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ROCZNY PLAN PRACY 2021/2022 

 

PRIORYTETY PRACY PRZEDSZKOLA 

 

 

 

„ KREATYWNY EKOLUDEK  ” 

 
Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o: 

 

- kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022 

- treści podstawy programowej oraz statut przedszkola 

- koncepcję pracy publicznego przedszkola nr 21 w Kaliszu im. „Ekoludek” opracowaną na lata 2018 -2023  

- aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz aktualne zalecenia GIS 

- wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021  
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PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ZAWIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY:  

 
1. „EKOLUDEK” – EKOLOGIEM, ODKRYWCĄ I BADACZEM – wzmocnienie edukacji ekologicznej. rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne (priorytet MEiN)„Ekoludek” – ekologiem, odkrywcą i badaczem (koncepcja pracy przedszkola) 

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów , 
Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne (Podstawowe kierunki realizacji 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022) 
2. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI. – wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. kształtowanie 

właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie (priorytet MEiN), Zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci 

(koncepcja pracy przedszkola) Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania 

społecznego i dbałości o zdrowie. (Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022)  
3. JESTEM POLAKIEM – EUROPEJCZYKIEM. – działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 

duchowych i materialnych (priorytet MEiN) Jestem Polakiem – Europejczykiem (koncepcja pracy przedszkola) Działanie na rzecz szerszego 

udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek 

edukacyjnych (Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022) 
4. KSIĄŻKA TO MÓJ SKARB. Książka to mój skarb  (koncepcja pracy przedszkola) 
5. KREATYWNOŚĆ, KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I CYFROWECZYNIĄ DZIECKO 

NIEZWYKŁYM PRZEDSZKOLAKIEM. – Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (priorytet MEiN) Edukacja matematyczno-informatyczna 

skuteczna i przyjazna dziecku (koncepcja pracy przedszkola) Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. (Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2021/2022) 
6. KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI? – PLANOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ OD 

NAJMŁODSZYCH LAT.  
7. BAZA, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA – RECEPTĄ NA WYSOKĄ JEGO 

JAKOŚĆ. 
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PRIORYTET 1 
„EKOLUDEK” – EKOLOGIEM, ODKRYWCĄ I BADACZEM 

 

Lp. 

 

DZIAŁANIE 

 

TERMIN 

 

OSOBY 

ZAANGAŻOWANE 

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorganizowanie  

w przedszkolu obchodów związanych  

z porami roku. 

 

-  Święto Jesieni 

 

 

- Święto Zimy 

 

 

- Święto Wiosny 

 

 

- Święto Lata 

 

 

 

 

wrzesień/ 

październik 2021r. 

 

grudzień/ styczeń   

2021/2022r. 

 

marzec 2022r. 

 

 

czerwiec 2022r. 

 

 

 

 

D. Świdlik 

 

 

A. Nowak 

 

 

K. Krawczyk 

 

 

P. Sieradzka 

Dziecko: 

- uczestniczy we wspólnych 

zabawach zorganizowanych 

przez wychowawców i 

rodziców; 

- poznaje specyficzne cechy pór 

roku, zachowań zwierząt oraz 

różnorodność roślin; 

- uczestniczy w twórczych 

działaniach plastycznych  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

Porządkowanie najbliższego otoczenia 

związane z akcją „Sprzątanie Świata” 

 

17 wrzesień 2021r.  

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Dziecko: 

- bierze udział w akcji 

„sprzątanie świata” – eliminuje 

śmieci będące  zagrożeniem dla 

środowiska 

3.  

