
                                                                                      PROCES WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI
Cel/źródło planowania                                     Zadanie/ sposób realizacji Osoba 

odpowiedzialna
Termin 
realizacji

Tworzenie sytuacji 
edukacyjnych 
umożliwiających dziecku 
eksplorację świata w 
naturalnych warunkach 
środowiskowych. 

1 Organizacja zajęć edukacyjnych w ogrodzie w różnych warunkach 
atmosferycznych:
-odbieranie zjawisk atmosferycznych wszystkimi zmysłami,
-prowadzenie obserwacji, hodowli, badanie i eksperymentowanie,
- organizacja zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych (także 
międzygrupowe zabawy zespołowe)
- podejmowanie twórczej aktywności plastycznej z wykorzystaniem 
materiałów przyrodniczych.
2 Wycieczki do miejsc związanych z przyrodą np. Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwa, parku, lasu.
3 Współpraca z „Doliną Redy i Chylonki”: 
- w konkursie plastycznym „W Krainie Odpadocji”
4 Poznawanie korzyści wynikających z obcowania człowieka z 
przyrodą i sposobów jej ekologicznego wykorzystywania: 
-przekaz literacki, filmy dydaktyczne
- spacery i wycieczki (kierowanie działalnością dzieci)
- ekologiczny festyn rodzinny (zabawy z wykorzystaniem surowców 
wtórnych i materiału przyrodniczego)
- wzbogacanie kącików przyrody o zebrane surowce przyrodnicze i 
wykorzystywanie ich do różnorodnej działalności dzieci.
5 Poznawanie efektów niszczycielskiej działalności człowieka w 
przyrodzie:
- spacery i wycieczki ( dokumentowanie spostrzeżeń – zdjęcia)
- „Czysty ogród”- prace porządkowe w ogrodzie z wykorzystaniem 
narzędzi (grabki)
-  wprowadzanie umów określających zachowania pożądane i 
eliminowanie zachowań niepożądanych
6 „Dbamy o ptaki”- udział w akcji zimowego dokarmiania ptaków.
7 „ Przygody w świecie przyrody”- tydzień artystyczny:
- „Bohater opowieści”- zilustrowanie bohatera bajki, opowiadania, 
galeria prac
- „Dr Doolitle”- przedstawienie teatralne – wyjście (grupy starsze)
- tematyczny teatrzyk pacynkowy w grupach (grupy młodsze)
- przegląd piosenki
- „ Zwierzęta małe i duże” - konkurs recytatorski (wewnętrzny)

Wykorzystanie programów własnych: „Przedszkolak w świecie 

nauczyciele

Gosia D

Cały rok

marzec



przyrody”, „Razem z Rodzicami”

Tworzenie warunków 
przygotowujących dziecko do 
rozumienia emocji własnych, 
uczuć- z wykorzystaniem 
programów własnych

1 Pedagogizacja rodziców – przekazanie informacji o możliwych 
zachowaniach dzieci związanych z adaptacją i lękiem separacyjnym, 
wskazanie sposobów radzenia sobie z rozstaniem.

 2  Zabawy wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej

3 Poznawanie utworów z literatury dziecięcej.

4 Uczestniczenie w przedstawieniach, scenkach improwizowanych:
- „Witaj przedszkole”- udział w przedstawieniu
- „Witaj w misiowym przedszkolu”- pasowanie na przedszkolaka 
podczas festynu

5 Uczenie się wyrażania emocji w sposób akceptowany:
-organizacja „Kącika Złości”
- stosowanie metod pokazu, kierowania działalnością dzieci, ćwiczeń- 
powtarzania zachowań pożądanych.

6 Realizacja projektu „Misiowe przygody”-wzmacnianie pozytywnych 
zachowań.

7 „Miś Przytuliś”- zewnętrzny konkurs plastyczny ( rysunkowy)

8 Udział w zabawach relaksacyjnych i wyciszających:
-słuchanie muzyki relaksacyjnej
-masażyki
- organizacja kącików umożliwiających odpoczynek o dowolnej porze

9 Zajęcia otwarte dla rodziców ( zabawy z dziećmi)

10 Wykorzystywanie naturalnych sytuacji oraz sytuacji zadaniowych 
do zrozumienia emocji.

10 „ Barwy uczuć”- kolorowy tydzień, tworzenie sytuacji 
edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka (czarny -smutek, 
czerwony -miłość, zielony -nadzieja, zółty- radość, 
niebieski-spokój

nauczyciele

Aga, Nata

Ania

wrzesień

23.09.2019
19.09.2019

Listopad

listopad



                                                                                                     

                                                        Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

                                                ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

                                                       Na rok szkolny 2019/2020



                                                                       PROCES WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI
Cel/źródło 
planowania

                  Zadanie/ sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji

 Tworzenie 
warunków do 
realizacji 
podstawy 
programowej i 
aktywności dzieci

Przedstawienie przez nauczycieli programów 
planowanych do realizacji w roku szkolnym 
2019/20120

nauczyciele Do 30.08.2019

Ustalenie zgodności programu z podstawą 
programową oraz ich dostosowania do potrzeb i 
możliwości dzieci

dyrektor Do 1.09.2019

Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 
szkolny 2019/2020, zaopiniowanych przez RP

dyrektor 1.09.2019

Ustalenie i zaopiniowania rytmu  całego dnia dla dzieci
młodszych i starszych, z uwzględnieniem różnych 
form aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na pobyt na świeżym powietrzu.

nauczyciele 12.09.2019

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i 
sposobu jej prowadzenia.

wicedyrektor Do 13.09.2019

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z 
uwzględnieniem zaleceń do realizacji podstawy 
programowej- kąciki zainteresowań.

nauczyciele
wicedyrektor

Do 13.09.2019   w 
bieżącej działalności

Organizacja zajęć ruchowych z uwzględnieniem 
zaleceń do realizacji podstawy programowej na 
świeżym powietrzu.

nauczyciele cały rok szkolny

Organizacja wystaw tematycznych- galerie prac 
dziecięcych

nauczyciele Cały rok szkolny


