Narażenie na dym tytoniowy oraz dym urządzeń
elektronicznych zwiększa ryzyko wystąpienia u dziecka
wielu chorób. W tym chorób układu oddechowego i
sercowo-naczyniowego

Zalecenie /
rekomendacja:
Środowisko wolne od
dymu tytoniowego jest
jednym z podstawowych

Status zdrowotny dziecka
uwarunkowany
kompetencją


Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
Brak narażenia na dym tytoniowy,
znacząco zmniejsza występowania
zarówno ostrych jak i przewlekłych
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status niktotynowy

Edukacja
uzupełniająca
https://www.mp.pl/
pacjent/pediatria/pi
elegnacja/70475,wpl
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dziecka są
osoby palące
tytoń lub
używające “e- Min. 1 x tak
papierosów”
lub
podgrzewacz
y tytoniu?
Czy w
domu/mieszk
aniu, w
którym
przebywa
dziecko ktoś
pali tytoń lub
używa epapierosów
lub
podgrzewacz
y tytoniu

Należy zmniejszyć
narażenie dziecka
na dym tytoniowy
oraz dym z epapierosów

warunków prawidłowego
rozwoju fizycznego i
psychicznego dziecka
Należy wyeliminować z
otoczenia dziecka dym
tytoniowy! Każda osoba
paląca przy dzieci lub w
pomieszczeniach, w
których dziecko
przebywa, a także osoba
paląca przebywająca na
stałe w otoczeniu dziecka
przenosi ze sobą
cząsteczki dymu
tytoniowego. Stałe
narażenie dziecka na
inhalacje tych cząsteczek
znacząco zwiększa ryzyko
wystąpienia ostrych oraz
przewlekłych chorób
układu oddechowego,
chorób sercowo
naczyniowych oraz obniża
jego ogólny stan zdrowia.
W ramach finansowania z
NFZ istnieją
specjalistyczne poradnie
pomagające w
uzależnieniu od wyrobów
tytoniowych – warto

chorób ukł. oddechowego u dzieci a
także przyczynia się do ich lepszego
ogólnego stanu zdrowia.
Narażenie na bierne wdychanie dymu
tytoniowego jest co najmniej równie
niebezpieczne jak palenie przez
dziecko. Dym tytoniowy oraz dym z epapierosów zawiera wiele substancji
toksycznych, które wnikając przez
układ oddechowy dziecka negatywnie
oddziaływują na cały organizm
przyczyniając się do zwiększenia
ryzyka wielu chorób i obniżając ogólny
stan zdrowia i sprawności dziecka
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uzyskać wsparcie w takiej
poradni.

1.4. Kompetencja 4: Rodzic/opiekun dba o wykonanie u dziecka szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych i
rekomendacjami MZ
Kompetencja zdrowotna 4
Rodzic/opiekun szczepi dziecko zgodnie z
4 aktualnym kalendarzem szczepień lub
zaleceniami lekarskimi

Skutek zdrowotny dla dziecka
Dziecko otrzymuje szczepienia ochronne, które zwiększają
jego bezpieczeństwo zdrowotne, dzięki ochronie przed
głównymi chorobami zakaźnymi

Status zdrowotny dziecka
uwarunkowany kompetencją


status uodpornienia

Status uodpornienia
Nr
1

Pytanie

Odpowiedź

Warunek dot.
Zalecenie /
statusu
rekomendacja:
Czy dziecko Dziecko szczepione Brawo, tak trzymać! Szczepienia ochronne są
jest
zgodnie z PSO (+
jedną z największych
szczepione szczepienia
zdobyczy medycyny.
zgodnie z
dodatkowe) / Dziecko
Pozwalają wyeliminować
aktualnym
szczepione zgodnie z
lub znacząco ograniczyć
kalendarzem rekomendacjami
ryzyko wystąpienia wielu
szczepień
lekarza (ograniczenia
chorób zakaźnych.
ochronnych? związane ze stanem
Stosowanie szczepień
zdrowia)
wiąże się ze znaczną
●
Dziecko
poprawą stanu ogólnego

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
Szczepienia ochronne wykonywane w
ramach PSO oraz te dodatkowe
(płatne) mają za zadanie ochronić
dziecko przed głównymi istniejącymi
chorobami zakaźnymi. Zaszczepienie
dziecka eliminuje lub bardzo ogranicza
ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej.
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https://szczepienia.p
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●

●

szczepione zgodnie
z kalendarzem
szczepień
ochronnych
Szczepienia
opóźnione lub
odroczone na
zlecenie lekarza
Dziecko było
szczepione
dodatkowymi
szczepieniami,
proszę podać jakimi
……
Dziecko
Wybieranie
nieuodpornione
szczepień lub
zgodnie z zaleceniami nieszczepienie
PSO
dziecka, bez
● Szczepienia
uzgodnienia z
opóźnione lub
lekarzem niesie
odroczone przez istotne ryzyko
rodzica
zdrowotne dla
● Dziecko
dziecka
szczepione na
wybrane
szczepienia
 Dziecko nie
szczepione

zdrowia dziecka i
populacyjnym
zwiększeniem
bezpieczeństwa
zdrowotnego.
Szczepionki, jak każde
leki, niosą pewne ryzyko
zdrowotne, jednak te
dopuszczone do obrotu
podlegają ścisłym
badaniom i
monitorowaniu.

Brak, lub wybiórcze
szczepienie dziecka
zwiększa znacząco ryzyko
zachorowania na jedną z
chorób zakaźnych.
Szczepienia są jedną z
najefektywniejszych form
ochrony zdrowia dziecka,
zarówno indywidualnie i
populacyjnie. Szczepionki
są też jednymi z
najbezpieczniejszych
leków!

Nie szczepienie dziecka, bez wskazań
medycznych niesie istotne zarożenie
dla zdrowia i życia dziecka oraz jego
rówieśników. Obecnie nie ma żadnych
dowodów naukowych wskazujących
na jakąkolwiek przewagę
nieszczepienia dzieci nad
wykonywaniem szczepień. Brak
szczepień to przejaw braku
adekwatnej troski o zdrowie dziecka.
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1.5.

Kompetencja 5: Rodzic/opiekun tworzy warunki dla odpowiedniej jakości i długości snu oraz wypoczynku u dziecka

Kompetencja zdrowotna 5

Skutek zdrowotny dla dziecka

Rodzic/opiekun dba o odpowiednią jakość snu
5 i odpoczynku zgodnie z zaleceniami
Amerykańskiej Akademii Pediatrii

Zapewnienie optymalnej długości snu i odpoczynku w
ciągu doby jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju
fizycznego, poznawczego oraz emocjonalnego

Nr Pytanie
1

Odpowiedź

Czy dziecko TAK
ma problemy
z
chodzeniem
spać lub z
zasypianiem
NIE

Warunek dot.
statusu
Status jakości snu i
wypoczynku
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zrachowaniach
związanych ze snem
i wypoczynkiem
Status zachowań
związanych z
jakością snu i
wypoczynku
prawidłowy: Tak
trzymać.