 
Zakładanie hodowli roślin- doniczki, 

miniszklarnie w okresie wiosennym 

marzec-maj 2022r. 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Dziecko: 

- potrafi siać, sadzić rośliny, 

obserwuje ich wzrost, wie co 

potrzebne jest im do życia   
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mały odkrywca”  

a) zabawy badawcze: 

 zabawy z powietrzem 

 zabawy z wodą 

 zabawy z magnesami 

b) wykorzystanie technologii 

informacyjnych i zasobów 

internetowych 

 

cały rok szkolny 

2021/2022 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Dziecko: 

- pogłębia swoja wiedzę o 

świecie społecznym, 

przyrodniczym i technicznym 

- potrafi wyciągać wnioski z 

przeprowadzonych doświadczeń 

- podejmuje próby 

samodzielnego wykonywania 

eksperymentów pod okiem 

nauczyciela 

- potrafi cierpliwie oczekiwać na 

rezultaty działań 

- aktywnie uczestniczyć w 

zabawach badawczych (ogląda, 

szuka, obserwuje, porównuje, 

bada, eksperymentuje). 

- cierpliwie czeka na swój udział 

w badaniach.  

- przestrzega ustalonych zasad w 

zabawach.  

- formułuje spostrzeżenia i 

wnioski. 

5.  Przygotowywanie karmników dla ptaków  

i  domków dla owadów na zimę  

październik/listopad 

2021r. 

Wszyscy nauczyciele Dziecko: 

- wie, jaki zgromadzić pokarm 

dla zwierząt i ptaków 

6.  „Mały wolontariusz” - zbiórka karmy dla 

bezdomnych zwierząt w schronisku  związane 

z Miesiącem Dobroci dla Zwierząt 

październik/listopad 

2021r. 

K. Kuświk 

 

Dziecko: 

- rozumie potrzebę pomagania 

bezpańskim zwierzętom  

7.  Włączenie w działania  Sieci Przedszkoli 

Ekologicznych 

cały rok szkolny 

2021/2022 

 

K. Krawczyk 

K. Kuświk 

- promocja przedszkola 

- promowanie ekologicznego 

stylu życia 
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KONKURSY WEWNĘTRZNE: 

8.  „Rodzinny różaniec z wykorzystaniem darów 

jesieni” – VIII edycja 

 

 

październik 2021r. Monika Mateja 

 

Dziecko: 

- rozbudza umiłowanie modlitwy 

różańcowej 

- rozwija umiejętności twórcze 

9.  „Eko-deko” konkurs plastyczno- ekologiczny 

o tematyce świątecznej (wykonanie elementu 

dekoracyjnego z odpadów lub naturalnych 

tworzyw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

01–10 grudnia 

2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Kuświk 

P. Sieradzka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko: 

- doskonali umiejętności 

manualne 

- rozwija twórczą aktywność 

plastyczną poprzez pobudzanie 

inwencji twórczych i wyobraźni 

- doskonali znajomości i 

posługuje się różnorodnymi 

technikami plastycznymi 

- wie w jaki sposób ponownie 

wykorzystać odpady 

- zachęcane jest do dbania o 

środowisko naturalne 

10.  Konkurs piosenki przyrodniczo – 

ekologicznej „Rozśpiewane Ekoludki” 

kwiecień 2022r. P. Blachowska Dziecko : 

- śpiewa piosenkę przed 

publicznością  

- potrafi radzić sobie z tremą  

- poznaje treści przyrodniczo – 

ekologicznych wśród 

przedszkolaków 

 

Nauczyciel: 

- wyłania reprezentanta naszej 

placówki w konkursach 

zewnętrznych,  
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KONKURSY ZEWNĘTRZNE: 

11.  Zorganizowanie między-przedszkolnego 

konkursu przyrodniczo – ekologicznego 

„Niezwykły spacer z Ekoludkiem” 

 

 

maj 2022r. A.Nowak 

D. Świdlik 

K. Kuświk 

P. Sieradzka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:  

- rozwija umiejętności 

bezpośrednich obserwacji 

zjawisk i procesów 

przyrodniczych,  

- kształtuje i rozwija różnych 

nawyków zdrowego odżywiania, 

- rozwija twórcze myślenie oraz 

aktywność plastyczną, 

- rozwija i uwrażliwia zmysły 

poprzez odbiór wrażeń 

smakowych, dotykowych i 

zapachowych, 

- integruje się z dziećmi z innych 

przedszkoli 
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PRIORYTET 2 
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI 

 

Lp. 

