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PROGRAMY REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

W ROKU SZK.2021/2022

Program profilaktyczno – wychowawczy „Przyjazne przedszkole”

- program własny: Joanna Ciesielska, Paulina Piszczała, Anna Ziembacz, Natalia
Polis
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem programu jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju dziecka, zgodnie z
jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
Program adaptacyjny: „Z uśmiechem do przedszkola”

- program własny: Natalia Polis

Uczestnicy: grupa „Pszczółki”
Celem programu jest ułatwienie adaptacji w nowych warunkach przedszkolnych,
oraz zminimalizowanie stresu związanego z podjęciem przez dzieci edukacji
przedszkolnej.
Program edukacyjny: „Kodowanie na dywanie”

- program własny: Monika Dworaczek
Uczestnicy: grupa „Sówki”
Celem głównym jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne,
algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie
różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych.
Program edukacyjno-przyrodniczy: „W świecie dźwięku i przyrody”.

- program własny: Hanna Ptak, Dorota Szulc
Uczestnicy: dzieci 4, 5, 6 - letnie
Program zakłada wprowadzenie dzieci w krainę dźwięku poprzez zapoznanie
dzieci z różnymi zjawiskami z zakresu akustyki oraz w świat przyrody poprzez
różne doświadczenia i eksperymenty.

Program edukacyjny „Szkole Przygody Gangu Swojaków”

Koordynator: Monika Dworaczek, Ewelina Chmielewska
Uczestnicy: grupa „Sówki” i grupa „Pszczółki”
Program umożliwia odkrywanie wiedzy na temat piękna polskiej przyrody i
występujących w niej zwierząt, zapewniając im przy tym świetną zabawę i
niezapomniane lekcje.
Program relaksacyjny „Mruczący kotek” opracowany według Pięciostopniowej
Metody Relaksacji Joanny Węgrzyn

- program własny: Ewelina Chmielewska, Kamila Świtoń
Celem programu jest nauka relaksu wśród dzieci.
Program edukacyjno- terapeutyczny „Patrzę, odczuwam, działam”

- program własny: Kamila Świtoń, Karolina Duda

Uczestnicy: dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie sfery poznawczej,
emocjonalnej społecznej oraz ruchowej.
Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele
Zippiego”

Koordynatorzy: Karolina Duda, Paulina Piszczała, Joanna Ciesielska, Anna
Ziembacz
Uczestnicy: dzieci z grupy Zajączki, Misie, Sówki, Poziomki
Program promocji zdrowia psychicznego kształtuje i rozwija umiejętności
psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat.
Program z profilaktyki wad postawy „Gimnastyka wesołego smyka”

- program własny: Małgorzata Pustuł
Uczestnicy: Grupa „Sówki”

Program zwiera ćwiczenia i zabawy ruchowe, które kształtują nawyk utrzymania
prawidłowej postawy ciała.
Program zajęć „Wyginam śmiało ciało”

- program własny: Joanna Ciesielska
Uczestnicy: Grupa „Sówki”
Celem programu jest rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe.
Program zajęć rozwijających uzdolnienia rytmiczno-wokalne „Śpiewamy,
tańczymy, dobrze się bawimy”

Koordynatorzy: Dorota Szulc, Justyna Morgała
Uczestnicy: dzieci 4 – 5 - 6 – letnie uzdolnione tanecznie
Program ma na celu rozwijanie uzdolnień muzycznych u dzieci oraz naukę różnych
układów tanecznych.

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”

Koordynatorzy: Natalia Polis, Paulina Piszczała, Justyna Morgała
Uczestnicy: grupa „Pszczółki”, grupa „Zajączki”
Program ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle
do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.
Program manualno -grafomotoryczny: „Zwinne rączki”

Koordynatorzy: Mariola Szewczyk, Hanna Ptak
Uczestnicy: dzieci 5-letnie o obniżonej sprawności manualnej z grupy Motylki
Celem tego programu jest stymulowanie rozwoju dziecka i podnoszenie poziomu
funkcji grafomotorycznych przygotowujących do nauki pisania.

Program plastyczny rozwijający uzdolnienia plastyczne: „Kolorowy świat
przedszkolaka”

- program własny: Joanna Górniak, Hanna Ptak, Ewelina Chmielewska, Monika
Dworaczek
Uczestnicy: Dzieci uzdolnione plastycznie z grupy „Misie”, „ Motylki”, „Poziomki”,
„Sówki”
Celem tego programu jest rozwijanie umiejętności twórczych, wrażliwości zmysłowej
i estetycznej oraz zainteresowań plastycznych dzieci poprzez różnorodne działania
artystyczne.

PROJEKTY REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

W ROKU SZK.2021/2022

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Czyściochowe przedszkole”

Koordynator: Monika Dworaczek
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem projektu jest kształtowanie nawyków higienicznych u dzieci w 6 obszarach:
jamy ustnej, nosa i ucha, czystości dłoni, zasad korzystania z toalety, mycia ciała,
włosów oraz pielęgnacji skóry.
Ogólnopolski projekt edukacyjny: „Wyzwania Teodora”.

