
Program „ABC PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLAKA” 

                                              pt „Mniej medialnie – więcej realnie” 

 

1. INFORMACJA O REALIZATORZE PROGRAMU; 
Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim,  ul. Nadbrzeżna 30 

 

2. Osoba odpowiedzialna za realizacje programu; 

Dyrektor; Celina Chęś – Drańczuk 

 

3. Koordynatorzy programu; 

Nauczyciele PM; ANNA RAŚ, MONIKA LASKA 

 

4. Cele programu 
• Podniesienie świadomości o szkodliwości nadużywania mediów cyfrowych przez dzieci. 

• Ograniczenie negatywnych konsekwencji problemowego używania mediów cyfrowych; 

• Podniesienie poziomu umiejętności spędzania czasu wolnego bez obecności mediów cyfrowych 

i urządzeń mobilnych; Promowanie zapobiegania uzależnienia od monitorów poprzez aktywne 

spędzanie czasu 

• Wspieranie środowiska rodzinnego w ramach profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki innych 

zachowań ryzykownych; Rozwijanie świadomości rodziców o negatywnych skutkach uzależnień 

(Nabywanie wiedzy dotyczącej niebezpieczeństwa wynikającego z uzależnień od alkoholu, 

tytoniu,  narkomani, internetu). 

• Propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień wśród lokalnej społeczności; 

  

5. Metody i sposoby realizacji programu: 
• rozmowy,  prelekcje, 

• warsztaty dla rodziców z dziećmi, 

• konkursy, wycieczki, 

• wystawy prac,, 

• referaty i prezentacje multimedialne, 

• przygotowywanie zdrowych posiłków, 

• wspólne działania dzieci – rodzice – przedszkole – lokalna społeczność 

• spotkania ze specjalistami z poradni uzależnień/psychologiem dla rodziców, lokalnej 

społeczności. 

 

6. Adresaci programu 
Grupę osób objętą działaniami profilaktycznymi będą stanowili wychowankowie  Przedszkola 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Ślaskim,   ich rodzice, oraz lokalna społeczność. 

W projekcie wezmą udział także nauczyciele i wychowawcy pracujący w naszej placówce. 

 

7. Informacje wstępne o programie; 

 Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologii i nowoczesnych narzędzi informacyjno – 

komunikacyjnych. Jesteśmy zaskakiwani nowymi rozwiązaniami technologicznymi, innowacyjnymi 

urządzeniami. Codzienne korzystanie z urządzeń cyfrowych oraz mediów zmienia nasze życie. W 

większości przypadków przynosi ono pozytywne efekty, np. wzrost poczucia bezpieczeństwa, większą i 

szybszą możliwość zdobywania niezbędnych informacji. Zdarza się, że niekontrolowane używanie 

mediów cyfrowych może prowadzić do samotności, atrofii więzi społecznych/rodzinnych, obniżenia 

dobrostanu psychicznego czy stanu zdrowia fizycznego. 



Nasze przedszkole od wielu lat realizuje program profilaktyczno – wychowawczy, widząc jednak 

zubożenie życia społecznego w ostatnich latach pandemii postanowiliśmy rozszerzyć nasze działania 

profilaktyczne – aby na nowo zachęć naszą lokalną społeczność do integracji, otwarcia na innych przez 

wspólne spędzanie czasu. Podczas zaproponowanych w programie działań pokażemy jak można miło, 

wesoło i zdrowo spędzić wspólnie czas bez używania ekranów i monitorów. 

 

8. Charakterystyka programu 
 W ostatnich latach,  obserwując  dzieci w przedszkolu, zauważamy negatywne zmiany w 

zachowaniu niektórych z nich: emocjonalna chłodność, agresywność, „nudzenie się”, brak nawyku 

organizowania samodzielnej zabawy lub specyficzną zabawa z tą samą fabułą (z gier komputerowych), 

utożsamianie się z bohaterem gry komputerowej, krótkotrwałą uwaga, pamięć, brak wyobraźni w 

dowolnej zabawie, oczekiwanie w zabawie instrukcji od dorosłych lub rówieśników itd.). I ta liczba 

dzieci co roku jest coraz większa. W tym miejscu musimy sobie odpowiedzieć na pytanie; Co to jest 

profilaktyk? 