 

DZIAŁANIE 

 

 

TERMIN 

 

OSOBY 

ZAANGAŻOWANE 

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

1.  

 

 

 

Realizacja programów i projektów 

profilaktycznych:  

 „Czyste powietrze wokół nas” 

realizowany w grupie „Pszczółki” i 

„Żółwiki” 

 

 „Mama, tato- co Ty na to?” realizowany 

w grupie „Pszczółki” i „Żółwiki” 

 

 „Przyjaciele Zippiego” – program 

promocji zdrowia psychicznego i 

profilaktyki uniwersalnej realizowany w 

grupie „Pszczółki”  

 

 „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

realizowany w grupie „Pszczółki” i 

„Żółwiki” 

 

 

 Ogólnopolski projekt edukacyjny 

„Covidowe Zdrowe Love”  realizowany 

w grupie „Rybki” 

 

 

 Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mała 

Fabryka Eksperymentów” realizowany 

w grupie „Rybki” 

 

 Międzynarodowy projekt edukacyjny 

„Emocje” - realizowany w grupie 

cały rok szkolny 

2021/2022 

A.Kuś 

K. Kuświk 

R. Matczak 

A. Nowak 

 

A.Kuś 

K. Kuświk 

R. Matczak 

A. Nowak 

 

A.Kuś 

P. Blachowska 

 

 

A.Kuś 

R.Matczak 

 

 

 

 

K. Krawczyk 

P. Blachowska 

 

 

 

K. Krawczyk 

P. Blachowska 

 

 

P. Sieradzka 

D. Świdlik 

Dziecko:  

- poznaje zasady zdrowego stylu 

życia 

- przejawia prawidłowe nawyki 

prozdrowotne i jest przekonanie 

o słuszności podejmowanych 

działań profilaktycznych 

zarówno w domu, jak i w 

przedszkolu 

- poznaje znaczenie czystego 

powietrza, 

- poznaje różne sposoby 

radzenia sobie z trudnościami i 

wykorzystywania nabytych 

umiejętności w codziennym 

życiu,  

- kształtuje aktywną świadomość 

przyrodniczą i pogląd na świat,  

- kształtowanie świadomości 

dzieci w zakresie zdrowia 

fizycznego i psychicznego. 

Nauczyciel: 

- tworzy odpowiednie warunki 

do poznawania świata wieloma 

zmysłami oraz budowania 

wiedzy na temat integracji 

sensorycznej. 

- kształtuje postawy społeczne u 

dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym oraz rozbudza u dzieci 

wiarę w swoje możliwości. 
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„Ptaszki” 

 

 

 Projekt edukacyjny „Gramy zmysłami” 

realizowany w grupie „Ptaszki” 

 

 

 

 

P. Sieradzka 

D. Świdlik 

 

2.  Opracowanie harmonogramu działań o 

charakterze profilaktyki w celu 

przeciwdziałania zakażeniu COVID 19, 

nadpobudliwości, rozładowaniu agresji i 

pozytywnego wzmacniania 

 

Wrzesień 2021 

 

Wszyscy nauczyciele  - stwarzanie warunków do 

pełnego rozwoju osobowości 

każdego dziecka zgodnie z jego 

wrodzonym potencjałem i 

możliwościami w relacjach ze 

środowiskiem społecznym, 

kulturowym i przyrodniczym, 

 - uczenie dziecka współżycia z 

innymi ludźmi, 

 - wyrabianie właściwego 

stosunku do otaczającego świata, 

 - kształtowanie  zachowań 

społecznie akceptowanych 

 

3.  Nabywanie i kształtowanie postaw 

prozdrowotnych u dzieci oraz całej 

społeczności przedszkolnej związanych z 

racjonalnym odżywianiem w ramach 

przedsięwzięcia 

 „Zdrowe Żywienie” 

