WNIOSKI DO PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

1. Opracować na podstawie literatury oraz z pomocą logopedy z PPP-P w Olsztynie zestawu metod, form oraz zabaw i ćwiczeń stymulujących
rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym, które będą stanowiły podstawę do planowania i podejmowania przemyślanych,
systematycznych działań przynoszących w tym zakresie oczekiwane efekty.
2. Kontynuować kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań społecznych u dzieci poprzez stosowanie opracowanych systemów
motywacyjnych w poszczególnych grupach oraz organizowanie przy współpracy ze specjalistami z PPPP w Olsztynie warsztatów i spotkań dla
rodziców w zakresie wspomagania ich w pełnieniu funkcji wychowawczej.
3. Poszerzyć działania edukacyjne i wychowawcze przedszkola podejmowane w obszarze kształtowania sprawności fizycznej oraz nawyków i
postaw prozdrowotnych u dzieci w ramach realizacji podstawy programowej. Dążyć do uzyskiwania większych efektów u dzieci w zakresie
sprawności fizycznej oraz wiedzy i nawyków promujących zdrowy styl życia.

ZADANIE Z KONCEPCJI ROZWOJU PRZEDSZKOLA DO REALIZACJI
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

„MALI SPORTOWCY- TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH SPONTANICZNEJ I ZORGANIZOWANEJ AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNORODNYCH FORM EKSPRESJI .”

Cele:
1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej
indywidualności
3. Rozwijanie sprawności ruchowej
4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

I. Przygotowanie warsztatu pracy
Lp. Sposoby realizacji
1. Wzbogacenie biblioteczki przedszkolnej oraz kącików książki w salach o
pozycje literatury pedagogicznej i dziecięcej dotyczące tematyki zdrowotnej.
2
Udział nauczycielek w szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu
metod i form ekspresji ruchowej, np.: Ruch Rozwijający W. Sherborne,
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, Kinezjologia edukacyjna, C. Orff,
pedagogika zabawy, itp
3. Opracowywanie, gromadzenie i dzielenie się scenariuszami zajęć z zakresu
sprawności fizycznej z wykorzystaniem metod aktywnych.
4. Opracowanie zestawu metod i form, zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój
mowy dzieci w wieku przedszkolnym, udostępnianie ich poprzez umieszczenie
ich w segregatorze w pokoju nauczycielskim.
5. Gromadzenie pomocy i środków dydaktycznych przeznaczonych do realizacji
tej tematyki w postaci plansz, układanek, puzzli, gier, książek oraz przyborów
do zabaw i ćwiczeń ruchowych w sali i na podwórku.
6. Dostosowanie Programu Wychowawczego do nowej podstawy programowej i
przekazanie po jednym egzemplarzu do każdej grupy.
7. Dostosowanie Programu Ruch to Rozwój i Radość do nowej podstawy
programowej i rozdanie po jednym egzemplarzu do każdej grupy
8. Opracowanie Programu Profilaktyki promującego zdrowy styl życia wśród dzieci
i osób dorosłych
9. Opracowanie programu adaptacyjnego pod nazwą „Będę przedszkolakiem”
10 Zakup nowych pomocy do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych ( piłeczki
kolczaste, maty, itp.)
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II.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Praca z wychowankami
Wykorzystywanie w pracy z dziećmi różnorodnych metod, form i środków
dydaktycznych do stymulowania aktywności ruchowej dzieci i zdobywania
nowych doświadczeń w zakresie twórczości ruchowej:
-Edukacja przez ruch D. Dziamskiej
-Edukacja kinezjologiczna
-Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
-pedagogika zabawy
- idea C. Orffa, Labana
- aktywne słuchanie muzyki Bati Straus
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności
ruchowej dzieci poprzez:
- zorganizowanie kącików sportowych w każdej sali
(
zgromadzenie przyborów sportowych w sali w wyznaczonym miejscu),
zaakcentowanych planszami o tematyce sportowej,
- samodzielne wykonywanie i stosowanie atrakcyjnych pomocy i
rekwizytów do zabaw i zajęć
Systematyczne organizowanie pobytu na świeżym powietrzu, w tym spacerów ,
wycieczek , pobytu w ogrodzie przedszkolnym w połączeniu z aktywnością
ruchową dzieci stymulowaną atrakcyjnymi przyborami oraz organizowaną z
wykorzystaniem różnorodnych metod i form.
Promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i wpływu aktywności ruchowej
na zdrowie poprzez prezentowanie utworów z literatury dziecięcej o tej
tematyce : naukę wierszy, inscenizację utworów, zabawy
w teatrzyku
przedszkolnym, opowiadanie i czytanie itp
Zorganizowanie spotkań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej dla dzieci: z
pielęgniarką, lekarzem pediatrą, stomatologiem rehabilitantem, nauczycielem
WF-u na terenie przedszkola lub w formie wycieczek.
Diagnozowanie rozwoju dzieci ze szczególnym uwzględnieniem sprawności
fizycznej dzieci. Diagnozowanie wad postawy u dzieci przy współpracy z
lekarzem pediatrą z Poradni Rodzinnej lub Poradni RAMED w Dobrym Mieście
Realizowanie elementów programu własnego opracowanego przez
nauczycielkę przedszkola p/t „Ruch to radość i rozwój ” we wszystkich grupach
wiekowych, a szczególnie proponowanych tam metod i form pracy z dziećmi.
Zorganizowanie Spartakiady Sportowej ogólnoprzedszkolnej
promującej
aktywność ruchową i zachęcającej do zdrowej rywalizacji sportowej pomiędzy
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Na początku i na koniec
roku szkolnego
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

