ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2019/2020
„Nawet małe smyki uczą się matematyki”
Cele ogólne:
1. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.
Stwarzanie warunków do edukacji matematycznej, aby stała się ona skuteczna
i przyjazna dla dziecka.
2. Wychowanie do wartości i kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw.
Kształtowanie u dzieci poczucia własnej tożsamości, budowanie świadomości
narodowej, kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, kształtowanie
postaw obywatelskich.
3. Profilaktyka uzależnień.
Wspieranie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz
eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu. Uświadamianie dzieci o istnieniu
zagrożeń oraz wyposażanie je w umiejętność radzenia sobie z nimi.

Zadania
I. Rozwijanie
kompetencji
matematycznych
dzieci.

Osoby
odpowiedzialne

1. Systematyczne prowadzenie zajęć
matematycznych oraz zabaw badawczych
z wykorzystaniem naturalnych okazów
(owoce, warzywa, kasztany, kwiaty itp.
oraz przedmiotów codziennego użytku)

Wszyscy
nauczyciele
Wg
planów
dydaktyczno
–
wychowawczych –
cały rok szkolny

2. Utworzenie w salach kącików
„Matematyczny skarbczyk”- patyczki,
spinacze, guziki, kamyczki, wagi, naczynia,
miarki, itp. służące do działań
matematycznych. Zaangażowanie
rodziców w organizację kącików.
Zachęcanie dzieci do kreatywnych zabaw
w kącikach.

Wszyscy
nauczyciele
Cały rok

3. Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu
o znajomość schematu własnego ciała
poprzez ustalenie położenia przedmiotów.

Wszyscy
nauczyciele

4. Wzbogacenie bazy przedszkolnej w
pomoce dydaktyczne ułatwiające
organizację i podnoszące atrakcyjność
zajęć matematycznych.

Dyrektor
we
współpracy
z
nauczycielami

5. Wykorzystanie programu E. Gruszczyk –
Kolczyńskiej „Dziecięca Matematyka”
w celu zaplanowania płynnej realizacji
działów edukacji matematycznej w
poszczególnych grupach wiekowych.

Wszyscy
nauczyciele

6. Wykonywanie przez dzieci prac
plastycznych nawiązujących do treści
matematycznych.
7. Umożliwienie dzieciom podejmowania
zabaw matematycznych: zabawy
konstrukcyjne, łamigłówki, zabawy
ruchowe, eksperymenty.

Wszyscy
nauczyciele
Cały rok

Wszyscy
nauczyciele
Cały rok

8. Próby projektowania i wykonywania przez
dzieci pomocy dydaktycznych przydatnych
do zabaw i zajęć kształtujących pojęcia
matematyczne.

Wszyscy
nauczyciele
Cały rok

9. Zaproszenie gości związanych ze światem
nauki: informatyk, fizyk, matematyk lub
wycieczki do szkoły na lekcje pokazowe.

Chętni nauczyciele

10. Udział nauczycieli w szkoleniach w celu
wzbogacenia warsztatu pracy o
nowatorskie metody i formy
wspomagające rozwój kompetencji
matematycznych dzieci w wieku
przedszkolnym

11. Prezentacja rodzicom treści
matematycznych realizowanych
w przedszkolu w postaci fotorelacji
zamieszonej na stronie internetowej
przedszkola.

Chętni nauczyciele

Wszyscy
nauczyciele

Zadania
II. Wychowanie
do wartości i
kształtowanie
obywatelskich i
patriotycznych
postaw

1. Budzenie świadomości patriotycznej
i narodowej poprzez zorganizowanie
w salach kącików tematycznych, nauki
piosenek ludowych i patriotycznych,
prowadzenie zabaw tradycyjnych/ „Kółko
graniaste,” „Jawor, Jawor,” „Mam
chusteczkę,” itp. poznanie przysłów
ludowych, słuchanie legend, podań i baśni
ludowych. Przygotowanie dzieci do
udziału w Przeglądzie Twórczości
Dziecięcej w kategorii – „Na ludową
nutę?”

Osoby
odpowiedzialne
Wszyscy
nauczyciele
Wg
planów
dydaktyczno
–
wychowawczych

2. Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”- wprowadzenie w świat
wartości takich jak: dobro, miłość,
przyjaźń, rodzina, tolerancja.
Codzienne czytanie.

Wszyscy
nauczyciele
Cały rok

3. Organizowanie spotkań z ciekawymi
ludźmi- lokalnymi twórcami.

Chętni nauczyciele

4. Zorganizowanie międzygrupowego
konkursu recytatorskiego „Wiersze
polskich autorów.”
5. Zorganizowanie konkursu plastycznego/
fotograficznego „Moja mała ojczyzna” –
kształtowanie więzi z własną
miejscowością oraz najbliższym
otoczeniem przyrodniczo –społecznym.
6. Umożliwienie dzieciom kontaktów ze
sztuką poprzez:
- zwiedzanie wystaw organizowanych przez
Euroregiokom w Pieńsku
- wyjazdy do teatru lub kina
-comiesięczne spotkania teatralne w przedszkolu

Wszyscy
nauczyciele
Cały rok

7. Prowadzenie współpracy z lokalnymi
zespołami ludowymi – zaproszenie
muzyków do przedszkola lub na Przegląd
Twórczości.

III. Profilaktyka
uzależnień.

Chętni nauczyciele

Zadania

Osoby
odpowiedzialne

1. Profilaktyka związana z nadużywaniem
mediów przez dzieci. Prowadzenie w
grupach zajęć dostosowanych do wieku
dzieci, ukazujących zarówno zalety
mediów, jak i zagrożenia płynące z
nadmiernego korzystania z komputera,
telefonu, tabletu. Podnoszenie
świadomości oraz poziomu wiedzy dzieci
o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu
z mediów cyfrowych.
Ukazanie dzieciom alternatyw spędzania
wolnego czasu: książka, sport, zajęcia dodatkowe,
rozwijanie zainteresowań.

Wszyscy
nauczyciele
Wg
planów
dydaktyczno
–
wychowawczych

2. Zorganizowanie w przedszkolu tablic
informacyjnych dla rodziców,
poświęconych bezpiecznym i higienicznym
warunkom korzystania z mediów przez
dzieci oraz uzależnieniom od mediów.
3. Profilaktyka związana ze zdrowym
odżywianiem i aktywnością fizyczną.
Prowadzenie w grupach zajęć
poświęconych zdrowemu odżywianiu, w
tym samodzielne przygotowywanie
smacznych i zdrowych posiłków.

M. Sobolewska
M. Marendziak

Wszyscy
nauczyciele
we
współpracy
z intendentką – p.
D. Pacholak

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI:
 Język angielski- wszystkie grupy - Ewa Misztal
 Rytmika – chętne grupy
 Teatrzyki i filharmonie – wszystkie grupy
 Gimnastyka smyka – grupa Piraci i Tygryski
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
 Terapia logopedyczna – dzieci objęte pomocą pp, dzieci z opiniami WWRD
i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – Ewa Misztal
 Terapia WWRD – dla dzieci z opiniami – Małgorzata Sobolewska

Opracowały:
Anna Słotwińska i Ewelina Lenik