 Warsztaty kulinarne -samodzielne 

przygotowywanie sałatek, kanapek, 

koktajli – uczestniczenie w procesie 

powstawania potraw z produktów 

nieprzetworzonych 

 Spożywanie wyhodowanych warzyw 

podczas posiłków w przedszkolu 

  Spotkania z pielęgniarką szkolną w 

cały rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Pracownicy kuchni i 

obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko: 

 rozumie potrzebę zdrowego 

odżywiania się i jego wpływu 

na zdrowie 

 zdobywa nowe wiadomości 

związane z produktami 

spożywczymi 

 chętnie spożywa posiłki 

przygotowane w grupie 

 zna sposób siania i sadzenia 

wybranych warzyw, 

 zna wartości odżywcze 

jabłka, truskawki i 

marchewki i możliwości 
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gabinecie pielęgniarskim na temat 

zdrowego odżywania, kontrola wzrostu i 

wagi dzieci, opieka medyczna w ramach 

NFZ dla dzieci 6-letnich 

 spotkanie z dietetykiem 

 

 „Owocowo-warzywne ABC…” 

Zajęcia z przedszkolakami pod hasłem: 

 

- „Dzień Dynii” 

 

- „Dzień Jabłka” 

 

- „Dzień Truskawki” 

 

- „Dzień Marchewki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2021r.  

 

październik 2021r. 

 

czerwiec 2022r. 

 

kwiecień 2022r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Kuświk  

 

A. Nowak 

 

P. Sieradzka, 

 

P. Blachowska 

K. Kuświk 

zrobienia z niego przetworów 

i sposobów ich spożywania. 

 

4.  Dzień Higieny Jamy Ustnej oraz Higieny 

Osobistej – zajęcia poruszające profilaktykę 

sanitarną, zasady prawidłowego mycia rąk i ich 

dezynfekcji, zachowania dystansu społecznego 

w celu unikania zarażenia wirusami, a także 

prawidłowego szczotkowania zębów. 

13 września 2021r.  K. Krawczyk Dziecko: 

- potrafi prawidłowo 

szczotkować zęby 

- wie kiedy powinno się używać 

szczoteczki do zębów oraz pasty  

- potrafi wskazać złe 

konsekwencji braku higieny 

zębów oraz higieny osobistej 

- potrafi prawidłowo myć ręce 

- wie jak dbać o higienę osobistą 

oraz o swoje zdrowie 

5.  Zapoznania dzieci z przepisami ruchu 

drogowego, bezpieczeństwem podczas zabaw 

na powietrzu, spacerów i wycieczek na 

skrzyżowania, możliwość wykorzystania 

środków multimedialnych oraz zaproszonych 

gości. 

cały rok szkolny 

2021/2022 

 

 

Wszyscy nauczyciele  Dziecko: 

- zna zasady pracy i 

użyteczności publicznej Straży 

Miejskiej 

- zna zasady ruchu drogowego 
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6.  Cykl zajęć dla starszaków „Dzieci w sieci” 

dotyczących bezpiecznego korzystania z 

technologii informacyjnej i Internetu: 

 

a) zajęcia z wykorzystaniem komputerów i 

tabletów  

 

 

b) „Sieciaki” - korzystanie z edukacyjnego 

serwisu internetowego  przeznaczonego dla 

dzieci w wieku 6-12 lat, poświęconego tematyce 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie 

– część programu "Dziecko w Sieci" 

 

cały rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

 

 

A.Kuś 

K. Kuświk 

 

 

 

 

 

 

Dziecko: 

- pozna świat   technologii 

komunikacyjno – 

informacyjnych,  

- przygotuje się do życia w 

społeczeństwie informacyjnym , 

- pozna możliwości właściwego 

wykorzystania technologii 

informacyjnej  

- wie, co to jest INTERNET 

- zna jakie zagrożenia może 

napotkać korzystając z nowych 

mediów 

- zapoznaje się zawodem i 

specyfiką pracy informatyka. 