Zalecenie /
rekomendacja:
Zapewnienie
odpowiedniej dla wieku
ilości snu to przede
wszystkim zadbanie o
stałe pory chodzenia spać
oraz wstawania.
Dodatkowo czynnikami
wpływającymi na zdrowy
sen jest zadbanie o
bezpieczne i wygodne
otoczenie podczas snu
dziecka, czyli: niski
poziom hałasu,

Status zdrowotny dziecka
uwarunkowany
kompetencją


Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
Odpowiednie pory chodzenia spać
oraz prawidłowe zasypianie wpływają
na zdrowy sen, który jest warunkiem
prawidłowego rozwoju dziecka. Dzieci
pozbawione odpowiedniej ilości snu
mogą mieć m.in. trudności z uczeniem
się nowych umiejętności (problemy z
koncentracją uwagi, pamięcią,
percepcją), są bardziej narażone na
nadwagę, otyłość, cukrzycę,
wystąpienie nadciśnienia tętniczego,
depresji oraz urazów fizycznych.
Jednym słowem – sen zapewnia
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status jakości snu i
wypoczynku

Edukacja
uzupełniająca
https://parenting.pl/
ile-powinno-spacdziecko-sa-nowezalecenia-lekarzy
D. Bogucka, Sen [w]:
M. Brzeziński,M.
Jankowski (red.) Jak
żyć, aby żyć.
Praktyczny
miniporadnik
zdrowego stylu zycia.
Via Medica: 2015.
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2

Czy dziecko TAK
często
wydaje się
przemęczone
lub senne w
ciągu dnia
NIE

odpowiednia
temperatura
pomieszczenia,
odpowiednie dla wieku
podłoże. Problemy z
zaśnięciem czy częstsze
wybudzanie mogą
pojawić się na skutek
przeprowadzki, zmiany
łóżka, narodzin
rodzeństwa, śmierci
bliskiej osoby, rozwodu,
nieobecności kogoś
ważnego (nie tylko
członka rodziny, ale też
zwierzęcia). W takiej
sytuacji należy wesprzeć
dziecko w zaadaptowaniu
się do nowej sytuacji.
Status jakości snu i Zdrowy sen dziecka
wypoczynku
warunkowany jest
nieprawidłowy:
regularnym cyklem snu i
dokonaj zmiany w czuwania: stałe pory
zachowaniach
chodzenia spać oraz
związanych ze snem pobudki w ciągu całego
i wypoczynkiem
tygodnia; odpowiedni do
wieku plan drzemek oraz
Status zachowań
regularny plan
związanych z
obejmujący czynności w
jakością snu i
ciągu dnia – stanowią

zdrowie zarówno fizyczne, jak i
psychiczne.

Sen stanowi element rytmu
okołodobowego, pełni funkcję
ochronną oraz regeneracyjną.
Niedobór snu zazwyczaj przejawia się
poczuciem zmęczenia i sennością,
prowadząc do zaburzeń koncentracji i
uczenia się. Nadmierna senność i
uczucie zmęczenia nie są wcale tak
rzadko zgłaszanymi przez dzieci
dolegliwościami. Mogą one wynikać z
różnych problemów zdrowotnych,
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oroby-udzieci/zmeczenie-isennosc-u-dziecka/
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3

Czy dziecko TAK
wciąż
wymaga
drzemek

NIE

wypoczynku
prawidłowy: Tak
trzymać.

podstawę dbania o
zdrowy sen dziecka.

Status jakości snu i
wypoczynku
nieprawidłowy (gdy
dziecko jest
powyżej> 5 r. ż.):
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych ze snem
i wypoczynkiem;
Status jakości snu i
wypoczynku
prawidłowy (gdy
dziecko jest<5 r.ż.):
Tak trzymać.
Status zachowań
związanych z
jakością snu i
wypoczynku
prawidłowy (gdy
dziecko jest
powyżej> 5 r. ż.):

Dobowe
zapotrzebowanie na sen
jest wypadkową
predyspozycji
genetycznych,
temperamentu oraz
stanu zdrowia.
Najczęściej w wieku około
5 lat dziecko traci
zapotrzebowanie na
popołudniowy sen.
Zapotrzebowanie na
drzemki w ciągu dnia
mogą wynikać z
niedostatecznej ilości snu
w porze nocnej. Ważne
by łóżko stanowiło
wyłącznie miejsce do
spania, a późniejsze pory
chodzenia spać nie były
nagrodą za dobre
zachowanie dziecka.

chorób, zaburzeń snu. Nadmierna
senność oraz uczucie zmęczenia nigdy
nie pozostają bez wpływu na
codzienne funkcjonowanie dziecka, na
jego zachowanie, jak również na jego
postępy w nauce. Utrzymywanie się
tego stanu bez uzasadnionej przyczyny
wymaga wizyty u lekarza.
Zapewnienie optymalnej długości snu
w ciągu doby jest niezbędne dla
prawidłowego rozwoju fizycznego,
poznawczego oraz emocjonalnego.
Dzieci potrzebują drzemki w ciągu
dnia, również po to, by lepiej sobie
radzić z emocjami i rozwiązywaniem
problemów.
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7,75400,21585418,w
-czasie-drzemkidzieci-sieucza.html?disableRe
directs=true
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4

Czy dziecko TAK
często budzi
się w nocy

NIE

5

Czy dziecko NIE
śpi od 10 do
13 godzin

Tak trzymać. Status
zachowań
związanych z
jakością snu i
wypoczynku
nieprawidłowy (gdy
dziecko jest<5 r.ż.):
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych ze snem
i wypoczynkiem
Status jakości snu i
wypoczynku
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych ze snem
i wypoczynkiem
Status zachowań
związanych z
jakością snu i
wypoczynku
prawidłowy: Tak
trzymać.

Status jakości snu i
wypoczynku
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w

Istotnym czynnikiem
wspomagającym
odprężenie oraz
wpływającym na
zmniejszenie pobudzenia
jest ograniczanie
stymulującej zabawy
przed pójściem spać, brak
urządzeń elektronicznych
w sypialni oraz nie
korzystanie z nich przed
snem, a także unikanie
ciężkich posiłków oraz
intensywnych ćwiczeń
przed pójściem spać.
Odpowiednia ilość snu dla
dzieci w wieku
przedszkolnym
(rekomendacja

Systematyczność snu nocnego ustala
się u małego dziecka w różnym wieku,
jednak prawie wszystkie dzieci po 3.
r.ż. mają zdolność przespania nocy bez
budzenia się.

https://psychologiaw
praktyce.pl/artykul/b
ezsennosc-u-dzieci

Odpowiednia długość snu zapewnia
poprawę zachowania (uspokojenie),
większe skupienie uwagi, lepszą
pamięć,
opanowanie
oraz

https://www.wysoki
eobcasy.pl/Instytut/
7,163393,25509288,
sen-na-wage-piatki-
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6

dziennie (w
tym drzemki)
w
TAK
regularnych
odstępach
czasu

zachowaniach
związanych ze snem
i wypoczynkiem
Status zachowań
związanych z
jakością snu i
wypoczynku
prawidłowy: Tak
trzymać.

Amerykańskiej Akademii
Pediatrii): dziecko w
wieku 3-5 lat - powinno
spać od 10 do 13 godzin
dziennie w regularnych
odstępach czasu (w tym
drzemki), natomiast
dziecko w wieku 6-12 lat
– powinno spać od 9 do
12 godzin dziennie.

kontrolowanie emocji

Czy dziecko TAK
chrapie lub
ma trudności
z
oddychaniem
podczas snu
NIE

Status jakości snu i
wypoczynku
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych ze snem
i wypoczynkiem
Status zachowań
związanych z
jakością snu i
wypoczynku
prawidłowy: Tak
trzymać.

