PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
PLAN PRACY

Zadanie do pracy na rok szkolny

"Zaczytani" – upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych
oraz zainteresowania książką wśród dzieci i rodziców;
1.

2.
3.
Cele główne:

4.
5.

6.
7.
8.
Kryteria sukcesu:

Propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznej i przyjaznej metody
wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicznego, umysłowego,
społecznego i moralnego.
Budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych
i intelektualnych.
Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi: mowy, wyobraźni,
aktywności intelektualnej związanej z umiejętnością czytania.
Wypracowanie nawyku głośnego czytania w gronie rodziny i znajomych.
Wdrażanie dzieci do postrzegania książki, jako źródła przeżyć i emocji.
Nabywanie umiejętności wyrażania własnych emocji związanych z przeczytanym
tekstem, oceniania postępowania bohaterów.
Zapoznanie dzieci ze sposobem korzystania z biblioteki i czytelni.
Udział w Ogólnopolskiej Akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
Udział w Ogólnopolskiej Akcji "Jak nie czytam jak czytam".

Wzrost zainteresowań dzieci ciekawą literaturą. Rozwój umiejętności czytelniczych wśród
dzieci.
PLAN DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe
"Poranki z książką" - propagowanie hasła
"Czytaj dziecku 20 minut dziennie.
Codziennie!" Zapraszanie rodziców do
czytania dzieciom we wszystkich grupach .
Realizacja działań w zakresie akcji "Cała Polska
Czyta Dzieciom", poprzez systematyczną,
codzienną pracę z książką. Codzienne czytanie
dzieciom przez nauczycieli o różnych porach
dnia: baśnie, bajki, wiersze.
Zapraszanie gości do głośnego czytania
dzieciom w przedszkolu: przedstawiciele
władz, Kościoła, personelu przedszkola,
absolwentów przedszkola, uczniów szkoły
podstawowej, gimnazjum, itp.
Przedszkolna Biblioteczka - udostępnianie
i zachęcanie rodziców do korzystania z
zasobów biblioteczki przedszkolnej.
Wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej
o nowe pozycje czytelnicze dla dzieci
i rodziców.
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną
Nr 27 - Poznanie pracy bibliotekarza oraz
pomieszczeń bibliotecznych - czytelni
i wypożyczalni. Zachęcenie dzieci do
korzystania z księgozbioru, wypożyczenie
książek do czytania w przedszkolu i w domu.
Spotkania w ramach "Ogólnopolskiego Dnia

Termin realizacji

Osoba/y
odpowiedzialna za
realizację zadania

Cały rok
Wszystkie
wg umówionych
nauczycielki
terminów

Cały rok

Marcelina Kazek
Wszystkie
nauczycielki

Marcelina Kazek
Wg umówionych
Raz w miesiącu
terminów
w każdej grupie

Cały rok

Wg ofert

Marcelina Kazek
Wszystkie
nauczycielki

Dowody realizacji

Zapisy w dzienniku
Kronika, zdjęcia na
stronie przedszkolnej

Zapisy w dzienniku
kronika

Zapisy w dzienniku
Kronika, zdjęcia na
stronie przedszkolnej

Zapisy w kartach
czytelników

Dyrektor

Wg umówionych wszystkie
terminów
nauczycielki

Zapisy w dzienniku
Kronika, zdjęcia na
stronie przedszkolnej

Uwagi
o realizacji

Głośnego czytania" i "Międzynarodowego
Dnia Książki".
Udział w III Katowickiej edycji Ogólnopolskiej
Akcji "Jak nie czytam jak czytam"- udział
w happeningu czytelniczym.

VI 2018

Bożena Krzyżowska

Zapisy w dzienniku
Kronika, zdjęcia na
stronie przedszkolnej

Zorganizowanie na terenie przedszkola
spotkania z pisarzem, autorem książek dla
dzieci, ilustratorką, tłumaczem lub poetą.
Zapoznanie z dorobkiem pisarskim oraz
zawodem twórcy.

Wg ofert

Marcelina Kazek

"Teatr małego widza" - wyjazdy na
profesjonalne i amatorskie przedstawienia
teatralne związane z dziecięcą literaturą. .

Wg ofert

Dyrektor

Zapisy w dzienniku
Kronika, zdjęcia na
stronie przedszkolnej

Cały rok

Wszystkie
nauczycielki

Zapisy w dzienniku
Scenariusze inscenizacji,
uroczystości
Kronika, zdjęcia na
stronie przedszkolnej

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi literatury
z zakresu bajkoterapii, bajek relaksacyjnych.
Budowanie dobrych relacji społecznych,
redukcja leków, niepokoju, napięć, wyciszanie
złych emocji.