7.  „Jak zachować się w kontaktach z 

nieznajomym?” - wykorzystanie środków 

multimedialnych oraz zaproszonych gości 

 

cały rok szkolny 

2021/2022 

Wszyscy nauczyciele  Dziecko:  

- wie, jak należy poruszać się 

bezpiecznie po drodze, 

- rozpoznaje i rozumie znaczenie 

wybranych znaków drogowych 

- zna zagrożenia ze strony 

nieznanych osób 

 

8.  Udział w akcjach charytatywnych  i 

społecznych na rzecz niesienia pomocy innym 

 

- Festyn szkolno-przedszkolny „Dla Jagódki” 

 

- Włączenie w obchody Światowego Dnia 

Zespołu Downa powstałego z inicjatywy 

Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa 

 

- „Marzycielska poczta” – Ogólnopolska akcja 

charytatywna – wysyłanie tradycyjnych listów i 

kartek do ciężko chorych dzieci. 

 

 

 

 

wrzesień 2021r.  

 

 

21 marca 2021r.  

 

 

grudzień 2021r.  

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

P. Sieradzka 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Dziecko: 

- wie, że należy pomagać  

bezinteresownie dzieciom z 

chorobami przewlekłymi 
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9.  

 
Wprowadzanie relaksacji z wykorzystaniem 

odgłosów przyrody oraz uświadomienie 

zagrożeń związanych z natężeniem dźwięków  

 

 

cały rok szkolny 

2021/2022 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 Dziecko: 

- zna zagrożenia dla zdrowia 

związane z wysokim poziomem 

hałasu (bóle głowy, niedosłuch)  

- rozpoznaje odgłosy przyrody i 

potrafi przy nich się  relaksować   

10.  Międzynarodowy Dzień Kropki  

- kształtowanie wiary w swoje możliwości  

i budowania pewności siebie u dzieci 

15 września2021r. K. Krawczyk Dziecko: 

- rozwija kreatywne i twórcze 

myślenie 

- kształtuje wiarę w swoje 

możliwości  

- docenia swoje umiejętności 

11.  „Stop wirusom i bakteriom!”  

– zajęcia o charakterze profilaktycznym 

dotyczące ochrony przed chorobami 

wywołanymi wirusami i bakteriami, dbaniem o 

swoje zdrowie stosując odpowiednią dietę, ubiór 

dostosowany do warunków atmosferycznych 

oraz higienę osobistą. 

Październik/listopad 

2021r. 

Wszyscy nauczyciele  

R. Majewska 

Dziecko: 

- potrafi wskazać choroby i 

dolegliwości, na które mogą 

zachorować 

- wie, jak dbać o swoje zdrowie 

- zna sposoby radzenia sobie z 

chorobą (wizyta u lekarza, 

przyjmowanie lekarstw, zdrowa 

dieta itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roczny Plan Pracy 2021/2022 
 Strona 12 
 

PRIORYTET 3 
JESTEM POLAKIEM – EUROPEJCZYKIEM 

 

Lp. 

 

DZIAŁANIE 

 

 

TERMIN 

 

OSOBY 

ZAANGAŻOWANE 

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

1.  Święto Niepodległości w naszym przedszkolu: 

 „Poranki Patriotyczne” w przedszkolu 

– związane  z obchodami Święta 

Niepodległości, poznanie symboli 

narodowych 

 Akademia z okazji Święta 

Niepodległości 
 

Święta Majowe w naszym przedszkolu: 

 „Poranki Patriotyczne” w przedszkolu 

– związane z obchodami Święta Flagi 

oraz Konstytucji Trzeciego Maja  

 

9 i 10 listopada 

2021r. 

 

 

 

listopad 2021r. 

 

 

 

28 i 29 kwietnia 

2022r.  