Występowanie trudności
z oddychaniem podczas
snu dziecka (m.in.: częste,
głośne chrapanie,
oddychanie przez usta,
sapanie, przerost
migdałka gardłowego,
refluks żołądkowoprzełykowy, alergie,
wywiad rodzinny w
kierunku obturacyjnego
bezdechu sennego)
wymaga wykonywania
całonocnego badania snu.

Trudności z oddychaniem podczas snu
wymagają konsultacji medycznej. Sen
dziecka z bezdechem jest niespokojny,
przerywany. Dziecko często się poci w
ciągu nocy, a w ciągu dnia bywa
rozdrażnione, zmęczone i płaczliwe.
Przedszkolak może mieć problem z
koncentracją, nauką, relacjami z
rówieśnikami. Nieleczony bezdech u
dziecka może mieć także poważniejsze
konsekwencje. Może prowadzić do
zaburzeń wzrostu, chorób układu
krążenia i układu oddechowego.
Dlatego gdy zauważymy, że w ciągu
nocy dziecko śpi niespokojnie, chrapie,
a w ciągu dnia oddycha ustami

dlaczego-dziecimusza-siewysypiac.html?disabl
eRedirects=true
https://www.edzieck
o.pl/Junior/56,16314
9,20652260,liczymygodziny-snuprzedszkolakow-iuczniow-w-polscedzieci.html
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zgłośmy to lekarzowi.

1.6.

Kompetencja 6: Rodzic/opiekun tworzy warunki dla utrzymywania przez dziecko „higieny cyfrowej”
Kompetencja zdrowotna 6

Rodzic/opiekun dba o odpowiednią higienę
6 cyfrową zgodnie z zaleceniami Amerykańskiej
Akademii Pediatrii

Skutek zdrowotny dla dziecka
Zapewnienie optymalnej higieny cyfrowej
jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju fizycznego,
poznawczego oraz emocjonalnego

Status zdrowotny dziecka
uwarunkowany kompetencją


status higieny
cyfrowej

Status higieny cyfrowej
Nr Pytanie

Odpowiedź

1

CZĘSTO

Czy Twoje
dziecko
korzysta z
tabletu lub
smartfona

Warunek dot.
statusu
Status higieny
cyfrowej
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych z
higieną cyfrową

SPORADYCZNIE
NIGDY

Status higieny
cyfrowej
prawidłowy: Tak
trzymać.

Zalecenie /
rekomendacja:
Zgodnie z zaleceniami
Światowej Organizacji
Zdrowia dzieci pomiędzy
3- 5 rokiem życia nie
powinny patrzeć na
ekrany urządzeń
elektronicznych więcej niż
godzinę dziennie- należy
pamiętać, iż czas ten
powinien być objęty
kontrolą
rodzicielską/podobnie jak

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
Według Amerykańskiej Akademii
Pediatrii nadmierne korzystanie z tego
typu urządzeń może prowadzić do
trudności z nauką, koncentracją uwagi,
a nawet otyłości.
Udostępnianiu dzieciom, urządzeń
ekranowych powinny towarzyszyć
konkretne zasady. Zasady powinny
uwzględniać m.in. wiek dziecka,
towarzyszenie dziecku podczas
korzystania z urządzeń ekranowych,
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M. Bigaj, M. Dębski
(red.). Granie na
ekranie. Młodzież w
świecie gier
cyfrowych. Gdańsk:
Gdańskie
Wydawnictwo
Psychologiczne,
2020.
Lidia Pawelec,
Dziecko w wieku
przedszkolnym jako
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2

Czy Twoje
CZĘSTO
dziecko używa
internetu bez
Twojej
kontroli

Status higieny
cyfrowej
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych z
higieną cyfrową

SPORADYCZNIE
NIGDY

Status higieny
cyfrowej
prawidłowy: Tak

w przypadku dzieci
starszych. Należy
pamiętać, że zbyt częste
korzystanie z urządzeń
mobilnym przez małe
dzieci może powodować
określone problemy w
sferze zdrowia fizycznego:
wady postawy, wady
wzroku, otyłość
wynikającą z małej ilości
ruchu, zespół urazowy
nadgarstka. Generują one
też liczne zagrożenia w
obszarze poznawczym
np.: zaburzenia
koncentracji pamięci,
percepcji, uwagi.
Wszelkie technologie
mobilne są naturalną
częścią życia dzieci. Rolą
rodzica/opiekuna jest
przygotowanie dziecka do
odpowiedzialnego z nich
korzystania. Czas, w
którym dziecko korzysta z
internetu powinien być
objęty całkowitą kontrolą
rodzicielską. Pomocny w
tym zakresie na pewno

wyszukiwanie odpowiednich treści, a
także ograniczenia czasowe.

użytkownik urządzeń
mobilnych (telefon,
tablet, smartfon),
Acta Scientifica
Academiae
Ostroviensis, 10/207,
7-17.
https://dziecisawazn
e.pl/nadmiernekorzystanie-dzieciurzadzen-cyfrowychwplywa-rozwojfizyczny-moweemocje/

W sytuacji gdy dziecko korzysta z
urządzenia mobilnego (bez kontroli
rodzicielskiej) mającego dostęp do
internetu narażone jest na szereg
zagrożeń. Może bowiem wówczas
zostać w różny sposób wykorzystane
przez innych użytkowników internetu
(np. wyłudzenia danych, kontakt z
nieadakwatnymi treściami,
kształtowanie postaw
konsumpcyjnych).

https://domowykod
eks.pl/
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Fundacja Dajemy
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trzymać.

3

Czy Twoje
CZĘSTO
dziecko gra w
gry
komputerowe,
gry na
konsolę, na
tablecie i
smartfonie
SPORADYCZNIE
NIGDY

Status higieny
cyfrowej
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych z
higieną cyfrową
Status higieny
cyfrowej
prawidłowy: Tak
trzymać.

okaże się Domowy
Kodeks
Odpowiedzialnego
Korzystania z Mediów
Cyfrowych.

Przede wszystkim Rodzice
powinni wiedzieć, w jakie
gry grają ich dzieci,
sprawdzać, jakie gry
znajdują się w domowym
komputerze i w jakie gry
dzieci grają u kolegi czy
koleżanki. Przed
podjęciem decyzji o
kupnie gry komputerowej
ważne jest, aby rodzice
uzyskali rzetelną
informację na jej temat.
Należy również
proponować dzieciom gry

Dzieciom Siłę.

Psychologowie alarmują, że granie w
gry komputerowe silnie oddziałuje na
zachowanie dziecka . Gry
komputerowe wymagające aktywnego
działania odbiorcy, wywołują trening
różnych zachowań, które choć
symulowane, sprzyjają zmianie
postaw.
Dziecko w wieku przedszkolnym
znajduje się na wczesnym etapie
rozwoju kory mózgowej, w związku z
tym ma ograniczoną zdolność do
rozróżnienia tego, co jest rzeczywiste,
a co wirtualne. W związku z tym
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https://mamotoja.pl
/kontrolarodzicielska-jakiprogram-doochronyrodzicielskiej-natelefon-dla-dzieckaandroid-iios,problemywychowawczeprzedszkolakartykul,28440,r1p1.h
tml
https://akademia.na
sk.pl/publikacje/Dzie
ci-w-%C5%9Bwieciegierkomputerowych.pdf
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edukacyjne, logiczne,
encyklopedie i programy
do interaktywnej nauki
języków obcych itp.
Istotne jest by dziecko
korzystało z gier
komputerowych tylko
wówczas, gdy rodzice są
w domu. Należy stosować
zasadę, aby dziecko
zawsze pytało rodziców o
pozwolenie korzystania z
gier komputerowych.
4

Czy Twoje
CZĘSTO
dziecko używa
smartfona,
tabletu lub
innego
urządzenia
dlatego, abyś
mógł zająć się SPORADYCZNIE
innymi
NIGDY
sprawami

Status higieny
cyfrowej
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych z
higieną cyfrową
Status higieny
cyfrowej
prawidłowy: Tak
trzymać.