Profilaktyka "to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania i deficyty, 

obejmująca równolegle trzy nurty działania: 

1. Wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

2. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują 

zdrowy styl życia. 

3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu” (Z. B. Gaś). 

 Jak przedstawia (Raport z badania: "Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych 

przez dzieci w wieku 0-6 lat"), w Polsce aż 64% dzieci w wieku 0-6 lat korzysta z urządzeń mobilnych 

(do lat 8 aż 80%), jedna czwarta z nich robi to codziennie, a 26 proc. posiada takie urządzenie na 

własność. Widok dzieci przed ekranami telewizorów, tabletów, komputerów i smartfonów nikogo już nie 

dziwi i co gorsza, mało kogo bulwersuje. Powoduje to szereg zaburzeń w rozwoju, a to mocny fundament 

do uzależnienia. Większość polskich rodziców udostępniających dzieciom urządzenia mobilne (60%) 

robi to po to, by mieć chwilę spokoju lub możliwość zajęcia się swoimi sprawami. 

Zapobieganie nawykom ciągłego wpatrywania się w ekran komórki nie jest sprawą prostą, jednak 

możliwą. Warto pamiętać przede wszystkim o tym, że nic nie zastąpi dziecku kontaktu osobistego z 

drugim człowiekiem. Jakże często można zaobserwować maluszki, które telefon traktują jako zabawkę 

oraz rodziców uszczęśliwionych chwilą spokoju. Czy jednak nie jest to już pierwszy krok do 

kształtowania oraz utrwalania niewłaściwych nawyków? 

To na nas dorosłych spoczywa obowiązek modelowania właściwych postaw dzieci, uczenie ich 

wrażliwości na to, co dzieje się obok, zaciekawienie światem, pokazywanie satysfakcjonujących relacji, 

zachęcanie do różnych form aktywności, rozwoju zainteresowań. Uświadomienie sobie zagrożeń, 

zapobieganie złym nawykom, wczesne reagowanie oraz konsekwencja w postępowaniu dają szansę na 

powodzenie. 

 

9. Skutki uzależnienia od „monitorów”: 
• osłabienia więzi z rodzinom, koleżkami, kolegami 

• problemy w nawiązywaniu bezpośrednich relacji zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami, 

• dolegliwości somatyczne: bóle głowy, pobudzenie, niepokój, trudności związane z koncentracją 

uwagi, zaburzenia snu, 

• choroby wzroku, wady postawy, 

• osłabienie lub wręcz zanik zainteresowań oraz pasji życiowych, 

• agresywne formy zachowań (agresja werbalna i fizyczna), szczególnie w reakcji na próby 

związane z ograniczeniem dostępu do telefonu komórkowego, 



• zaniedbywanie obowiązków domowych (w tym niedbanie o porządek i higienę) oraz 

związanych z nauką, 

• pojawiają się kłopoty wychowawcze, edukacyjne, 

• niechętne podejmowanie dodatkowych aktywności, niekiedy nawet regularne dotąd zajęcia 

popołudniowe zaczynają być problemem. 

 
W pracy wychowawczej koniecznie zatem należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci z dystansem 

odnoszących się do relacji z innymi, którym trudno się pochwalić dużym gronem przyjaciół, 

prawidłowymi relacjami rodzinnym. Są to zazwyczaj dzieci, które w  wirtualnej rzeczywistości chowają 

się przed światem zewnętrznym, w niej odnajdują substytut życia. Wychowankowie ci często są 

osamotnieni, gdyż mają trudności w nawiązywaniu kontaktów oraz ich pielęgnowaniem. Ponieważ 

łatwiej im utrzymywać relacje za pomocą narzędzi elektronicznych niż bezpośrednio nie nabywają 

kompetencji społecznych. Nie umieją często rozwiązywać problemów oraz konfliktów w sposób 

konstruktywny, mają trudności z okazywaniem uczuć oraz emocji. Przedszkole wobec problemu nie 

może pozostać obojętna. Ważne, by programy wychowawczo-profilaktyczne w obszarze profilaktyki 

uzależnień uwzględniały także  zagadnienia z zakresu przeciw działania nadużywania 

mediów.  Podejmowane zadania powinny być adresowane zarówno do dzieci, jak i ich rodziców. 