K. Krawczyk 

K. Kuświk 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele  

 

 

 

P. Sieradzka 

P. Blachowska 

Dziecko 

- rozwija poczucie 

przynależności do grupy 

rodzinnej, społeczności lokalnej, 

narodu, państwa, społeczności 

europejskiej i światowej 

- przejawia szacunek do symboli 

narodowych 

- kształtuje postawę „małego 

patrioty” 

- zna symbole narodowe 

- zna bohaterów narodowych 

związanych z historią 

odzyskania niepodległości przez 

Polskę oraz podpisania 

Konstytucji Trzeciego Maja  

2.  Współpraca z Zespołem Ludowym 

„Piwonice” i „Porwity” 

 

 Współorganizowanie festynu rodzinnego 

 

 Zorganizowanie zajęć z udziałem 

zaproszonych gości w okresie Świąt 

Wielkanocnych. 

 

 Poznanie tradycyjnych technik 

zdobniczych (pisanki, kraszanki) 

 

 Wspólne zabawy, śpiewanie piosenek 

ludowych 

 

 

 

wrzesień 2021r. 

 

 

kwiecień 2022r. 

 

 

kwiecień 2022r. 

 

 

cały rok szkolny 

2021/2022 

 

Wszyscy nauczyciele  

Dziecko: 

- poznaje sztukę ludową naszego 

regionu, 

- poznaje regionalne tradycje i 

obrzędy 

- aktywnie spędza czas wspólnie 

ze społecznością szkolną, 

przedszkolną oraz lokalną 
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3.  Obchody Dnia Patrona Przedszkola – Dzień 

Ekoludka  

22 kwietnia 2022r. K. Kuświk 

P. Blachowska 

A. Kuś 

Dziecko: 

- kształtuje postawę „małego 

ekologa” 

- kultywowanie tradycje 

przedszkolne związane z 

patronem przedszkola 

4.  Rodzinne Kolędowanie w Ekoludku 

- Wigilijna wieczerza – uroczysty obiad  

grudzień 2021r. Wszyscy nauczyciele Dziecko: 

- potrafi dzielić się opłatkiem i 

tworzy własne życzenia  

- potrafi zaśpiewać kolędę 

- zachowuje odpowiednią 

postawę podczas wspólnego 

kolędowania 

5.  Zwiedzanie Baszty Dorotki oraz Wieży 

Ratuszowej 

 

czerwiec 2022r. Wszyscy nauczyciele Dziecko: 

- poznaje legendę o Baszcie 

Dorotce 

- zdobywa informacje na temat 

kultury lokalnej oraz obiektów w 

regionie    

- zwiedza lokalne obiekty 

KONKURSY WEWNĘTRZNE 

6.  Konkurs wiersza patriotycznego 
„Przedszkolak – Mały Patriota” 

 

maj 2022r.  K. Krawczyk 

 

- przygotowanie uczniów do 

publicznych wystąpień  

- realizacja marzeń i ambicji 

- budzenie wiary we własne siły 

i talent 

- ma poczucie tożsamości 

narodowej 

KONKURSY ZEWNĘTRZNE 

7.  Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej „Pyza” 

 

 

 

 

maj 2022r. P. Blachowska  Dziecko: 

- ćwiczy koncentrację uwagi 

koordynację wzrokowo – 

ruchową przy muzyce 

- rozwija wrażliwość muzyczną 

rozwija ogólną sprawność 

fizyczną i motorykę 
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PRIORYTET 4 
KSIĄŻKA TO MÓJ SKARB 

 

Lp. 

 

DZIAŁANIE 

 

 

TERMIN 

 

OSOBY 

ZAANGAŻOWANE 

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

1.  Czytanie  dzieciom utworów literackich w 

ramach kampanii społecznej Cała Polska 

Czyta Dzieciom. 

Włączenie do akcji czytania dzieciom  

nauczycieli różnych grup i pracowników 

przedszkola. 