dziećmi i grupami.
„Tańczące stopy” – prowadzenie zabaw korekcyjnych według pedagogiki
zabawy przeciwdziałających
płaskostopiu
we
wszystkich grupach.
Udostępnienie przez nauczycielki przeszkolone w tym zakresie materiałów ze
szkolenia oraz płyt z muzyką i piosenkami.
„Ruch to zdrowie” – zorganizowanie konkursu plastycznego na plakat o
tematyce promującej aktywne spędzanie czasu przez dzieci kierowanego do
dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach na terenie
Gminy Dobre Miasto. ( o ile zostaną zgromadzone środki finansowe na zakup
nagród dla większej ilości dzieci)
„Powitanie Wiosny na sportowo”- zorganizowanie uroczystości
z okazji
nadejścia wiosny w lesie na terenie Nadleśnictwa Wichrowo z ogniskiem,
kiełbaskami i aktywnością ruchową dzieci (zabawy tropiące).
„Ruch jest zdrowy dla ciała i dla głowy” – quiz z zakresu wiedzy o zdrowiu
zorganizowany we wszystkich grupach wiekowych pod koniec roku szkolnego
jako sprawdzian wiedzy dzieci.
„Zdrowe plecy, proste nóżki nie chodzimy jak kaczuszki” – zorganizowanie
cyklu zajęć z dziećmi kształtujących nawyk prawidłowego chodzenia, siedzenia
przy stole, podczas posiłku, zachęcających do aktywności ruchowej (spotkanie
z rehabilitantem, organizowanie zabaw dydaktycznych, tematycznych,
ruchowych)
Przedszkolny festiwal piosenki pod hasłem „Zdrowym być i więcej nic” –
zorganizowanie konkursu na najładniejszą piosenkę przedszkolną o tematyce
zdrowotnej . Udział dzieci uzdolnionych muzycznie ze wszystkich grup.
Systematyczne planowanie tematyki kompleksowej i zajęć o tematyce
zdrowotnej, np.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Zimowe zabawy na śniegu i
lodzie”, „Z rodziną na sportowo”, „Mój ulubiony sport”, „Bezpieczne wakacje”,
Akademia Aquafresh- realizacja ogólnopolskiego programu edukacji
zdrowotnej dla przedszkolaków.
W ramach realizacji programu „Czytające przedszkola”:
-czytanie dzieciom codziennie w porze odpoczynku, po obiedzie
-raz w miesiącu zapraszanie do przedszkola znanych osób do czytania książek
dla dzieci z całego przedszkola,
-zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu wybranych przez
siebie bajek w ustalonym wcześniej czasie,
- raz w miesiącu wypożyczanie książek w bibliotece przez dzieci 6-letnie,
Pod koniec roku w czerwcu podsumowanie akcji czytelniczej przedszkolaków .
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18.
19.