Internet nigdy nie
powinien być używany po
to, by mieć chwilę
odpoczynku od dziecka.
To najprostszy sposób do
utraty kontroli nad tym,
co dziecko ogląda w sieci i
ile czasu spędza przed
ekranem. Rodzinny
harmonogram
tygodniowy powinien
obejmować czas wspólny
zarezerwowany dla
rodziców i dzieci; a także
czas spędzany
indywidualnie przez

wszystkie treści, które przyswaja
poprzez korzystanie z urządzeń
mobilnych mogą oddziaływać na niego
silnie modelująco. W ten sposób działa
mechanizm społecznego uczenia siędziecko naśladuje to co widzi, z czym
ma częsty kontakt.

Wprowadzając zasady korzystania z
telefonów i innych urządzeń
elektronicznych od początku, sprawi,
że będzie łatwiej nauczyć dziecko
zdrowego korzystania z dobrodziejstw
technologii.
Badania przedstawione przez Fundację
Dzieci Niczyje dotyczącymi korzystania
z urządzeń mobilnych przez małe
dzieci (6miesięcy – 6,5 lat) w Polsce,
wykazały iż 69% rodziców udostępnia
dzieciom urządzenia mobilne, gdy
potrzebuje zająć się swoimi sprawami
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https://domowykod
eks.pl/?page_id=402
Ł. Wojtasik, E.
Dziemidowicz,
Urzadzenia
ekranowe w rękach
dzieci 0-6 lat –
zagrożenia szanse,
postulaty
profilaktyczne.
Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę.
https://www.uzalezn
ieniabehawioralne.pl
/siecioholizm/wlacza
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rodzica (czas na zajęcie
się swoimi obowiązkami) i
dziecko (np. związane z
rozwojem zainteresowań,
pasji, aktywnością
fizyczną) – istotne by był
to czas bez urządzeń
elektronicznych.
Z dziećmi należy
rozmawiać, bawić się,
pokazywać im świat,
zapewniać zróżnicowane
doświadczenia. Czas
przed tabletem,
telefonem czy
telewizorem- nie może
stanowić zamiennika
czasu z dzieckiem . Ważne
też, by Rodzice nie
nadużywali urządzeń
mobilnych w
towarzystwie dzieci –
przede wszystkim ma to
negatywny wpływ na
jakość kontaktu z
dzieckiem , a także
wyzwala efekt
modelowania zachowań
(dzieci naśladują
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zachowania Rodziców).

5

Czy Twoje
CZĘSTO
dziecko jest
nagradzane
poprzez
zwiększenie
dostępu do
internetu lub
możliwością SPORADYCZNIE
korzystania z NIGDY
urządzeń
ekranowych
(smartfona,
tabletu
komputera) w
większym
zakresie
czasowym

Status higieny
cyfrowej
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych z
higieną cyfrową
Status higieny
cyfrowej
prawidłowy: Tak
trzymać.

Używanie multimediów
jako sposobu na
nagradzanie dziecka,
może doprowadzić do
problemów ze
egzekwowaniem
ustalonych zasad oraz
stawianiem granic. W
rodzinie istnieje wiele
możliwości uzgodnienia z
dzieckiem
innych sposobów
nagradzania. Wchodzą
tutaj w grę przede
wszystkim wspólne
przedsięwzięcia, jak na
przykład: wycieczka na
weekend, wieczór gier
planszowych.
Paradoksalnie Rodzice,
którzy pozwalają dziecku
na korzystanie z urządzeń
elektronicznych w
przypadku dobrego
zachowania i zakazują tej
czynności w sytuacji
niewłaściwego

Nagrody dla dzieci to dobry system
motywacyjny, ponieważ jest
skuteczny. Należy jednak stosować go
z dużą rozwagą. Wyniki badania
zamieszczonego w „BMC Obesity”,
wskazują iż uzależnienie możliwości
korzystania z urządzeń
elektronicznych od zachowania
dziecka sprawia, że ostatecznie
spędza ono więcej czasu przed
ekranem komputera, smartfona czy
telewizora.
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https://domowykod
eks.pl/
https://naukawpolsc
e.pap.pl/aktualnosci/
news%2C32459%2Cc
zas-spedzany-przedekranem-niepowinien-byc-dladzieckanagroda.html
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6

7

Czy Twoje
CZĘSTO
dziecko traci
kontrolę nad
czasem
używania
smartfona,
tabletu,
komputera, SPORADYCZNIE
konsoli
NIGDY

Status higieny
cyfrowej
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych z
higieną cyfrową

Czy Twoje

Status higieny

CZĘSTO

Status higieny
cyfrowej
prawidłowy: Tak
trzymać.

postępowania- tak
naprawdę tylko zachęcają
pociechę do tego rodzaju
aktywności. W
konsekwencji dziecko
spędza przed ekranem
komputera lub telewizora
znacznie więcej czasu.
By nauczyć dziecko
budowania zdrowych
relacji międzyludzkich,
istotne jest dążenie do
równowagi między
czasem spędzonym online
i offline. To przede
wszystkim na rodzicu
spoczywa obowiązek
nauczenia dzieci, jak
bezpiecznie korzystać z
internetu, również w
aspekcie wprowadzonych
limitów czasowych.

W życiu dziecka ważna

Zbyt częsty i długi pobyt w
cyberprzestrzeni izoluje dziecko ze
społeczeństwa. W konsekwencji
prowadząc do trudności w relacjach z
bliskimi, oraz z rówieśnikami
(np.niechęć do chodzenia do
przedszkola). Utrata kontroli nad
czasem używania urządzeń
ekranowych przed dziecko, może
zapowiadać uzależnienie
„multimedialne”. Istotne by
kontrolować w jakim celu dziecko
korzysta z urządzeń multimedialnych i
ile czasu na to poświęca. Warto w tym
celu korzystać z kontroli rodzicielskiej,
a także nie udostępniać dziecku,
nieograniczonego dostępu do
smartfona, tabletu, komputera,
konsoli.

https://domowykod
eks.pl/

Dziecko, które nie potrafi się nudzić,

https://www.uzalezn
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dziecko gdy
się nudzi,
samodzielnie
sięga po
urządzenia
ekranowe
(smartfon,
SPORADYCZNIE
tablet,
NIGDY
komputer) lub
gry
komputerowe

1.7.

cyfrowej
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany w
zachowaniach
związanych z
higieną cyfrową
Status higieny
cyfrowej
prawidłowy: Tak
trzymać.