 

cały rok szkolny 

2021/2022 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Dziecko: 

- potrafi w ciszy i skupieniu 

słuchać literatury  czytanej przez 

nauczyciela 

- wzbogaca słownictwo  i 

wiadomości 

- rozwija swoją kreatywność i 

uwagę dowolną 

- poznaje różnorodne bajki i 

baśnie autorów z całego świata 

2.  Współpraca z biblioteką szkolną 

Zorganizowanie cyklicznych spotkań z 

bibliotekarzem. Wspólnie z dziećmi 

wypożyczanie książek. 

cały rok szkolny 

2021/2022 

Wszyscy nauczyciele Dziecko: 

- poznaje pracę bibliotekarza  

- wzbogaca słownictwo 

dotyczące tematu biblioteka 

- rozwija zainteresowania 

czytelnicze 

- wie jak obchodzić się z książką 

3.  

 
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

- Zajęcia edukacyjne „Moja pierwsza książka” 

- Zorganizowanie spotkania z bibliotekarzem  

 

25 kwietnia 2022r. R. Matczak Dziecko: 

- rozwija zainteresowania 

twórczością H. Ch.Andersena i 

polskich poetów 

- rozbudza zainteresowania 

czytelnicze 

- kształtuje intelektualny i 

emocjonalny stosunek do 

książki  

- poznaje pracę bibliotekarza  
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4.  Realizacja projektu „ Krąg zaczytanych 

przedszkoli” we współpracy z Książnicą 

Pedagogiczną w Kaliszu 

cały rok szkolny 

2021/2022 

K. Krawczyk 

P. Sieradzka  

K. Kuświk  

Dziecko:  

- rozbudza zainteresowania 

czytelnicze 

- kształtuje intelektualny i 

emocjonalny stosunek do 

książki jako źródła wiadomości 

5.  Obchody Dnia Postaci z Bajek  05 listopada 2021r.  K. Krawczyk 

P. Sieradzka  

K. Kuświk 

Dziecko:  

- rozwija zainteresowania 

bajkami i baśniami, 

- doskonali mowę, zdolność 

koncentracji, skupienia uwagi, 

- kształtuje umiejętności 

samodzielnego rozwiązywania 

sytuacji problemowych, 

6.  Obchody Dnia Pluszowego Misia 

 

25 listopada 2021r. Renata Matczak  

 

Dziecko: 

- kultywuje tradycje 

przedszkolne  

- bierze czynny udział w 

zabawach i działaniach 

 

7.  Realizacja ogólnopolskiego projektu 

edukacyjnego „Oto Hałabała, zna go Polska 

cała” w grupie „Pszczółki”. 

cały rok szkolny 

2021/2022 

K. Kuświk 

 

Dziecko: 

- poznaje określony utwór 

literacki, zapamiętuje imię i 

nazwisko autorów, główną 

postać, potrafi ją opisać , 

scharakteryzować 

- dowiaduje się o działaniu 

instytucji zajmujących się 

promowaniem twórczości dla 

dzieci 

- nazywa i rozpoznaje wartości 

związane z umiejętnościami i 

zachowaniami społecznymi 
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KONKURSY WEWNĘTRZNE 

8.  

 

 

 

,, Mój Pluszowy Miś” – konkurs na 

najpiękniejszego misia wykonanego techniką 

dowolną 

listopad 2021r. K. Kuświk Dziecko:  

- rozwija twórcze myślenie oraz 

aktywność plastyczną,  

- rozwija czynności manualne 

9.  Konkurs recytatorski 

 „Przyroda wierszem malowana” 

marzec 2022r. D. Świdlik  

 

Dziecko: 

- kształci wrażliwość na piękno 

mowy polskiej 

- rozwija umiejętności 

recytatorskie  oraz zdolności 

sceniczne 

- umiejętnie radzi sobie ze 

stresem 

KONKURSY ZEWNĘTRZNE 

10.  „Poezja Przedszkolaka” – 

międzyprzedszkolny konkurs wiersza dla 

dzieci  

wrzesień 2021r. Z. Tułacz 

 

Dziecko: 

- umiejętnie radzi sobie ze 

stresem 

- rozwija umiejętności 

recytatorskie  oraz zdolności 

sceniczne 

- reprezentuje swoje przedszkole 

wśród innych placówek 
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PRIORYTET 5 
KREATYWNOŚĆ, KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I CYFROWE CZYNIĄ DZIECKO NIEZWYKŁYM 

PRZEDSZKOLAKIEM. 
 

