Gmina Przemêt realizuje projekt “¯yjmy zdrowo Razem!” - integracja spo³eczna, profilaktyka zdrowotna oraz
promocja zdrowego stylu ¿ycia wœród dzieci w wieku
przedszkolnym. Na realizacjê projektu samorz¹d otrzyma³
wsparcie finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
W ramach projektu, aby zadbaæ o zdrowie naszych
dzieci, przedszkola wyposa¿one zostan¹ w:

Gmina Przemêt otrzyma³a wsparcie finansowe w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wysokoœæ otrzymanego grantu na realizacjê projektu
“¯yjmy zdrowo - razem!” - integracja spo³eczna, profilaktyka zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu ¿ycia wœród
dzieci w wieku przedszkolnym wynosi

wartoœci ca³ego projektu
Z bud¿etu gminy Przemêt pochodzi pozosta³e

wartoœci ca³ego projektu

Realizacja projektu potrwa do

Wiêcej informacji w internecie:
www.eog.gov.pl
Informacje na temat realizacji projektu
“¯yjmy zdrowo - Razem!” w gminie Przemêt:
www.eog.przemet.pl
Telefonicznej informacji o projekcie udziela:
Maja Flieger
Urz¹d Gminy Przemêt
ul. Jagielloñska 8
64-234 Przemêt
tel. 065 549 60 71 wew. 43

Z uwagi na potrzebê wyrównania szans rozwojowych dzieci niepe³nosprawnych oraz w³¹czenia ich w ¿ycie spo³eczne w czterech
przedszkolach - Mochy, Nowa Wieœ, Przemêt, Bucz,
utworzone zostan¹ grupy integracyjne.
Program integracji dostosowany bêdzie indywidualnie
do potrzeb ka¿dego niepe³nosprawnego dziecka.
Przedszkola organizowaæ
bêd¹ cykliczne imprezy integracyjne z udzia³em zawodowych animatorów, cateringiem, dogoterapi¹ oraz z wykorzystaniem zestawów
pneumatycznych urz¹dzeñ
rozrywkowych.
W ramach projektu organizowane bêd¹ wycieczki integracyjne dla najm³odszych.

- fluoryzacja w ka¿dym
przedszkolu
- systematyczne wizyty
dzieci w gabinecie stomatologicznym - przegl¹d
kontrolny zêbów dzieci
- ”Bia³a Sobota” - konsultacja stomatologiczna
z rodzicami.

- wykrywanie wad wymowy
i niedos³uchu poprzez
okresowe badania laryngologiczne dzieci w przedszkolu
- “Bia³a Sobota” - konsultacje laryngologiczne z rodzicami,
- likwidowanie wad wymowy
poprzez systematyczne
æwiczenia logopedyczne
prowadzone przez logopedê w przedszkolu

- realizacja programu
“¯yj zdrowo na sportowo”:
- zajêcia z gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej,
- zajêcia z rytmiki, regularne wyjazdy dzieci
na basen, gdzie pod okiem
instruktora prowadzone
bêd¹ zajêcia gimnastyczne
I nauka p³ywania,
- konsultacje dla rodziców
z ortoped¹ i badania wady
postawy dzieci

- prowadzenie bajkoterapii
jako metody ochrony
zdrowia emocjonalnego
Czytaj¹c okreœlone bajki
mo¿na dziecku pomoc
w wielu trudnych dla niego
sytuacjach emocjonalnych,
takich jak np. irracjonalne
lêki lub pierwsze dni
w przedszkolu

- okresowa obserwacja
dziecka w przedszkolu
przez psychologa
- “Bia³a Sobota” - konsultacje psychologa z rodzicami

Do zajêæ przedszkolnych
wprowadzony zostanie program edukacji zdrowotnej
dla przedszkolaków na podstawie literatury autorstwa
Krystyny Dutkiewicz i Krystyny Kamieñskiej. Program zosta³ dopuszczony do u¿ytku
przez Ministra Edukacji Narodowej (DKW-4013-9/01)

Codzienne posi³ki przedszkolaków zostan¹ urozmaicone poprzez wzbogacenie
ich o owoce, warzywa oraz
przetwory mleczne.