Koordynatorzy: Mariola Szewczyk, Hanna Ptak, Joanna Górniak
Karolina Duda
Uczestnicy: grupa Motylki, grupa Misie
Celem projektu jest zdobywanie przez dzieci różnych umiejętności, rozwijanie
zainteresowań światem nauki i eksperymentów oraz kształtowanie postawy
proekologicznej.

Projekt edukacyjno –terapeutyczny „Z kicią kocią dzielnie przemierzam świat”
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- program własny: A Ziembacz, P Piszczała, K Świtoń, K Duda, M Rogalska, S
Grzybowska, J Ciesielska
Uczestnicy: dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Projekt czytelniczy „Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Moduł I Czytamy razem z małym misiem
Koordynatorzy: Natalia Polis
Uczestnicy: grupa „Pszczółki”
Celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa poprzez codzienne czytanie dzieciom
w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury oraz
zachęcania rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom.

Ogólnopolski Projekt czytelniczo – terapeutyczny „Miś Bakuś w krainie
bajkoterapii”

Koordynatorzy: Natalia Polis Justyna Morgała,
Uczestnicy: grupa „Pszczółki”, „Zajączki”.
Celami głównymi projektu jest wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci
poprzez wykorzystanie różnych form aktywności twórczej w postaci zabaw
parateatralnych oraz przedstawień w oparciu o bajki terapeutyczne oraz
akceptacja przez dziecko samego siebie, rozwijanie wyobraźni, poprawne
wyrażanie przez dziecko swoich emocji oraz uczuć , budowanie umiejętności
odróżniania przez dziecko dobra od zła, kształtowanie umiejętności radzenia sobie
przez dziecko w sytuacjach dla niego trudnych.
Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa
podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni

Koordynatorzy: Justyna Morgała,
Uczestnicy: grupa „Zajączki”
Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako
sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego
człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym
wobec osób z niepełnosprawnością, upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie wśród

dzieci kompetencji czytelniczych oraz przekazywanie za pośrednictwem Literatury
wartości moralnych i uwrażliwienie na piękno języka polskiego.
Ogólnopolski projekt edukacyjny: ,,Z darami natury świat nie jest ponury”

Koordynatorzy: Natalia Polis, Dorota Szulc
Uczestnicy: grupa „Pszczółki” ,grupa „Jagódki”
Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie
kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W NASZYM

PRZEDSZKOLU
W ROKU SZK.2021/2022
Przedsięwzięcie edukacyjne „Dzień Przedszkolaka”

Koordynatorzy przedsięwzięcia: wychowawczynie grup
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne wraz z rodzicami
Celem jego było podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci,
czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.
Przedsięwzięcie edukacyjne „Przyjazne powietrze”

Koordynator przedsięwzięcia: Ewelina Chmielewska
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem przedsięwzięcia jest monitorowanie norm jakości powietrza oraz stosowanie
się do ogłoszonego ostrzeżenia przekroczenia norm jakości powietrza.

Przedsięwzięcie edukacyjne: „Dzień Poczty Polskiej”.

Koordynatorzy: Hanna Ptak, Mariola Szewczyk, Joanna Ciesielska
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie dzieci z pracą listonosza oraz zdobywanie
wiedzy na temat poczty poprzez różne zajęcia i zabawy w Kąciku pocztowym.
Przedsięwzięcie edukacyjne: „Święto Dyni”.

Koordynatorzy: Kamila Świtoń, Monika Dworaczek, Joanna Górniak, Karolina Duda
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego dożywiania wśród dzieci oraz
uczestniczenie w zabawach sensorycznych z wykorzystaniem dyni.

Przedsięwzięcie edukacyjne: Drama w edukacji przedszkolnej: „Podróż do
Grenlandii” – warsztaty teatralne oparte na dramie

Koordynatorzy: Hanna Ptak, Dorota Szulc, Natalia Polis
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Przedsięwzięcie jest skierowane do dzieci z wszystkich grup przedszkolnych, a jego
celem jest przybliżenie dzieciom Krainy wiecznych śniegów i lodów – głównie
Grenlandii, poznanie różnych ciekawostek o Antarktydzie i Arktyce podczas
prezentacji multimedialnej oraz udział dzieci w zabawach teatralnych opartych na
dramie, które wpływają na rozwijanie u dzieci kreatywności, umiejętności twórczych,
uczą je wyrażania swoich emocji i uczuć oraz kształtują umiejętności społeczne i
współpracę w grupie.

Przedsięwzięcie edukacyjne „Integracja malowana dźwiękiem”

Koordynator: Małgorzata Pustuł
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem przedsięwzięcia jest integracja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub opinię z innymi dziećmi.

Przedsięwzięcie edukacyjne „Dzień Guzika”

Koordynatorzy: Joanna Górniak, Karolina Duda
Uczestnicy: grupa „Misie”
Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie spostrzegawczości, kształtowanie i rozwijanie
logicznego myślenia poprzez wykorzystanie guzików.

