Roczny plan pracy wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznej
Przedszkola nr 3 w Działdowie
na rok szkolny 2021/2022

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
–
o tym jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

–

„O ZDROWIE SWOJE DBAMY,
AKTYWNIE CZAS SPĘDZAMY”

Robert Fulghum

Cel ogólny:
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa poprzez korzystanie z różnorodnych form teoretycznych i praktycznych podczas zajęć dydaktycznych
oraz wszelkich innych działań z dziećmi realizowanych w przedszkolu. Kontynuowanie edukacji dotyczącej ogólnie pojętej higieny dzieci (czystość,
kultura spożywania posiłków, dobór ubioru itp.).
Cele szczegółowe:
•

kształtowanie u dzieci postaw sprzyjających bezpieczeństwu

•

kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenie w kontaktach z obcymi

•

uświadomienie niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera, Internetu, portali internetowych

•

poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy

•

utrwalanie numerów alarmowych

•

utrwalanie wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach

•

kształtowanie postaw proekologicznych

•

kształtowanie świadomości dzieci że dobre funkcjonowanie organizmu zależy od stanu samopoczucia psychicznego, fizycznego i społecznego

•

promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej

Temat
priorytetowy

Tematy
szczegółowe

Sposoby realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Termin realizacji

Dokumentowanie
realizacji/sposób
ewaluacji

O zdrowie swoje
dbamy, aktywnie
czas spędzamy

1. Dbamy
o własne
i cudze
bezpieczeństwo

1. Zapoznanie z zasadami
bezpieczeństwa w pomieszczeniach,
ogrodzie przedszkolnym a także z
drogą ewakuacyjną i alarmem
przeciwpożarowym w całym
przedszkolu

Wszystkie grupy

Wrzesień 2021

Zapisy w dok.
pedagogicznej

2.Organizowanie warunków
działalności przedszkola
pozwalających na zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
przedszkola przez dzieci.

Wszystkie grupy

cały rok szkolny

Zapisy w dok.
pedagogicznej

3. Uświadomienie dzieciom zagrożeń Wszystkie grupy
podczas pandemii Covid-19

wrzesień 2021 oraz Zapisy w dok.
według potrzeb
pedagogicznej

4. Opracowywanie kodeksów
grupowych dotyczących bezpiecznej
zabawy w sali przedszkolnej

Wszystkie grupy

wrzesień 2021

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

5. „ Czwartkowe czytanie”organizacja zajęć dydaktycznowychowawczych o tematyce np.
„ Niebezpieczne urządzenia wokół
nas”, „Niebezpieczne rośliny”
„Niebezpieczni ludzie i sytuacje”

Wszystkie grupy

Cały rok szkolny
raz w miesiącu

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

„Niebezpieczne narzędzia”

6. Wystawa prac plastycznoWszystkie grupy
technicznych w holu przedszkola,
inspirowane utworami literackimi
dotyczącymi bezpieczeństwa takich
jak np. „Czerwony Kapturek”,”Jaś i
Małgosia”, „Trzy świnki” „Co wolno,
a czego nie” A. Bator,

Cały rok szkolny

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

7. Spacery i wycieczki do parku, lasu, Wszystkie grupy
ulicami miasta celem nauki
przestrzegania bezpieczeństwa

Cały rok szkolny

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

8. Cykl spotkań z przedstawicielami
służb mundurowych na temat
bezpiecznych zachowań:
-spotkanie z policjantem
-spotkanie z pielęgniarką
-spotkanie ze strażakiem
-spotkanie z harcerzem
-spotkanie z leśnikiem
-spotkanie z ratownikiem

Wszystkie grupy

Według przerabianej Zapisy w dokumentacji
tematyki
pedagogiczne

9. Organizacja zajęć z „Pierwszej
pomocy” dla dzieci.

Wszystkie grupy

Cały rok szkolny

(spotkanie z ratownikiem medycznym).

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

10. Udział w programach dotyczących Wszystkie grupy
bezpieczeństwa organizowanych
przez zamiejscowe Ośrodki oraz
programy ogólnopolskie takie jak np.
Ogólnopolski Program Edukacji
Zdrowotnej dla Przedszkoli Akademia Aquafresh

Zgodnie z
terminami
programów

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

(w zależności od preferencji grupy).

11. Organizacja dnia pt.” Dzień
bezpieczeństwa w sieci”

8 luty 2021
5, 6 latki

12. Organizacja prelekcji z rodzicami
dotyczącej współczesnych zagrożeń
Wszystkie grupy
/internetu, działalności komputerowej
(prezentacja filmów edukacyjnych na
temat bezpieczeństwa dzieci w sieci
dostępne na kanale YouTube
poprzez aplikacje grupowe
messenger);
13. Prowadzenie zajęć
gimnastycznych metodą „stacji Wszystkie grupy
zadań” z użyciem sprzętu sportowego
- systematyczne prowadzenie stałych
ćwiczeń doskonalących sprawność
fizyczną
14. Cykl zajęć dotyczących
bezpieczeństwa ogólnie pojętego
przez SANEPID w Działdowie

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne
Według
harmonogramu grup Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

systematycznie cały
rok szkolny
Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

Raz w miesiącu/ wg
potrzeb
Wszystkie grupy

Zapisy w dokumentacji
pedagogicznej

1.Wyszukanie książek z bajkami,
2. Dbam o zdrowie opowiadaniami, wierszami o zdrowiu, Wszystkie grupy
a w szczególności o zdrowym
odżywianiu się i higienie spośród
zbiorów biblioteczki przedszkolnej.
Korzystanie z nich przez wszystkie
nauczycielki.