 

10. Opis programu – działania; 

Realizacja projektu "Mniej medialnie – więcej realnie" planowana jest w okresie od kwietnia 2022 r. 

do czerwca 2022 r. 

                                   KWIECIEŃ - 

1. DZIAŁANIA PROMOCYJNE programu ”Mniej medialnie - więcej realnie” 

- „Mój dom bez uzależnień” prelekcja i konsultacje z psychologiem 

- Ulotki informacyjne odnośnie skutków uzależnień dla rodziców i mieszkańców 

- Informacje o sposobach spędzania wspólnie czasu wolnego bez „mediów” 

2. „SZYKUJEMY SIĘ DO WIOSNY” 
- sprzątanie ogrodu przedszkolnego (grabienie, kopanie, zamiatanie ) 

- wzniesiony warzywnika (montaż skrzyń, sadzenie roślin – pozyskanych od lokalnych działkowców), 

- „nasze drzewo”posadzenie imiennych drzew iglastych we współpracy z Nadleśnictwem Lądek Zdr. 

- grill z poczęstunkiem. 

3.Konkurs rodzinny dwu częściowy,  przez  głosowanie na Facebooku;   

- 3 Hasła promujące aktywne i zdrowe spędzanie czasu z dala od mediów np. „Mam zdrowy sen, gdy 

na świeżym powietrzu spędzę dzień” 

-  „Nasz dzień bez mediów” Konkurs promujące aktywne i zdrowe spędzanie czasu z dala od mediów 

w  formie sprawozdania opisowego ze zdjęciami potwierdzającymi jeden dzień /popołudnie spędzone z 

dzieckiem bez „telefonu, tabletu, telewizora” 

4 .Lekcja wychowania fizycznego z nauczycielem ze SP na sali gimnastycznej. 

                                   MAJ - 

5. POWIATOWA SPARTAKIADA SPORTOWA (na stadionie) 

6. Warsztaty kulinarne z dietetykiem ” Wiem co z dzieckiem zdrowego zjem” 

7. TEATRZYK przedstawienie o tematyce profilaktycznej 

                                  CZERWIEC - 

8. Warsztaty “Fajna sprawa - rodzica z dzieckiem zabawa” pokaz form muzyczno – ruchowych wg. 

M. Tomaszewskiej. 

9.  Wycieczka na Śnieżnik dla rodzin ”Mój pierwszy szczyt”(przewodnik, zabezpieczenie medyczne) 

10. Piknik podsumowujący w ogrodzie przedszkolnym pod hasłem “Mniej medialnie - więcej 

realnie” Wystawa prac konkursowych w formie baneru. 

 



11. Formy przeciwdziałanie 

 

W odniesieniu do dzieci warto: Działania profilaktyczne w odniesieniu do rodziców: 

• poruszać temat w ramach zajęć 

(ważne jest pokazanie problemu, ale 

też wskazanie na jego skutki i 

sposoby przeciwdziałania), 

• organizować spotkania ze 

specjalistami z zakresu pracy z 

uzależnieniami (np. warsztaty z 

psychologiem), 

• uczyć szacunku, wrażliwości na to, 

co dzieje się obok (poza wirtualną 

przestrzenią), kształtować 

ciekawość i radość życia, 

• uczyć prawidłowych relacji 

interpersonalnych, poszerzać 

kompetencje społeczne, 

• zachęcać do różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego, rozwoju 

pasji, zainteresowań, inspirować do 

podejmowania zajęć manualnych, 

muzycznych, sportowych itp. 