III.
1.

W miarę możliwości wyszukiwanie książeczek i utworów promujących zdrowy
styl życia i aktywność ruchową
Udział w programie profilaktycznym PPIS w Olsztynie „W zdrowym ciele
zdrowy duch – więc nie pal przy mnie”
Organizowane w przedszkolu uroczystości :
2. „Rośnij zdrowo i wesoło” – imprezy integracyjne z rodzicami na łonie natury
(grupa V i III)
3. „Pasowanie na Przedszkolaka” – uroczystość w grupie 3-latków
4. „Mikołajki” – uroczystość przedszkolna z Mikołajem i upominkami dla dzieci.
5. „Hej kolęda, kolęda” – impreza ogólnoprzedszkolna z Jasełkami w
wykonaniu rodziców w sali Zespołu Szkół w Dobrym Mieście
6. „Kolorowy zawrót głowy” – bal karnawałowy dla dzieci prowadzony przez
animatorów kultury „Karuzela Kultury”
7. „Babcia i Dziadek mają dzisiaj święto” – uroczystość grupowa we
wszystkich grupach wiekowych
8. „Moc serduszek” – uroczystość przedszkolna z okazji Walentynek, wspólna
zabawa, przekazywanie sobie upominków, życzeń.
9. „Powitanie Wiosny” – uroczystość w nadleśnictwie Wichrowo z zabawami
tropiącymi i ogniskiem.
10. „”Kochamy nasze mamy” – uroczystości grupowe z okazji Dnia Matki
11. „Spartakiada sportowa” – zorganizowanie imprezy sportowej
ogólnoprzedszkolnej dla dzieci
12. „Ruch to zdrowie” – konkurs dla dzieci na stworzenie najciekawszego
plakatu promującego aktywność ruchową jako zdrową i przynoszącą
korzyści zdrowotne.
13. „Z moją rodziną żyjemy zdrowo bo na sportowo” – konkurs na album
(zdjęcia, rysunki, opisy słowne obrazujące aktywne spędzanie czasu przez
rodzinę
14. „Dzień Dziecka” – wyjazd dzieci do Teatru Lalek z okazji Dnia Dziecka
15. „Festyn rodzinny” - na pożegnanie roku przedszkolnego i odchodzących
do szkoły przedszkolaków

Cały rok

Nauczycielki grup 5-6-latków

IX/X 2012

wszystkie nauczycielki
dyrektor
Aneta Miarka, Agnieszka Porębska
Nauczycielki, rodzice
Personel przedszkola, dyrektor,
rodzice
Rada Rodziców . nauczycielki,
dyrektor
Nauczycielki, rodzice

XI 2013 r
6.XII 2012 r.
18-19.XII. 2012 r.
10.I.2013 r.
16-21.I.2013 r.
II 2013 r
III 2013 r

Nauczycielki, dyrektor,
Anna Wójtowicz –koordynator
Nauczycielki, dyrektor,

V 2013 r
IV-V 2013 r

Nauczycielki
Renata Olewniczak

II-III 2013 r

Elżbieta Tyszka

XI-V 2013 r.

Barbara Nowicka, Irena Kamińska

VI 2013 r
VI. 2013 r.

Dyrektor, rodzice
Renata Olewniczak,
Olga Grabowska

Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego dziecka, prowadzenie współpracy z PPP-P w Olsztynie
Prowadzenie obserwacji pedagogicznych w grupach dzieci 3-4-letnich trzy razy
w roku i zapisywanie ich w arkuszach obserwacji.
Cały rok
Nauczycielki
Prowadzenie dwa razy w roku szkolnym na początku i pod koniec w kwietniu

2

3.

diagnozy pedagogicznej w grupach dzieci 5-6 letnich.
Podsumowywanie dokonywanych obserwacji i diagnoz, wyciąganie z nich
wniosków do dalszej pracy z dziećmi. Przekazywanie informacji rodzicom ,
opracowywanie programów do pracy indywidualnej korygująco –
wspomagających dla dzieci starszych i kompenasyjno- wyrównawczych dla
dzieci młodszych, opiniowanie dzieci wymagających pogłębionej diagnozy w
poradni.
Organizowanie przesiewowych badań logopedycznych przez logopedę z PPPP w Olsztynie.
Prowadzenie przez logopedę z PPP-P w Olsztynie co drugi tydzień konsultacji
logopedycznych dla rodziców na terenie przedszkola.
Organizowanie spotkań warsztatów ze specjalistami z poradni: logopedą,
psychologiem, pedagogiem dla rodziców w przedszkolu.

IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
1.
Nawiązanie współpracy ze Szkołami Podstawowymi w Dobrym Mieście. Udział
dzieci 6-letnich w ślubowaniu klas I, udział w lekcjach klas I, np. WF-u
organizowanych w sali gimnastycznej lub w innych w celu poznawania
środowiska szkolnego. Zaproszenie nauczyciela W-F na pogadankę do
przedszkola n/t „Ruch to zdrowie”
2.
Nawiązanie współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką w Dobrym Mieście .
Wypożyczanie raz w miesiącu książek przez dzieci 6-letnie w bibliotece, udział
dzieci w zajęciach bibliotecznych, korzystanie z kącika czytelniczego,
wykonywanie prac plastycznych do przeczytanych książek, organizowanie
wystaw prac dzieci na terenie przedszkola, biblioteki. Udział dzieci w „Dniu
Pluszowego Misia” – uroczystość co rocznie organizowana przez bibliotekę
3.
Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Wichrowo, udział dzieci w zajęciach
edukacyjnych prowadzonych przez nadleśnictwo, wspólna organizacja
uroczystości na terenie nadleśnictwa z okazji nadejścia wiosny pod nazwą „ W
poszukiwaniu wiosny”.
4.

Organizowanie współpracy z Komisariatem Policji w Dobrym Mieście oraz z
Komenda Wojewódzką w Olsztynie, w tym wycieczek do Komisariatu Policji w
Dobrym Mieście, spotkań z policjantami na terenie przedszkola dla dzieci
młodszych, zapoznawanie dzieci z praca policjantów, poznawanie zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach, poznawanie zagrożeń płynących z
otoczenia i ryzykownych zachowań oraz sposobów unikania ich. Realizacja
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Dyrektor
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Cały rok

Nauczycielki poszczególnych grup
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Cały rok
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dyrektor

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

programu „Klub Pancernika Klika w Fotelikach” przy współpracy z Wojewódzką
Komendą Policji w Olsztynie
Nawiązanie współpracy z lekarzem pediatrą z „RAMED”-u w Dobrym Mieście.
Zorganizowanie wycieczki do poradni, spotkania z lekarzem i pielęgniarką w
przedszkolu w celu poszerzania wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej
oraz zawodów lekarza i pielęgniarki.
Nawiązanie współpracy z Joanitami, udział dzieci 5- i 6-letnich w warsztatach z
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanej na terenie
przedszkola przez Joanitów.
W ramach współpracy z OSP w Dobrym Mieście zorganizowanie spotkania
dzieci ze strażakami, poznawanie zawodu strażaka, poznawanie numerów
alarmowych oraz sposobów unikania zagrożeń związanych z pożarami.
„Chcę mieć zdrowe zęby więc chodzę do dentysty” – organizowanie wycieczek
do gabinetu stomatologa.
Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście w celu
pozyskania sali widowiskowej na uroczystości ogólnoprzedszkolne dla większej
grupy osób np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
W ramach współpracy z Centrum Kultury w Dobrym Mieście udział dzieci
starszych w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w konkursie
recytatorskim „Święto poezji” oraz „Dziecinadzie” z okazji Dnia Dziecka
Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym
Mieście . Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych poprzez dofinansowanie
wyżywienia, opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, zorganizowanie
zbiórki odzieży i zabawek w przedszkolu pod nazwą „Paczka od Mikołaja”

12.

„Góra grosza”- wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej.

13.

Organizowanie wycieczek do: zakładów usługowych (fryzjer, krawcowa),
urzędu miejskiego, kolegiaty, baszty, na pocztę, do lasu teatru itp
Zapraszanie teatrzyków raz w miesiącu z przedstawieniami dla dzieci w
przedszkolu.
Spotkanie z osobą niepełnosprawną – niewidomą i jej przewodnikiem psem.
Uwrażliwianie dzieci na osoby niepełnosprawne, uczenie właściwych
zachowań i tolerancji dla inności.