jest równowaga między
przedszkolem,
kontaktami z bliskimi oraz
czasem wolnym. A w
przypadku dzieci więcej
nie znaczy lepiej. Dla
dziecka najważniejsza jest
akceptacja i uwaga
rodzica. Dziecko
„zaopiekowane” z czasam
chętnie zajmie się
dodatkowymi zajęciami,
znajdzie hobby, odkryje
swoją pasję- przyzwolenie
na korzystanie z urządzeń
ekranowych w trakcie
„nudy”, może
spowodować bierność w
zakresie poszukiwania
zainteresowań.

nie potrafi odpoczywać, relaksować
się, uważa, że nuda jest stratą czasu.
Wbrew pozorom umiejętność
odpoczynku, relaksu, czy po prostu
nierobienia niczego też jest sztuką. To
właśnie czas nudy kształtuje u dziecka
kreatywność. Wówczas rozwijają się
najlepsze pomysły na zabawę,
zainteresowania, talenty dziecka.
Po chwili nudy przedszkolak chętnie
przystąpi do nowych zajęć. Wpadnie
na wspaniały pomysł, zorganizuje
sobie czas, niejednokrotnie lepiej niż
zajęcia inspirowane przez dorosłego.

ieniabehawioralne.pl
/siecioholizm/wlacza
jac-bajke-wylaczaszdziecko-rosniepokolenie-malychtelemaniakow/

Kompetencja 7: Rodzic/opiekun tworzy warunki dla rozwoju społecznych kompetencji dziecka
Kompetencja zdrowotna 7

Skutek zdrowotny dla dziecka

Status zdrowotny dziecka uwarunkowany
kompetencją
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Rodzic/opiekun tworzy warunki dla
7 rozwoju społecznych kompetencji

dziecka

Zwiększenie szans na prawidłowy rozwój
kompetencji społecznych = zmniejszenie ryzyka
trudności rozwojowych

Status kompetencji społecznych
(uspołecznienie + zachowania
eksternalizacyjne)

Status kompetencji społecznych - kwestionariusz „Styl adaptacji”
Nr Pytanie

Odpowiedź

Warunek dot.
statusu
3, Czy dziecko: Przedział (grupa
Status kompetencji
6, 3. Ma swoje chłopców) 23-32 pkt. społecznych
7, pomysły w
Wyjątek - chłopcy w (uspołecznienie)
10, różnych
wieku 49 – 54
prawidłowy: Tak
11, sytuacjach
miesiące: 24-32 pkt. trzymać.
13, 6. Szybko
Małe ryzyko
15, oswaja się z Przedział (grupa
trudności
16 nowymi
dziewczynek) 24-32 rozwojowych.
sytuacjami pkt.
7. Łatwo
Wyjątek nawiązuje
dziewczynki w wieku
kontaktu z
37 – 42 miesiące oraz
rówieśnikami dziewczynki w wieku
10. Potrafi
: 49-54 miesiące: 23wyrażać
32 pkt.
swoje
upodobania (Punktacja:
11. Jest
nigdy-1pkt.
otwarte i
czasem-2pkt.
ciekawe tego. często-3pkt.

Zalecenie /
rekomendacja:
Rozwój społeczny polega
na zdobywaniu przez
dziecko dojrzałości do
życia w społeczeństwie.
Uspołecznienie dziecka
dokonuje się w wyniku
wychowania, podczas
którego rozwija ono w
sobie te cechy i
dyspozycje, które
pozwolą na umiejętne
radzenie sobie
w różnych sytuacjach
życiowych. W jaki sposób
będzie przebiegał rozwój
społeczny, dziecka w
wieku przedszkolnym,
przede wszystkim zależy
od możliwości
wchodzenia w relacje

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
Rozwój społeczny dokonuje się przede
wszystkim w życiu rodzinnym, a
później modyfikuje się i rozwija w
kolejnych grupach społecznych, w
które wchodzi człowiek.
W szerokim spektrum zachowań
dziecka, jednymi z najważniejszych, są
zachowania związane z
nawiązywaniem i uczestniczeniem w
relacjach społecznych. Fakt
mniejszego lub większego
zainteresowania dzieci
nawiązywaniem kontaktów
społecznych nie wydaje się być
czynnikiem zaburzającym rozwój.
Może być jednak czynnikiem ryzyka
rozwoju.
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Edukacja
uzupełniająca
https://www.wszpw
n.com.pl/wydarzenie
/spolecznefunkcjonowaniedzieci-wprzedszkolu-czesc1,379.html
Uspołecznienie
literatura:
https://www.wszpw
n.com.pl/pl/salonmetodyczny/spolecz
ne-funkcjonowaniedzieci-wprzedszkolu-czesc-21.html
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Nr Pytanie

Odpowiedź

Warunek dot.
statusu

Zalecenie /
rekomendacja:
Co dzieje się Zawsze-4 pkt)
rówieśnicze. Kontakty z
wokół
Przedział (grupa
Status kompetencji rówieśnikami zawierane
13. Potrafi
są głównie w zabawach
chłopców) 8-22 pkt. społecznych
powiedzieć Wyjątek - chłopcy w (uspołecznienie)
dziecięcych. Rodzice
albo pokazać, wieku 49 – 54
powinni być świadomi
nieprawidłowy:
czego
tego, że utrwalone we
miesiące: 8-23 pkt. dokonaj zmiany
potrzebuje
czesnym dzieciństwie
kompetencji
15.
zachowania i postawy
Przedział (grupa
społecznych
Spontanicznie dziewczynek) 8-23
mogą rzutować na dalsze
dziecka. Duże
zwraca się o pkt.
życie dziecka. Stosunek
ryzyko trudności
pomoc do
do otoczenia, ludzi,
Wyjątek rozwojowych.
dorosłego
zwierząt i roślindziewczynki w wieku
16. Widać, że 37 – 42 miesiące oraz
przedszkolak, kształtuje
jest twórcze dziewczynki w wieku
na podstawie
w tym, co
narzuconego przez
: 49-54 miesiące: 8robi, ma
rodziców i opiekunów
22 pkt.
swoje
wzorca zachowań. Dzieci
pomysły
przejmują nieświadomie
(Punktacja:
wzory zachowań i
nigdy-1pkt.
reagowania na określone
czasem-2pkt.
sytuacje od dorosłych,
często-3pkt.
którzy stanowią dla nich
Zawsze-4 pkt)
autorytet/ wzór do
naśladowania.
Rozwój społeczny dziecka
należy wspierać poprzez:
- rozważne stosowanie
systemów

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
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.
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Nr Pytanie

Odpowiedź

Warunek dot.
statusu

Zalecenie /
rekomendacja:
motywacyjnych
(pochwała, nagana); interesowanie się
sprawami, które dotyczą
dziecka (rozterki,
dylematy, konflikty,
inicjatywy); - włączanie
dziecka w wykonywanie
różnych czynności
domowo-porządkowych
(np. podlanie kwiatów,
pomoc w sprzątaniu); naukę samodzielności
oraz wiary w swoje
możliwości.
2, Czy dziecko: Przedział (grupa
Status kompetencji Wyzwaniem rozwojowym
4, 2. Czy w jego chłopców) 7-18 pkt. społecznych
w okresie przedszkolnym
5, kontaktach z Wyjątek - chłopcy w (zachowania
jest uczenie się Reguł
8, dorosłymi
wieku 49 – 60
eksternalizacyjne) Ekspresji Emocji. Reguły
12, jest sporo
miesiące: 7-17
prawidłowy: Tak
te odnoszą się do
17, złości i agresji pkt.oraz 61-66 i >66 trzymać.
zwyczajów okazywania i
18 4. Zdarza się, miesięcy 7-16 pkt.
Małe ryzyko
komunikowania uczuć,
ze rzuca
trudności
umożliwiając wzajemne
zabawkami, Przedział (grupa
rozwojowych.
przewidywanie emocji.
gdy mu się
dziewczynek) 7-16
Dzieci przedszkolne
czegoś
pkt.
nabywają zdolności do
odmówi
Wyjątek kierowania wyrazem