Wg porzeb

Wszystkie
nauczycielki

Zapisy w dzienniku

Zorganizowanie przedstawienia z okazji Dnia
dziecka w wykonaniu personelu "Rzepka"

1.VI.2018

Personel przedszkola Zdjęcia, scenariusz

Zorganizowanie zbiórki książek w ramach akcji
"Zaczytani"

XI-XII.2017

Kamila Chodór

"Przedszkolni artyści" - tworzenie sytuacji
sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu
dzieci ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem,
jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji
werbalnej i niewerbalnej

Zadanie do pracy na rok szkolny

Cele główne:

Kryteria sukcesu:

Zapisy w dzienniku
Kronika, zdjęcia na
stronie przedszkolnej

dyplom

"Jesteśmy częścią Europy" – poznawanie własnego regionu w tym dziedzictwa
kulturowego jako części Polski i Europy.
1. Wpajanie dzieciom tolerancji dla odrębności kulturowych oraz wzmacnianie
patriotyzmu
2. Poznawanie oraz wzbogacanie szacunku i miłości do swojego kraju
3. Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach
4. Akceptowanie odmienności innych ludzi
5. Dostarczanie dzieciom możliwości zabawy, rozwijanie zdolności i zainteresowań
obyczajami, historią i tradycją krajów europejskich
6. Kształtowanie poznawczego i emocjonalnego stosunku dziecka do innych krajów
7. Organizowanie sytuacji edukacyjnych skłaniających dziecko do poszukiwań, dyskusji,
obserwacji i samodzielnego zdobywania wiadomości, umiejętności w zakresie wiedzy
na temat kraju.
8. Stwarzanie możliwości poznawania i obcowania ze sztuką ludową – muzyka, taniec,
śpiew.
9. "Jesteśmy w sercu Europy"- budowanie wiedzy na temat "naszych sąsiadów" Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym - język
angielski
Wzrost wiedzy na temat ojczyzny potwierdzony diagnozą.
Nabycie umiejętności stosowania prostych zwrotów w języku obcym nowożytnym - język
angielski
PLAN DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe

Termin realizacji

Osoba/y
odpowiedzialna
za realizację zadania

Dowody realizacji

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

X 2017
XI/XII 2017
III 2018

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

Przygotowanie i urządzenie "Kącika
regionalnego" z przedmiotów przyniesionych
przez dzieci i rodziców:
 Stare fotografie
 Przedmioty
 Stroje regionalne

XI-XII 2017

Wychowawcy grup

Hol przedszkola lub sala
- dekoracja wnętrza

III/IV 2018

Nauczycielki
starszych grup

Wpisy do dziennika
Zdjęcia

XI/XII 2017

Nauczycielki grup

Zdjęcia
Kronika

Organizacja wycieczki do Izby Regionalnej
w Zarzeczu – udział w warsztatach
Zaproszenie twórców ludowych w strojach
regionalnych w celu promowania edukacji
regionalnej: pogadanka.
Udział w koncercie - zapoznanie dzieci
z muzyką ludową
Zorganizowanie uroczystości z okazji
"100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości"
Realizacja projektu edukacyjnego
pt. "Przedszkolak poznaje świat"- rozwijanie
tożsamości regionalnej, narodowej,
europejskiej.

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

XI 2017

Kamila Chodór
Agnieszka
Wawrzyniak

cały rok

Monika Kurzok
Marcelina Kazek
Bożena Krzyżowska

XI 2017
V 2018

Agnieszka
Wawrzyniak
Kamila Chodór
Monika Kurzok
Bożena Krzyżowska
Marcelina Kazek

Zdjęcia, kronika,
scenariusz uroczystości

Zapisy w dziennikach

Plakat, kodeks postaw
patriotycznych

Zorganizowanie konkursu z języka angielskiego
"Show me what you got"

IV/V 2017

Kamila Chodór
Agnieszka
Wawrzyniak

Regulamin konkursu,
dyplomy, nagrody

Zorganizowanie Dni Europejskich

IV/V 2017

Wszystkie
nauczycielki

Scenariusze zajęć,
zdjęcia

Zadanie do pracy na rok szkolny

Cele główne:

Uwagi
o realizacji

"Rusz głową" - rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań poprzez
zabawy badawcze i eksperymenty.
1.

Poznawanie prostych zjawisk przyrodniczo - fizycznych poprzez przeprowadzanie
prostych doświadczeń, eksperymentów.

2.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami badawczymi.

3.

Rozwijanie zainteresowań technicznych, konstrukcyjnych, informatycznych
i matematycznych.

4.

Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych w trakcie przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

Kryteria sukcesu:

5.

Rozwijanie logicznego myślenia poprzez ukierunkowaną obserwację, wnioskowanie.

6.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, mediów społecznych.

7.

Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem z dostępnością do mediów
elektronicznych.

8.

Rozwijanie umiejętności obsługi komputer - próby posługiwania się myszką
i klawiaturą.

9.

Utrwalanie u dzieci zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.

10.

Uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
(np. wirtualny przyjaciel - oszust, bezpieczne i niebezpieczne strony)

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

Zadania szczegółowe

Termin realizacji

Osoba/y
odpowiedzialna
za realizację zadania

Dowody realizacji

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

cały rok

Agnieszka
Wawrzyniak
Kamila Chodór

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. 2018

Nauczycielki
wszystkich grup

Zapisy w dziennikach

"Edukacja komputerowa dla przedszkolaków"
- budowa i obsługa komputera

III 2017

Nauczycielki
wszystkich grup

Zapisy w dziennikach,
prace dzieci

Organizacja wewnątrz przedszkolnego
konstrukcyjnego konkursu "Nasz przyjaciel
Necio"

III 2017

Marcelina Kazek
Bożena Krzyżowska

Regulamin, dyplomy,
nagrody, prace dzieci

Zakup tablicy interaktywnej

2017/2018

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

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 31 sierpnia 2017r

cały rok

zapisy w dziennikach
podsumowanie

Wg planów
miesięcznych

Dyrektor

Nauczycielki grup

Zapisy w dziennikach,
strona internetowa,
kronika

Uwagi
o realizacji