• pedagogizacja dotycząca istoty zjawiska 

nadużywania mediów 

• uwrażliwienie, że bezpieczeństwo i wygoda to 

częste argumenty uzasadniające powszechne 

używanie telefonów komórkowych, 

• uświadomienie opiekunom, że telefon 

komórkowy, to tak naprawdę komputer o małych 

rozmiarach, 

• cyberprzestrzeń jest dla dzieci prostsza niż realna 

rzeczywistość, bezstresowa i funkcjonuje na ich 

warunkach, tu obserwują różne działania (nie 

zawsze pozytywne), czasem same się realizują, 

• bez żadnego wysiłku, niemalże w każdej chwili 

mogą też poprzez kliknięcie klawiszem 

przemieszczać się na inne obszary, ale też 

odrzucać niewygodne kontakty, 

• nierzadko szukają autorytetów i z różnym 

skutkiem naśladują innych. 

W relacjach z rodzicami warto postawić też zasadnicze 

pytanie, a mianowicie: „Co spotyka dzieci na co dzień, że 

odcinają się od tego, czego mogą doświadczyć w realnej 

rzeczywistości i gdyby się dało, to niektórzy uczniowie 

być może w ogóle do niej by nie wracali?” 

 

12. Przewidywane efekty po realizacji programu: 
Dzieci i ich rodzice/opiekunowie/lokalna społeczność będą: 

• świadomi, jak prawidłowo dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, 

• rozumiały niebezpieczeństwo wynikające z nadmiaru czasu spędzanego przed ekranami 

• znają alternatywne metody spędzania wspólnie czasu wolnego, 

• rozumieją znaczenie profilaktyki w życiu najmłodszych, 

• wiedza gdzie szukać pomocy w walce z uzależnieniami 

 

13. Ewaluacja programu. 
Program realizowany jest w różnych sytuacjach edukacyjnych. Formy ewaluacji: Ewaluacja 

prowadzona będzie poprzez: 

• obserwację bieżącą  zachowań dzieci, 

• rozmowy z rodzicami, 

• wytwory dziecięce, 

• wyniki pokonkursowe, 

• prezentacje i zdjęcia umieszczane  na stronie internetowej przedszkola, 

• sprawozdanie przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 Zawarte w programie treści mogą być realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 

lub modyfikowane przez nauczycieli, tak aby umożliwić dzieciom, na różnych poziomach rozwoju 

poszerzanie i pogłębianie wiadomości na temat profilaktyki. 



Dostrzegając wpływ wczesnego dzieciństwa na późniejsze życie człowieka, należy brać pod uwagę fakt, 

że rozwój dziecka dokonuje się nie tylko na podstawie zadatków wrodzonych, ale dzięki jego własnej 

aktywności i różnorodnym oddziaływaniom środowiska społeczno – kulturowego, a także stanowi 

odzwierciedlenie celowych działań wychowawczych. Uwzględnienie w rozwoju dziecka specyfiki 

okresu przedszkolnego pozwala na właściwe i wszechstronne przygotowanie go do dorosłego życia. 

Edukacja profilaktyczna w wieku przedszkolnym powinna być łącznikiem między wiedzą i 

doświadczeniem dziecka wyniesionym z domu rodzinnego a tym, co powinno znać i umieć oraz 

rozumieć 

 Realizując program „ABC PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLAKA”, poszerzamy nasze 

dotychczasowe działania w zakresie szeroko rozumianej promocji niwelowania negatywnych uzależnień , 

czyniąc z nich świadomy i ukierunkowany proces edukacyjny. Założenia programowe rozszerzają i 

wzbogacają ofertę edukacyjną. Realizacja treści Programu w procesie wychowawczo – dydaktycznym  

przedszkola sprzyjać będzie podejmowaniu przez dzieci, rodziców i środowisko lokalne działań 

twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności w zakresie niwelowania u dzieci uzależnienia od 

„mediów”. 

 

Przedszkole Miejskie IM. Jana Pawła II 

w Stroniu Śląskim 

 

 

 


