
 
ŻŁOBEK MIEJSKI W GRYFINIE 

 
 
 

PLAN ROCZNY 
programy profilaktyczne dla opiekunów i rodziców oraz dzieci 

 
 
 

Miesiąc Temat Forma Osoba Odpowiedzialna 

 

Wrzesień 

Spotkanie z rodzicami w 
ramach ogólnego zebrania z 
Panią Dyrektor. 
Omównienie problemów 
związanych z adaptacją dzieci 
w żłobku – prezentacja 
multimedialna „Najbardziej 
niepokojące nawyki dziecka.” 
Pomoc dzieciom, rodzicom 
oraz opiekunom podczas 
proceu adaptacji. 
Higiena paznokci i uszu dzieci 
– uzysaknie pozwolenia od 
rodziców na comiesięczne 
sprawdzanie czystości dzieci. 
Kiedy nie posyłać dziecka do 
żłobka? - przedstawienie w 
gazetce żłobkowej listu do 
rodziców „Zdrowe dzieci 
mamy i o nie dbamy. Zdrowe 
dziecko to zdrowa grupa”. 

Pogadanka z 
personelem oraz z 
rodzicami 
(indywidualne 
rozmowy bądź 
spotakania 
podczas zebrań z 
rodzicami) 

 

 Pielęgniarka 

 

Pazdziernik 

Powrót dziecka po chorobie – 
gazetka i plakat informacyjny. 
Przeziebienie – mity kontra 
prawda. 
Witaminy i ich rola we 
wzmacnianiu odpormości 
(plakat). 
15 październik – Światowy 
Dzień Mycia Rąk. 
Tydzień od 15-19.X.18 r. 
prowadzenie pogadnek wraz z 
zabawą na grupach. 
Sprawdzenie higieny dzieci – 
po uzyskaniu zgody rodziców. 

Pogadanka z 
personelem oraz z 
rodzicami 
(indywidualne 
rozmowy bądź 
spotakania 
podczas zebrań z 
rodzicami) 
 
 
 
Zabawa z dziećmi 
 
 
 

Pielęgniarka 



 

Listopad 

Szczepienia ochronne : 
- Szczepić czy nie szczepić? 
- co to jest szczepionka i jak 
działa 
- Możliwe powikłania 
poszczepienne. 
Zorganizowanie spotkania ze 
specjalistą z dziedziny 
szczepień ( lekarz pediatra / 
pielęgniarka po kursie 
szczepień). 
Sprawdzenie higieny dzieci na 
grupach. 
 

Pogadanka z 
personelem oraz z 
rodzicami 
(indywidualne 
rozmowy bądź 
spotakania 
podczas zebrań z 
rodzicami) ( 

 

Pielęgniarka/Lekarz 

 

Grudzień 

Zapalenie spojówek – częsty 
problem występujący u dzieci. 

Gorączka / drgawki 
gorączkowe – plakat 
informacyjny (gazetka, strona 
internetowa). Podział drgawek 
– plakat. 

Urazy wyrządzane dzieciom 
(przypadkowo przez 
rodziców) – plakat. 

Sprawdzenie higieny dzieci na 
grupach. 

Pogadanka z 
personelem oraz z 
rodzicami 
(indywidualne 
rozmowy bądź 
spotakania 
podczas zebrań z 
rodzicami). 

 

Gazetka/ strona 
internetowa 

Pielęgniarka 

 

Styczeń 

Zimowa pielęgnacja 
niemowląt i małych dzieci, 
zimowa ochrona skóry. 
Zimowy spacer jako 
profilaktyka zdrowotna. 
Sprawdzenie higieny dzieci na 
grupach. 

Gazeta/ strona 
inernetowa 

Pielęgniarka/ Opiekun 

 

Luty 

Smoczek i kciuk kontra mowa 
– wady i zalety smoczków, 
kiedy najlepiej odstawic 
dziecku smoczek? 
Mycie zębów – nauka przez 
zabawę (pogadanka, zabawa). 
Sprawdzenie higieny dzieci na 
grupach. 

Gazetka/ strona 
internetowa 

Zabawa z dziećmi 

 

 

 

Opiekun / Pielęgniarka 

 Budowanie dobrych nawyków 
związanych z zasypianiem – 

Pogadanka z 
personelem oraz z 

Lekarz / pielęgniarka 



Marzec 

 

plakat informacyjny. 
Mały alergik – najczęstsze 
objawy, najczęstsze alergeny. 
Diagnostyka i leczenie – 
wizyta lekarza. 
Pielęgnacja dzieci z 
problemami skórnymi. 
Sprawdzenie higieny dzieci na 
grupach. 

rodzicami 
(indywidualne 
rozmowy bądź 
spotakania 
podczas zebrań z 
rodzicami) 

 

Kwiecień 

Agresja i przemoc u małego 
dziecka- jak zapobiegać, jak 
rozpoznawać problem agresji, 
jak rozmawiać z rodzicem i 
dzieckiem? 
Gryzienie dzieci. 
Wizyta specjalisty w żłobku. 
Sprawdzenie higieny dzieci na 
grupach. 

Pogadanka z 
personelem oraz z 
rodzicami 
(indywidualne 
rozmowy bądź 
spotakania 
podczas zebrań z 
rodzicami) 

Pielęgniarka / Opiekun 

 

 

Maj 

Ukąszenia przez owady: 
środki zapobiegawcze, 
odczyny alergiczne po 
ukąszeniu i właściwe 
postępowanie z dzieckiem. 
 
Sprawdzenie higieny dzieci na 
grupach. 

Gazetka / strona 
inernetowa 

Pielęgniarka / Opiekun 

 

 

Czerwiec 

Bezpieczeństwo podczas 
wakacji – gazetka. 
Podróżowanie z małym 
dzieckiem. 
Plac zabaw i jego pozytywny 
wpływ na rozwój dziecka – 
plakat. 
Sprawdzenie higieny dzieci na 
grupach. 

Pogadanka z 
personelem oraz z 
z rodzicami 
(indywidualne 
rozmowy bądź 
spotakania 
podczas zebrań z 
rodzicami) 

Pielęgniarka 

   
 
 
 
Sporządziła : Karolina Maskiewicz - pielęgniarka 


