PLAN PRACY
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
Zadanie do pracy na rok szkolny

Cele główne:

Kryteria sukcesu:

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI I KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYCZNYCH POSTAW
PRZEDSZKOLAKÓW
1.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego
własnej miejscowości, regionu.

2.

Rozwijanie i wzmacniane aktywnego udziału dziecka w życiu rodziny, przedszkola,
miasta i regionu poprzez przekazywanie i kultywowanie rodzinnych i lokalnych
tradycji śląskich.

3.

Poznawanie oraz wzbogacanie szacunku i miłości do swojego kraju.

4.

Stwarzanie możliwości poznawania i obcowania ze sztuką ludową – muzyka, taniec,
śpiew.

5.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych skłaniających dziecko do poszukiwań, dyskusji,
obserwacji i samodzielnego zdobywania wiadomości, umiejętności w zakresie wiedzy
na temat regionu.

1. Wzrost wiedzy na temat Małej Ojczyzny potwierdzony diagnozą.
2. Pogłębienie i poszerzenie wiedzy na temat miasta Katowice, jego zabytków i historii.
PLAN DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe
Kultywowanie tradycji regionu poprzez
uczestnictwo w obrzędach związanych ze
świętami i uroczystościami:
 "Andrzyjkowe wróżyniy"
 Barbórka - tradycje górnicze
 "Nasza Wilijo"
 "21 marca – żegnomy zima"
 Wielkanocne tradycje-zajączek
Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska
cała” o tematyce folkowej , patriotycznej.

Organizacja wycieczki do Izby Regionalnej
w Zarzeczu – udział w warsztatach „Kiszenie
kapusty”
Zaproszenie twórców ludowych w strojach
regionalnych w celu promowania edukacji
regionalnej: pogadanka.
Zapoznanie dzieci z muzyką ludową zespołu
„Podlesianki”
Zorganizowanie uroczystości z okazji
"100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości"

Termin realizacji

X 2018
XI/XII 2018

III 2019
IV 2019

Osoba/y
odpowiedzialna
za realizację zadania

Dowody realizacji

Osoby
odpowiedzialne
Zapisy w dzienniku
wg harmonogramu Kronika
uroczystości i imprez Strona internetowa

Wychowawcy grup

Hol przedszkola lub sala
- dekoracja wnętrza

Nauczycielki
starszych grup

Wpisy do dziennika
Zdjęcia

XI/XII 2018

Nauczycielki grup

Zdjęcia
Kronika

9.XI. 2018

Marcelina Kazek
Bożena Krzyżowska

Zdjęcia, kronika,
scenariusz uroczystości

XI-XII 2018

X 2018

Uwagi
o realizacji

Realizacja projektu edukacyjnego
„Przedszkolak poznaje świat”

Realizacja Międzynarodowego projektu
edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”

„Wymiana pocztówkowa” - nawiązanie
współpracy z przedszkolem z zagranicy

cały rok

Bożena Krzyżowska

Zapisy w dziennikach

XI-XII 2018

Bożena Krzyżowska
Julia Węgrzyn

Zapisy w dziennikach

X-2018-VI2019

Prowadzenie pogadanek na temat postaw
patriotycznych oraz patriotyzmu lokalnego:
 11 Listopada
 Święto Flagi

XI 2018
V 2019

„Spacerem po Kostuchnie” - poznanie
zabytków kultury regionalnej, architektury,
kultury i tradycji miejscowego folkloru
i naszego miasta.

Zgodnie z
planami
miesięcznymi

Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego
konkursu fotograficznego „To wszystko
Polska”

X2018

"Moja Ojczyzna" - zorganizowanie Konkursu
plastycznego promującego 100-Lecie
Niepodległości Polski na terenie MDK
"Południe”

IX-X 2018

pocztówki, kronika

Marcelina Kazek
Bożena Krzyżowska
Kamila Chodór
Agnieszka
Wawrzyniak

Plakat, kodeks postaw
patriotycznych, film
edukacyjny „ Symbole
narodowe”

Nauczycielki grupy
starszej

Zapisy w dzienniku

Julia Węgrzyn

Regulamin konkursu
Dyplomy
Nagrody

Dyrektor
Bożena Krzyżowska

Regulamin konkursu
Dyplomy
Nagrody

KODOWANIE I PROGRAMOWANIE
Zadanie do pracy na rok szkolny

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH DZIECI I NAUCZYCIELI. BEZPIECZNE
I ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W SIECI
1. Poszerzenie wiedzy na temat obecnych trendów technologicznych
z rozwojem nowych technologii.

związanych

2. Wprowadzenie podstawowych zasad tworzenia skryptu.
3. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
dla innych.

Cele główne:

4. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
5. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
6. Poznawanie prostych zjawisk przyrodniczo - fizycznych poprzez przeprowadzanie
prostych doświadczeń, eksperymentów.
7. Rozwijanie umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami badawczymi.
8. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez ukierunkowaną obserwację, wnioskowanie.
9. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, mediów społecznych.
10. Rozwijanie umiejętności obsługi komputera - próby posługiwania się myszką
i klawiaturą.

Kryteria sukcesu:

1. Wzrost wiedzy
i umiejętności dzieci w zakresie
wspomagania rozwoju
intelektualnego poprzez zabawy konstrukcyjne, badawcze potwierdzone diagnozą.
2. Wzrost kompetencji matematycznych, informatycznych.

PLAN DZIAŁAŃ
Osoba/y
odpowiedzialna
za realizację zadania

Zadania szczegółowe

Termin realizacji

Realizacja projektu edukacyjnego z zakresu
zajęć eksperymentalno-przyrodniczych
pt. "Akademia odkrywców - eksperymenty
i zabawy badawcze w przedszkolu".

cały rok

Kamila Chodór
Agnieszka
Wawrzyniak

Cykliczny udział w zajęciach warsztatowych,
pokazach edukacyjnych z cyklu
"Doświadczalnia".

cały rok

Nauczycielki
wszystkich grup

Tworzenie kompozycji i konstrukcji
przestrzennych z różnych materiałów
w sytuacjach codziennych.

cały rok

Nauczycielki
wszystkich grup

Zapisy w dziennikach,
dyplomy

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody
Gruszczyk - Kolczyńskiej

cały rok

Nauczycielki
wszystkich grup

Zapisy w dziennikach

Realizacja projektu edukacyjnego "Necio.pl"

III 2019

Nauczycielki
wszystkich grup

Zapisy w dziennikach

"Edukacja komputerowa dla przedszkolaków"
- budowa i obsługa komputera

III 2019

Nauczycielki
wszystkich grup

Zapisy w dziennikach,
prace dzieci

Realizacja programu edukacyjnego
„Kodowanie na dywanie”

cały rok

Kamila Chodór
Agnieszka
Wawrzyniak

Według planów
miesięcznych

Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie
„Nauki Kodowania”

2018/2019

Dyrektor
Nauczycielki
wszystkich grup

Zapisy w dziennikach

Zakup materiałów edukacyjnych
do nauki kodowania (maty, gry)

2018/2019

Dyrektor

Zakup zestawu interaktywnego
do drugiej sali zajęć

2018/2019

Dyrektor

Zapoznanie z zawodami - cykliczne
odwiedzanie punktów usługowych i zakładów
rzemieślniczych w naszej dzielnicy i okolicy.

cały rok

Nauczycielki grup

Dowody realizacji

Uwagi
o realizacji

Zapisy w dziennikach
podsumowanie

Wg planów
miesięcznych

Zapisy w dziennikach,
strona internetowa,
kronika

Zatwierdzony do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 30 sierpnia 2018r

