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„ PIĘKNO JEST WOKÓŁ NAS“
Obszar
Program dydaktyczno wychowawczy

Cele

Sposoby realizacji

Termin

Budowanie dziecięcej wiedzy Bieżące zajęcia dydaktyczne
o pięknie otaczającego
Czytanie książek
świata
podróżniczych (Nela, książki
Martyny Wojciechowskiej)
Zajęcia przyrodnicze z panią
Justyną

Cały rok

Czytanie książek
przyrodniczych. Poznawanie
ciekawostek o lesie. O zyciu
drzew i zwierząt.
Projekty

Cały rok

Spacery, wycieczkiposzukiwanie piękna w

Cały rok- wszystkie grupy

Cyklicznie wg
harmonogramu

codziennych sytuacjach
Spotkania teatralne
Cykl Nowe Horyzonty
Zdefiniowanie pojęcia
PIĘKNA

Tropiciele wg
harmonogramu

Inspiracji w malarstwie wycieczka do Muzeum
Narodowego -warsztaty,
przedstawiania piękna w
sztuce
Mapy pojęciowe- zasób
wiedzy dzieci i ich
postrzeganie piekna

Cały rok

Rozmowy z dziecmi
Znajomość pięknych słów,
zastosowanie w życiu
Piekne postępowanie –
refleksje nad relacjami
z innymi ludźmi
Wykorzystanie walorów
przyrodniczo - kulturowych
naszego regionu w edukacji
czytelniczej, przyrodniczej,

Spotkania integracyjne całej
społeczności przedszkolnej
w Lasku Marcelińskim
Pażdziernik, Maj
(Ognisko, Rajd Rowerowy)

ekologicznej dzieci.
Zwracanie uwagi na piękno Cały rok
zmieniajacej sie przyrody
podczas spacerów i wyjść do
ogrodu. Poznawanie nazw
gatunków przyrodniczych.
Wycieczki dalekie i bliskie
(ogród ekologiczny, zielony
plac)
Nabywanie wiedzy o
sposobie doceniania rzeczy
małych i pięknych

Codzienne podkreślanie
dobrze wykonanych zadań.
Chwalenie dzieci za
zaangażowanie w zajęciach.
uważność. Docenianie
miłych gestów na co dzień.
Bycie miłym dla siebie.

Wspomaganie dzieci
w rozwijaniu uzdolnień
oraz kształtowanie
umiejętności społecznych

Szeroko rozumiane
spotkania grupowe i
ogólnoprzedszkole, dzięki
którym tworzą się
niepowtarzalne więzi

Wg harmonogramu imprez

Udział w Obchoddzie Dnia
Przedszkolaka
(zjednoczenie się w formie
odznak)
Projekcja filmu Mały Ksiażę,
rozmowy na temat piękna,
przyjaźni i miłości

Wrzesień

Spotkania zabawowe
w warsztatowni Cmokintegracja grup i nauka
zachowań społecznych

Okazjonalnie

Budowanie systemu
Rozwijanie mocnych stron
wartości, orientowanie się w dzieci. Praca indywidualna.
tym, co jest dobre, a co złe
Wzmacnianie i praca nad
słabymi stronami.

Cały rok

Program promujący zdrowie Start pażdziernik
i dobre samopoczucie
małych dzieci „Przyjaciele
Zippiego“
Projekty o człowieku,
przyrodzie, sztuce

Cały rok

Bajki, filmy, przedstawienia
z morałem- dyskusje
Wprowadzanie dzieci
w świat wartości
estetycznych, rozwijanie
umiejętności wypowiadania
się poprzez małe formy
teatralne oraz plastyczne

Uczestnictwo w konkursach
plastycznych. Zdjęcia,
plakaty, obrazki

Rozwój wrażliwości, praca
nad emocjami, empatia

Szukanie piękna w innych,
Cały rok
rozumienie i szanowanie
indywidualności, docenianie
mocnych stron swoich i
innych osób
Tworzenie kodeksów
grupowych. Analiza
Wrzesień
zachowań dobrych i złych
Koncerty Kolorowych Nutek Cały rok
oraz Filharmonii Pomysłów

Dostarczanie dzieciom okazji
do przeżywania
pozytywnych doświadczeń i
poznawania siebie w
zabawach zespołowych,

Przedstawienia tematyczne
w grupach

Spotkania na sesjach jogi
cel- osiągnięcia równowagi,
spokoju i wyciszenia wew
Koncert mis tybetańskich i

Cały rok
Wg harmonogramu imprez

atmosferze radości i
wzajemnej akceptacji.

gongów
Wizyty na warsztatach
terapii zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych
POMOST
Program Przyjaciele
Zippiego
Bal Jesienny,
Bal Karnawałowy

WDN

Wprowadzenie do
aktywności charytatywnej
Piękno w drugim człowieku

Udział w akcjach
charytatywnych
organizowanych przez
przedszkole, organizacje
pozaprzedszkolne
- Wymiana książek
- pchli targ

Zdobywanie i poszerzanie
swojej wiedzy podczas
różnych form doskonalenia
zawodowego

Przyjaciele Zippiego
Tutoring przedszkolny
Fris
Oswajanie nadpobudliwości

listopad
luty
cały rok

Cały rok szkolny

Współpraca z rodzicami

Wspieranie dziecka w
poznawaniu świata,
zauważania spraw pięknych
i ważnych poprzez
rozwijanie zainteresowania
drugim czlowiekiem,
przyrodą, sztuką

Realizacja projektów przy
współudziale rodziców –
projekt Człowiek)
Warsztaty „ Dojrzałość
szkolna

Akcje społeczne wpływające
na jakość funkcjonowania
w społeczności
przedszkolnej

Pikniki , kiermasze- zbiórka
finansów na renowacje
ogrodu przedszkolnego
Warsztaty dla rodziców i
nauczycieli- spotkanie
sensoryczne

Informowanie rodziców o
życiu przedszkola

Droga mailowa, sms
Grupy whatsappowe

Codzienne rozmowy
indywidualne. Informowanie
o postępch dziecka- Małych
kroczkach
Współpraca z Rodzicami
podczas przygotowywania
pikników integracyjnych i
spotkań grupowych

Wszystkie grupy cały rok
Ekoludki – pażdziernik
Tropiciele - listopad

Gazetki grupowe
Kontakt telefoniczny
Współpraca ze
środowiskiem lokalnym

Dziecko może funkcjonować
na wielu płaszczyznach.
Bierze udział w życiu
dorosłych.
Korzysta z atrakcji
kulturalnych, społecznych.
Współtworzy środowisko, w
którym żyje

Współpraca z Teatrem pod
Orzełkiem
Współpraca z Bibiloteką
Raczyńskich w Poznaniu

Wrzesień 2019, grudzień
2019, marzec 2020

Współpraca z Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu
Współpraca z placówkami
użyteczności społecznej
Współpraca ze Społeczną
Jedynką
„Szkoła też jest piękna!“ –
spotkania Ekoludków i
Tropicieli w szkole

Plan opracowały
mgr Donata Wojtera
mgr Agnieszka Gazda

Listopad 2019