14
15
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Listopad 2012

Anna Wójtowicz, Irena Kamińska

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

dyrektor

Termin do ustalenia

dyrektor

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8

9.

10
11

V.
Współpraca z rodziną
„Z moją rodziną żyję zdrowo bo na sportowo” – konkurs dla dzieci i rodziców na
najciekawszy album opowiadający o aktywności sportowej rodziny w czasie
wolnym trwający w okresie od listopada do maja.
„Hej kolęda, kolęda” – wspólnie z rodzicami zorganizowanie
ogólnoprzedszkolnej uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia w sali
Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. w programie: Jasełka w wykonaniu rodziców,
kolędy śpiewane przez dzieci ,spotkanie z Mikołajem, paczki dla dzieci i
upominki dla rodziców, poczęstunek przygotowany przez rodziców i personel
przedszkola.
„Festyn Rodzinny”- zorganizowanie przy współpracy z Centrum Kultury
imprezy ogólnoprzedszkolnej dla dzieci i ich rodzin w Stodole Centrum Kultury
w Dobrym Mieście.
„Kącik Dobrych serduszek” – składanie rodzicom podziękowań za okazywaną
pomoc na tablicach grupowych oraz na stronie internetowej przedszkola.
W ramach realizacji programu „Cała Polska czyta dzieciom” zapraszanie
rodziców do przedszkola o wyznaczonej porze dnia do czytania dzieciom
książek .
Zorganizowanie we wszystkich grupach wiekowych zajęć otwartych lub
warsztatowych dla rodziców. Umożliwianie rodzicom obserwacji własnych
dzieci podczas działania w czasie zabawy i zajęć organizowanych przez
nauczyciela.
„Kącik dla rodziców” – prowadzenie na tablicy w przedszkolu oraz na stronie
internetowej przedszkola kącika porad, ciekawych artykułów wspomagających
rodziców w procesie wychowania z zakresu pedagogiki, psychologii.
Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
pedagogiem i lekarzem pediatrą. Pedagogizacja rodziców, prowadzenie
profilaktyki zdrowotnej, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, edukacyjnych.
Podczas zebrań grupowych oraz poprzez gazetki dla rodziców , „Kącik dla
rodziców” upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka wśród rodziców.
Stała ekspozycja dla rodziców „Korczakowskie prawa dziecka”
Kontynuowanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w różnych
dziedzinach, zapraszanie rodziców na spotkania z dziećmi w przedszkolu.
Współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji dzieci.
Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach dzieci.
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Organizowanie konsultacji indywidualnych dla rodziców we wszystkich grupach.
Przekazywanie rodzicom trzy razy w roku szkolnym informacji o wynikach
prowadzonych obserwacji i diagnoz rozwoju dziecka:
- po raz pierwszy na przełomie X -XI, po raz drugi w miesiącu II i trzeci raz u
5-6-latków w kwietniu a u 3-4-latków w maju bądź czerwcu.
Plan współpracy z rodziną :
- „Dni adaptacyjne” – dla dzieci nowoprzyjętych
- „Zebranie ogólne z dyrektorem przedszkola”
- „Zebrania grupowe organizacyjne”
- „Spotkania integracyjne”
- „Zebrania grupowe i konsultacje indywidualne” – po zebraniu wyników
pierwszych obserwacji i diagnoz we wszystkich grupach
- „Hej kolęda, kolęda” – uroczystość przedszkolna
- „Babcia i Dziadek mają dzisiaj święto” – uroczystości grupowe
- „Kochamy naszych rodziców” – uroczystości grupowe
- ”Festyn rodzinny” – impreza przedszkolna na pożegnanie roku
przedszkolnego i 6-latków odchodzących do szkoły
„Kronika Przedszkolna” – prowadzenie kroniki ważniejszych wydarzeń
grupowych i ogólnoprzedszkolnych mających znaczenie dla działalności
przedszkola i jego historii.
Prowadzenie strony internetowej przedszkola zamieszczanie tam notatek o
aktualnych wydarzeniach, galerii zdjęć, komunikatów dla rodziców itp

VIII
IX
IX
X, IV, V
XI, II, IV, VI
Konsultacje raz w m-cu
XII
I
V
VI

Nauczycielki
Dyrektor

Cały rok

Aneta Miarka

Cały rok

Ewa Świdowska