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja

Takie zachowania jak negatywizm i
buntowanie się przeciwko nakazom i
zakazom rodziców/opiekunów, są w
okresie wczesnego dzieciństwa tak
często spotykane, że uważa się je za
normę rozwojową. Zbyt wysoka
skłonność do podejmowania tego typu
zachowań, wybiegająca poza poziom
typowy dla dzieci w określonym
wieku, może być przejawem zbyt
wysokiego poziomu napięcia
emocjonalnego i/lub zbyt mało
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Nr Pytanie

Odpowiedź

Warunek dot.
statusu

5. Krzyczy
dziewczynki w wieku
albo tupie, 37 – 48 miesiące: 7gdy mu się
17 pkt. oraz
coś nie
dziewczynki w wieku
podoba
: 55-60 miesiące: 78. Gdy jest z 15 pkt.
czegoś
niezadowolon (Punktacja:
e złości się
nigdy-1pkt.
12. Stawia
czasem-2pkt.
silny opór,
często-3pkt.
gdy mu się
Zawsze-4 pkt)
coś nie
Przedział (grupa
podoba
chłopców) 19-28 pkt.
17. Szybko się Wyjątek - chłopcy w
niecierpliwi i wieku 49 – 60
denerwuje miesiące: 8-28
18.
pkt.oraz 61-66 i >66
Wyładowuje miesięcy 17-28 pkt.
swoją złość
na zabawkach Przedział (grupa
albo innych dziewc
przedmiotach zynek) 17-28 pkt.
Wyjątek dziewczynki w wieku
37 – 48 miesiące: 1828 pkt. oraz

Zalecenie /
rekomendacja:
swoich emocji (np.
maskowania ich, gdy jest
to społecznie wymagane),
ale dopiero około 6 r. ż.
zaczynają zdawać sobie
sprawę z różnicy
pomiędzy uczuciami
rzeczywistymi, a
ujawnianymi oraz
konsekwencji
społecznych, które to
warunkują. Elementami
Status kompetencji pracy wychowawczej w
zakresie eliminowania
społecznych
trudnych zachowań u
(zachowania
eksternalizacyjne) małych dzieci są przede
wszystkim:
nieprawidłowy:
dokonaj zmiany
1.Respektowanie norm i
kompetencji
zasad (np.
społecznych
obowiązujących w domu,
dziecka. Duże
w przedszkolu)
ryzyko trudności
2.Stosowanie
rozwojowych.
konsekwencji (np. nagradzanie dzieci za
pożądane zachowania
zamiast karania w
sytuacji złego

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
rozwiniętej kontroli emocjonalnej.
Okresem, w którym dziecko w
znacznym stopniu rozwija zdolność
kontroli zachowań buntowniczych i
agresywnych jest wiek przedszkolny .
Stwierdzono, że w wieku
przedszkolnym wpływ środowiska
rodzinnego, w zakresie nauki zasad
społecznych, jest bardzo znaczący i
dotyczy 5 ważnych czynników: (1)
szerokiego zakresu aktywności
przebiegających w domu i dających
okazję do rozmów, (2) możliwości
odnoszenia aktualnych wydarzeń do
wcześniejszych doświadczeń
związanych z historią rodziny, (3)
większych okazji do kontaktu „jeden
na jeden” i większego skupienia uwagi
na dziecku, (4) silnego zaangażowania
emocjonalnego dziecka w sytuacje
rodzinne oraz (5) silnego związku
emocjonalnego dziecka z
„nauczającym” rodzicem.
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literatura:
https://depot.ceon.p
l/bitstream/handle/1
23456789/13047/tru
dnosci%20w%20ucze
niu%20sie%20i%20z
aburzenia%20zacho
waniarozdzial4.pdf?sequen
ce=2&isAllowed=y
http://przedszkole189.poznan.pl/nasze
-publikacje/agresja-
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Nr Pytanie

Odpowiedź

Warunek dot.
statusu

dziewczynki w wieku
: 55-60 miesiące: 1628 pkt.
(Punktacja:
nigdy-1pkt.
czasem-2pkt.
często-3pkt.
Zawsze-4 pkt)

Zalecenie /
rekomendacja:
zachowania, ignorowanie zachowania
niepożądanego (nie
wzmacnianie go), wygaszanie-zaprzestanie
wzmacniania,
przypominanie:
natychmiastowe, krótkie
,kategoryczne polecenia)
3.Wydawanie poleceń
we właściwy sposób tzn.
zrozumiale dla małego
dziecka.

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja

Rozwój społeczny
dziecka uzależniony jest
od jasno
sformułowanych norm i
zasad, których
przestrzeganie wpływa
na jakość budowanych
przez dziecko relacji
społecznych. Należy
pamiętać, iż w sytuacji
utrzymujących się
zachowań
eksternalizacyjnych u
dziecka– mimo
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Nr Pytanie

1.8.

8

Odpowiedź

Warunek dot.
statusu

Zalecenie /
rekomendacja:
wdrożonych
intensywnych
interwencji Rodziców/
Opiekunów/Wychowawc
ów należy skontaktować
się ze specjalistą.

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja

Edukacja
uzupełniająca

Kompetencja 8: Rodzic/opiekun wspiera kształtowanie umiejętności dziecka w zarządzaniu emocjami
Kompetencja zdrowotna 8

Skutek zdrowotny dla dziecka

Rodzic/opiekun wspiera dziecko w rozwoju
kompetencji społecznych

Zwiększenie szans na prawidłowy rozwój emocjonalny =
zmniejszenie ryzyka trudności rozwojowych

Status zdrowotny dziecka
uwarunkowany kompetencją
Status rozwoju
emocjonalnego (reakcja na
nowość + koncentracja
uwagi)

Status kompetencji emocjonalnych - Skala „Reakcja na nowość”
Nr

Pytanie

Odpowiedź

Warunek dot.
statusu

Zalecenie /
rekomendacja:

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja

Projekt „Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

GDAŃSKI OŚRODEK PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Edukacja
uzupełniająca

48

1-8 Czy dziecko:
1. W
obecności
nowych osób
okazuje
zakłopotanie
2. Szybko
przyzwyczaja
się do
nowego
miejsca
3. Gdy kogoś
nie zna –
powoli
przekonuje
się do nowej
osoby
4. Lubi
zmiany
5. W nowych
warunkach
jest
zagubiony/za
gubiona
6. Szybko
przyzwyczaja
się do
nowych
opiekunów
7. W nowym

Przedział 11-16 pkt.
Wyjątek - chłopcy w
wieku 55 – 60
miesięcy: 12-16 pkt.