Przedsięwzięcie edukacyjne „Dzień kolorowej skarpety” w ramach Światowego
Dnia Zespołu Downa

Koordynatorzy: Paulina Piszczała, Anna Ziembacz, Karolina Duda, Joanna
Ciesielska, Sylwia Grzybowska
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie u dzieci postaw tolerancji i solidarności
z osobami z Zespołem Downa, zachęcanie ich do wzajemnej życzliwości pomocy
oraz integracja dzieci z całego przedszkola.

Przedsięwzięcie edukacyjne „Dzień Świadomości Autyzmu”

Koordynatorzy: Paulina Piszczała, Anna Ziembacz, Karolina Duda, Joanna
Ciesielska
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie społecznej świadomości na temat tego
zaburzenia i integracja dzieci z całego przedszkola.

Przedsięwzięcie edukacyjne: „ Międzynarodowy Dzień Białej Laski”

Koordynatorzy: Paulina Piszczała, Anna Ziembacz, Karolina Duda, Joanna
Ciesielska
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi dzieci na problematykę osób
niewidomych i niedowidzących oraz integrowanie ze sobą dzieci z całego
przedszkola, zachęcanie do życzliwości i wzajemnej pomocy .

AKCJE PROWADZONE W NASZYM PRZEDSZKOLU
W ROKU SZK.2021/2022

Ogólnopolska akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Dzień głośnego czytania w ramach ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska Czyta
Dzieciom”
Koordynatorzy: J Morgała, Natalia Polis
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem akcji jest rozwijanie u dzieci zainteresowanie literaturą, zachęcenie rodziców
do wspólnego czytania z dzieckiem na terenie domu.

Akcja informacyjno – edukacyjna „Liczy się każdy!”

Koordynatorzy: Monika Dworaczek, Ewelina Chmielewska
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem głównym jest przybliżenie najmłodszym idei Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Akcja informacyjno – edukacyjna „Wirusoochrona”

Koordynator: Małgorzata Pustuł
Uczestnicy: grupa „Sówki”
Akcja ma na celu podniesienie wzrostu świadomości dzieci na temat dbania o
własną higienę i jej przestrzeganie w życiu codziennym.

Akcja „Góra grosza”

Koordynatorzy: Karolina Duda, Ewelina Chmielewska
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują
się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim,
ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym,
jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra
potrzebujących.

Akcja „Szlachetna paczka”

Koordynatorzy: Karolina Duda, Kamila Świtoń
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Ogólnopolska akcja świątecznej pomocy. Darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób
najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy.

Akcja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

Koordynatorzy: Karolina Duda, Kamila Świtoń
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 30, a zbiórka była
prowadzona pod kątem okulistyki dziecięcej.
Celem akcji jest w tym roku, jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i
leczenia wzroku u dzieci w Polsce.
Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywny udział w akcji.

Akcja „Zakręceni dla Alka”
Celem akcji jest gromadzenie nakrętek na szczytny cel – pomoc w leczeniu chorego
dziecka w naszej gminie.
Zakrętki przekazywane są do firmy recyklingowej, a uzyskane tą drogą środki

przeznaczane na zakup potrzebnego sprzętu dla chorego dziecka.

Pomóż nam
zatrzymać uśmiech
Alka
zbieraj nakrętki !!!
Alek wita nas codziennie
uśmiechem.
Jest szcześliwy i beztroski
mimo tego, że ma
Zespół Downa.
Pomóż nam utrzymać jego
radość jak najdłużej.

Zbieraj z nami nakrętki !!!

Akcja „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”
Organizator: Stowarzyszenie Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie.

Akcja polegała na zbiórce artykułów żywnościowych dla Polaków mieszkających w
Wilnie, Grodnie i Lwowie. Zebraliśmy maskotki, artykuły papiernicze oraz słodycze.
Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywny udział w akcji.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE PROWADZONE
W NASZYM PRZEDSZKOLU W ROKU SZK.2021/2022

Innowacja pedagogiczna „Zaczarowany ogród”

Koordynatorzy: Nauczyciele
Uczestnicy: wszystkie grupy dzieci
Głównym celem, a zarazem założeniem innowacji jest zmiana proporcji zajęć
prowadzonych w salach na rzecz działań edukacyjnych podejmowanych w
środowisku przyrodniczym.
Cele projektu koncentrują się wokół atrakcyjnego zaangażowania naturalnej
przestrzeni edukacyjnej na terenie ogrodu przedszkolnego, inspirującej dzieci do
podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk, utrwalania zdobytej
wiedzy i umiejętności, zachęcania do prowadzenia własnych eksperymentów,
wyciągania wniosków, dzielenia się zdobyta wiedzą oraz doświadczeniem.
Zaplanowane działania innowacyjne w pełni wykorzystają atuty terenu, na którym
umiejscowione jest przedszkole – rozmieszczenie punktów edukacyjnych służących
do

rozbudzenia

ciekawości

poznawczej,

rozwijania

zmysłów,

sprawności motorycznych, kształtowania postaw proekologicznych.

doskonalenia

Opracowała: Hanna Ptak