Cały rok szkolny
Zapis w dokumentacji
pedagogicznej

2.Wzbogacanie warsztatu pracy
nauczycielek o wykonane
własnoręcznie pomoce do
Wszystkie
prowadzonych zabaw i zajęć (plansze, nauczycielki
plakaty, historyjki obrazkowe, karty
pracy, domino owocowe, puzzle,
liczmany, itp.).

Cały rok szkolny

3.Systematyczne realizowanie
tematyki promującej zdrowy styl
życia, zdrowe odżywianie i zasady
Wszystkie grupy
higieny. Planowanie bloków
tematycznych np. : „Czyste ręce
zdrowia więcej”, „Znam zasady
kulturalnego zachowania przy stole i
w łazience”, „Zboża zjadamy energię
z nich mamy”, „Witaminki dla
chłopczyka i dziewczynki”, „Kto chce
zdrowe zęby mieć musi tylko chcieć”,
„Jak powstaje chleb?”, „Czysta woda
zdrowia doda”, „Teatr na talerzu”, „W
spiżarni”, „Poznaj potrawę po smaku i
zapachu”, „Chcę zostać kucharzem”

Cały rok szkolny

Zapis w dokumentacji
pedagogicznej

Zapis w dokumentacji
pedagogicznej

4.Stosowanie metod aktywnych,
pobudzających dzieci do
samodzielnych doświadczeń, do
Wszystkie grupy
poznawania przez badanie,
odkrywanie, smakowanie, praktyczne
działanie oraz poznawanie przez
bezpośredni kontakt.
Wykorzystywanie zabaw
dydaktycznych, zagadek, inscenizacji,
pantomimy, zabawy w teatr, drzewa
decyzyjnego, metody projektu, zabaw
badawczych, praktycznego działania,
wycieczek itp. w planowaniu
miesięcznym i w zapisach dziennych.

Cały rok szkolny

5.Stwarzanie sytuacji edukacyjnych
kształtujących u dzieci umiejętności
kulturalnego zachowania się przy
Wszystkie
stole, takich jak: posługiwanie się
nauczycielki
sztućcami, przyjmowanie poprawnej
postawy podczas siedzenia przy stole,
zachowanie estetyki jedzenia podczas
posiłków, stosowanie zwrotów
grzecznościowych, kulturalnego
zachowania się przy stole.

Cały rok szkolny

6. Dzień „Zdrowo i kolorowo”
( organizacja jednego dnia w miesiącu
z pomocą rodziców np. dzień
Wszystkie grupy
marchewki, dzień buraki itp.)

cały rok szkolny

Zapis w dokumentacji
pedagogicznej

Zapis w dokumentacji
pedagogicznej

Zapisy w dokumentacji
pedagogicznej

7. Zorganizowanie w sali kącika
sportowego

luty 2022
Wszystkie grupy

8. Wykonanie plakatu z rymowanką
dotyczącą propagowania zdrowego
stylu życia w opozycji do gry na
komputerze pod hasłem
„Zamiast komputera , zdrową
marchewkę przedszkolak wybiera”
9. Przeprowadzenie
międzygrupowego turnieju o
bezpieczeństwie

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne
marzec 2022

5, 6 latki

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

kwiecień 2022
wszystkie grupy

10. Organizacja „Balu witaminek”

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne
marzec 2022

wszystkie grupy

11. „Wiem, że zdrowo jem” Opracowywanie przez wszystkie
grupy razem z panią intendentką oraz wszystkie grupy
paniami kucharkami 5-dniowego
jadłospisu raz w semestrze według
propozycji dzieci z 5 grup (jedna
grupa opracowuje jadłospis na jeden
dzień) z zachowaniem poznanych
zasad zdrowego odżywiania się.
Zamieszczanie informacji przy
jadłospisie, która grupa jest
współautorem jadłospisu na dany

Zapisy w dokumentacji
pedagogicznej

raz w semestrze
np. listopad i
kwiecień

Zapisy w dokumentacji
pedagogiczne

dzień. Motywowanie dzieci do
zjadania zaplanowanych przez siebie
potraw: surówek, kasz, zup.
12.Udział w akcjach i kampaniach
prozdrowotnych i proekologicznych
oraz humanitarnych, np:
- zbieranie plastikowych nakrętek,
- sprzątanie Świata,
- zbiórka karmy na rzecz zwierząt ze
schroniska,
- Światowy Dzień Ziemi,
- Dzień Drzewa,
- Dzień Polskiej Niezapominajki,
- Dzień Marchewki.
13.„Kącik zdrowych porad” –
publikowanie w Kąciku rodzica oraz
na stronie internetowej cyklu
artykułów dla rodziców na temat
aktywności ruchowej oraz zdrowego
odżywiania

Cały rok szkolny
Wszystkie grupy

Zapis w dokumentacji
pedagogicznej

Raz w miesiącu
Wszystkie
nauczycielki

Zapis w dokumentacji
pedagogicznej

Ewaluacja
Ewaluacja rocznego planu pracy dokonana będzie 2 x w roku (semestralnie) przez zespół metodyczny na podstawie : sprawozdań nauczycielek,
zapisów w dokumentacji pedagogicznej (dzienniki, plany miesięczne, plany współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zdjęcia itp.) w formie
pisemnego sprawozdania wraz z rekomendacjami.
Opracowały:
mgr Anna Sadłowska
mgr Katarzyna Duńska
Jolanta Śniegocka