Status rozwoju
emocjonalnego
(reakcja na nowość)
prawidłowy: Tak
trzymać.
Małe ryzyko
trudności
rozwojowych.
Przedział 8-10 pkt.
Status rozwoju
Wyjątek - chłopcy w emocjonalnego
wieku 55 – 60
(reakcja na nowość)
miesięcy: 8-11 pkt. nieprawidłowy:
dokonaj zmiany?
wesprzyj? rozwoju
emocjonalnego
dziecka. Duże
ryzyko trudności
rozwojowych.

Punktacja:
1. Nie 2, Tak 1
2. Nie 1, Tak 2
3. Nie 2, Tak 1
4. Nie 1, Tak 2
5. Nie 2, Tak 1
6. Nie 1, Tak 2
7. Nie 2, Tak 1
8. Nie 1, Tak 2

Rodzice wpływają na
doświadczenia dziecka i
sposób wyrażania przez
nie emocji. Wspierające
interwencje
Rodziców/Opiekunów/W
ychowawców powinny
pomóc przedszkolakom w
opracowaniu
efektywnych strategii
kontrolowania własnych
emocji. Dzieci w wieku 2
do 6 lat coraz lepiej radzą
sobie z nieprzyjemnym
pobudzeniem
emocjonalnym
(towarzyszącym również
nowym okolicznościom).
Metody używane przez
przedszkolaki to m.in.
odwracanie uwagi od
niepokojących sytuacji
(np. „zamykam oczy, bo
się boję”); myślenie o
przyjemnych rzeczach, by
zwalczyć te nieprzyjemne;
reinterpretacja przyczyny
zdenerwowania na
bardziej
satysfakcjonującą.

Jednym z wymiarów, na których
można obserwować wyraźne różnice
https://fdds.pl/baza_
między dziećmi, jest sposób
wiedzy/rozwojreagowania na nowe obiekty/bodźce, dziecka-wieku-4-6/
zarówno społeczne, (inni ludzie, nowe
sytuacje), jak i fizyczne, takie jak
nieznane dziecku przedmioty czy
budynki. W nowym miejscu lub w
obecności nieznanych osób niektóre
dzieci zachowują się całkowicie lub
niemal całkowicie naturalnie, podczas
gdy u innych można w takich
sytuacjach obserwować wzrost
napięcia emocjonalnego, lęku,
przerwanie dotychczasowej zabawy i
chęć zbliżenia się do rodzica/
opiekuna. Różnice indywidualne
między dziećmi w zakresie sposobu
reagowania na nowe bodźce można
obserwować już na początku
pierwszego roku życia. Reakcja na
nowość jest przez autorów skali
Reakcja na nowość rozumiana jako
charakterystyczny dla dziecka sposób
reagowania w sytuacjach związanych
z nieznanymi osobami, przedmiotami,
miejscami. Kluczowym czynnikiem
związanym z zachowaniem się dziecka
w kontakcie z nowością są
oddziaływania wychowawcze
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miejscu długo
nie jest sobą
8. Szybko
przyzwyczaja
/przyzwyczaił
się do
żłobka/przed
szkola

Regularne rozmowy na
temat emocji, nauka
nazywania emocji,
przyswajanie reguł
okazywania emocji – to
zadania, które stoją przed
każdym Rodzicem.
Pozytywnemu
reagowaniu na nowość
sprzyja, zachęcanie
dziecka do angażowania
się w nowe relacje
społeczne poprzez
budowanie
zróżnicowanego
społecznie środowiska
rozwoju. Bardziej
pozytywne reagowanie
na nowość wiąże się także
z posiadaniem przez
dziecko wysokich
kompetencji w zakresie
samoregulacji
zachowania, w tym
regulacji emocji, oraz
dużej wiedzy o świecie
(głównie wiedzy
przekazywanej przez
osoby dorosłe. Należy
jednak pamiętać by

podejmowane przez
rodziców/opiekunów.
Nadopiekuńczość i nadmierna
kontrola zachowania dziecka, poprzez
ograniczanie zakresu eksploracji
otoczenia, utrudnia rozwój
kompetencji związanych z
samodzielnym radzeniem sobie z
rozwiązywaniem wewnętrznych
(emocjonalnych) i interpersonalnych
(społecznych) trudności.
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kształtować w dziecku,
wiedzę i świadomość
dotyczącą zagrożeń – w
kontakcie z nowymi
doświadczeniami,
przedmiotami, osobami.
Sposób przekazywania
informacji oraz same
informacje powinny być
odpowiednio
wyselekcjonowane i
dostosowane do wieku
dziecka.

Status kompetencji emocjonalnych - Skala „Koncentracja”
Nr

Pytanie

1-7 Czy dziecko:
1. Prawie
zawsze
doprowadza
to co robi do
końca
2. Umie
bawić się
długo w
skupieniu
jedną

Odpowiedź
Przedział 10-14 pkt.
(1 punkt za 1
odpowiedź TAK)

Przedział 7-9 pkt.
(1 punkt za 1
odpowiedź TAK)

Warunek dot.
statusu
Status rozwoju
emocjonalnego
(koncentracja
uwagi) prawidłowy:
Tak trzymać.
Małe ryzyko
trudności
rozwojowych.
Status rozwoju
emocjonalnego koncentracja uwagi

Zalecenie /
rekomendacja:
Zdolność dziecka do
podtrzymania
koncentracji uwagi na
tyle długo, aby wykonać
jakieś zadanie, jest
uznawana za jedną z
najważniejszych
kompetencji, związanych
z rozwojem poznawczym,
ale także rozwojem
emocjonalnym dziecka.

Komentarz / uzasadnienie naukowe /
edukacja
W wieku przedszkolnym czynność
uwagi jest w bardzo dużym stopniu
zależna od tzw. tła uczuciowego.własna działalność dzieci, która
sprawia im przyjemność i wywołuje
zainteresowanie, silnie skupia i
rozwija uwagę.
Umiejętność koncentracji uwagi
można ćwiczyć. Wymaga to wysiłku
zarówno ze strony dziecka, jak i
Rodzica/Opiekuna/Wychowawcy
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zabawką
3. Bez trudu
może się
skupić mimo
tego że wokół
jest szum czy
rozgardiasz
4. Gdy robi
coś nowego,
jest
wytrwały/wyt
rwała
5. Gdy mu
coś nie
wychodzi,
próbuje, aż
do skutku
6. Łatwo
zraża się
niepowodzen
iami
7. Może
długo w
skupieniu coś
robić

–nieprawidłowy.
Dokonaj zmiany.
Wesprzyj rozwój
emocjonalny
dziecka. Duże
ryzyko trudności
rozwojowych.
Punktacja:
1. Nie 1, Tak 2
2. Nie 1, Tak 2
3. Nie 1, Tak 2
4. Nie 1, Tak 2
5. Nie 1, Tak 2
6. Nie 2, Tak 1
7. Nie 1, Tak 2
8. Nie 1, Tak 2

zdolności do
koncentrowania uwagi
przez dziecko- jest
wspierana poprzez: wspólne z
Rodzicem/Opiekunem/W
ychowawcą–
wykonywane zadania.
Początkowo osoba
dorosła, pomaga dziecku
w koncentrowania uwagi,
poprzez np.: wskazywanie tego o czym
czyta w książce, zadawanie pytań
dotyczących czytanego
fragmentu, - opisywanie
przedmiotów będących w
zasięgu wzroku, - wspólne
manipulowaniem
przedmiotami (np. nauka
korzystania z
nowych/nieznanych
dziecku przedmiotów). Im
więcej jest tego typu
zachowań w relacji
dziecka z rodzicem, tym
sprawniej następuje
rozwój zdolności
„zarządzania” zasobami

wspierającego i motywującego
dziecko do tej pracy. W ćwiczeniach
tej umiejętności ważne jest stawianie
dziecku wymagań możliwych do
zrealizowania, zgodnych z jego
poziomem rozwoju psychofizycznego.
Zadaniem jest również zapewnienie
dziecku odpowiednich warunków tzn.
wyłączenie telewizora, ograniczenie
liczby bodźców rozpraszających w
pomieszczeniu, w którym pracuje
dziecko. Należy pamiętać również o
jak najczęstszym włączaniu ćwiczeń
koncentracji uwagi w naturalną
aktywność dziecka (zabawę,
czynności samoobsługowe),
motywowaniu go do pracy poprzez
nagrodę niematerialną (np.
pochwała, wyróżnienie) oraz
dostrzeganie jego wysiłku.
Dodatkowym wsparciem w ćwiczeniu
koncentracji uwagi stanowią gry i
zabawy. Każda zabawa rozwija
wytrwałość dziecka, o ile stosuje się
ono do zasad i z niej nie rezygnuje.
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uwagi.

2. Załączniki.
Załącznik nr. 1.
OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
1. Skok w dal z miejsca z odbicia obunóż
Sprzęt: Do wykonania próby niezbędne jest przygotowanie taśmy do oznaczenia miejsca odbicia (np. papierowa taśma klejąca), miarki (centymetr
krawiecki), kredy (lub klocka) do oznaczenia odległości skoku. Powierzchnia powinna być stabilna i nieśliska (np. mata do ćwiczeń rozłożona na podłodze
lub na zewnątrz - trawnik). W odległości 50 cm od linii odbicia (startu) można zaznaczyć równoległą linię, w odległości 100 cm kolejną. Należy upewnić
się, że w pobliżu nie ma przedmiotów, w które dziecko może się uderzyć.
Wykonanie: ustawienie w miejscu oznaczonym linią (na progu), stopy równolegle do siebie, ugięcie nóg w kolanach – zamach rąk do tyłu – skok z
mocnym zamachem rąk
w przód. Skok musi być wykonany z odbicia obunóż, po skoku dziecko powinno utrzymać pozycją stojącą ( nie przewracać się, nie podskakiwać). Najlepiej
zademonstrować wykonanie skoku. Dziecko wykonuje trzy skoki –mierzymy najdalszy skok.
Polecenie dla dziecka: stań przed linią, stopy nie dotykają linii, nóżki w lekkim rozkroku, robimy wielki zamach i skaczemy daleko przez „kałużę” . Obie
nóżki skaczą razem jak piłka.
Ocena: odległość mierzymy od linii odbicia ( przed taśmą) do tylnej krawędzi pięty (śladu) , z dokładnością do 1 cm.
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2. Bieg „wahadłowy" 4x5 m z przenoszeniem klocka ( możliwość zastosowania dla dzieci młodszych )
Sprzęt: stoper, dwa klocki, kreda, taśma miernicza.
Wykonanie: Płaski odcinek powierzchni (najlepiej na świeżym powietrzu-boisko, ogród ) długości 5 m oznacza się dwiema limami. Na jednej linii ustawia
się dwa klocki, odległość między klockami wynosi około 20 cm. Przed drugą z oznaczonych linii stawia się badane dziecko.
Polecenie dla dziecka: „Na sygnał pobiegniesz, jak potrafisz najszybciej i przyniesiesz klocek. Postawisz klocek na linii, przed którą teraz stoisz i nie
zatrzymując się, pobiegniesz po drugi klocek. Drugi klocek postawisz również na linii, przed którą teraz stoisz. Klocków nie wolno rzucać".
Ocena: Badane dziecko wykonuje próbę dwukrotnie. Czas wykonania mierzy się z dokładnością do 0,1 s. Za miarę zwinności przyjmuje się czas próby
lepszej, tj. szybciej wykonanej.

3. Bieg wahadłowy 4x 10 metrów
Sprzęt: stoper, dwa klocki, kreda, taśma miernicza.
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Wykonanie: Płaski odcinek powierzchni (najlepiej na świeżym powietrzu-boisko, ogród ) długości 10 m oznacza się dwiema limami. Na jednej linii ustawia
się dwa klocki, odległość między klockami wynosi około 20 cm. Przed drugą z oznaczonych linii stawia się badane dziecko.
Polecenie dla dziecka: „Na sygnał pobiegniesz, jak umiesz najszybciej i przyniesiesz klocek. Postawisz klocek na linii, przed którą teraz stoisz i nie
zatrzymując się, pobiegniesz po drugi klocek. Drugi klocek postawisz również na linii, przed którą teraz stoisz. Klocków nie wolno rzucać". Lub, jeśli jest
możliwość 2 osób towarzyszących dziecku to jedna stoi na jednej linii, druga na drugim odcinku i dziecko biegnąc „ przybija piątkę”.
Ocena: Badane dziecko wykonuje próbę dwukrotnie. Czas wykonania mierzy się z dokładnością do
0,1 s. Za miarę zwinności przyjmuje się czas próby lepszej, tj. szybciej wykonanej.

4. Postawa równoważna na jednej nodze
Sprzęt: stabilna i nieśliska powierzchnia oraz stoper.
Wykonanie: Dziecko stoi na podłodze na jednej nodze, druga ugięta w kolanie i uniesiona, oczy otwarte. Można pomóc w przyjęciu postawy na jednej
nodze trzymając dziecko za jedną lub obie ręce. Dziecko podejmuje próbę na każdej nodze. Jeżeli to konieczne dziecko może użyć rozłożonych ramion do
utrzymania równowagi. Stoper zostaje włączony gdy noga „wolna” oderwie się od podłogi, a zatrzymany gdy dziecko nie może utrzymać równowagi,
„wolną” stopą dotknie podłoża. Należy unikać czynników rozpraszających, które mogą wpływać na wyniki testu.
Polecenie dla dziecka: „ Podaj ręce, stań na jednej nodze, drugą zegnij i podnieś do góry ( stań jak bocian) teraz puszczamy rączki i sam/a spróbuj stać tak
długo, jak tylko dasz radę”
Wynik: Test wykonywany jest na każdej nodze a następnie obliczana jest średnia z obu pomiarów czasu w sekundach z jednym miejscem po przecinku
Uwaga: ten test zalecany jest dla dzieci 6 letnich, u dzieci młodszych może być trudność w ocenie
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5. 20 m bieg ze startu wysokiego
Sprzęt: taśma miernicza, stoper,
W linii prostej (boisko, podwórko) wyznacza się odcinek 20 m. na jego początku zaznaczamy linię startu, w odległości 20 m od linii startu wyznaczamy,
równoległą linię oznaczającą „metę”. Dziecko staje na linii startu.
Polecenie dla dziecka: na sygnał »start« pobiegniesz, jak potrafisz najszybciej do „chorągiewki” (wyznaczonego umówionym przedmiotem miejsca) .
Każde dziecko wykonuje próbę dwukrotnie.
Wynik: Czas próby mierzy się z dokładnością do 0,1 s. Miarę szybkości biegowej dziecka stanowi czas próby lepszej, tzn. szybciej wykonanej.
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