Lp. 

 

DZIAŁANIE 

 

 

TERMIN 

 

OSOBY 

ZAANGAŻOWANE 

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

1.  Wykorzystywanie platform edukacyjnych 

podczas zajęć edukacyjnych: 

- www.szaloneliczby.pl 

- http://www.domowyprzedszkolak.pl/   

- http://www.dla-dzieci.com.pl 

- https://mojedziecikreatywnie.pl/ 

- http://www.zyraffa.pl  

- http://ekodzieciaki.mos.gov.pl  

- http://matzoo.pl- 

- www.lulek.tv 

 

cały rok szkolny 

2021/2022 

Wszyscy nauczyciele Dziecko: 

- rozwija swoje zainteresowania 

matematyczne 

2.  Wprowadzanie elementów kodowania we 

wszystkich grupach przedszkolnych przy 

zastosowaniu plansz, kart pracy i 

ikonografii 

cały rok szkolny 

2021/2022 

Wszyscy nauczyciele  Dziecko: 

- potrafi rozwiązać zakodowane 

wzory 

- sprawnie posługuje się matami 

do kodowania oraz 

ikonografiami do kodowania 

- rozwija myślenie 

matematyczne oraz orientację w 

przestrzeni 
 

3.  Zorganizowanie zajęć dodatkowych dla 

dzieci 6-letnich „Robotyka dla 

najmłodszych” z elementami 

programowania z wykorzystaniem klocków 

lego  

cały rok szkolny 

2021/2022 

Podmiot zewnętrzny:  

Bartosz Grześ 

Dziecko:   

- potrafi kodować ruch klocków, 

- sprawnie posługuje się matami 

do kodowania oraz 

ikonografiami do kodowania 

- rozwija myślenie 

matematyczne oraz orientację w 

przestrzeni 

http://www.szaloneliczby.pl/
http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://www.dla-dzieci.com.pl/
https://mojedziecikreatywnie.pl/
http://www.zyraffa.pl/
http://matzoo.pl-/
http://www.lulek.tv/
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4.  Obchody Światowego Dnia Matematyki  - 

zorganizowanie zajęć edukacyjnych 

rozwijających logiczne myślenie, liczenie, 

kształtujących znajomość figur 

geometrycznych i jednostek miary 

 

11 marca 2022r.   Wszyscy nauczyciele  Dziecko:  

- rozwija zdolności 

matematyczne 

5.  Dzień Bezpiecznego Internetu  

- zorganizowanie zajęć edukacyjnych  

- zorganizowanie spotkania z informatykiem  

8 lutego 2022r.  K. Krawczyk  

 

Dziecko:  

- zdobywa wiedzę na temat 

zagrożeń online,  

- zapoznaje się z zasadami 

bezpiecznego korzystania z 

internetu 

 

KONKURSY WEWNĘTRZNE 

6.  „Bob budowniczy – kreatywny 

przedszkolak” -  zorganizowanie konkursu 

polegającego na zbudowaniu konstrukcji z 

klocków we współpracy z rodzicami  

 

09–16 marca 2022r.  P. Sieradzka 

A. Kuś 

Dziecko:  

- rozwija motorykę małą 

- kształtuje zdolności manualne  

- współpracuje z rodzicami  
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PRIORYTET 6 
KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI? – PLANOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ OD NAJMŁODSZYCH 

LAT 
 

Lp. 

 

DZIAŁANIE 

 

TERMIN 

 

OSOBY 

ZAANGAŻOWANE 

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu preorientacji zawodowej 

dla przedszkola autorstwa Miłosza 

Bujakowskiego, Izabeli Chmiel, Jolanty 

Hytkowskiej-Fąfary, Kingi Łabędzkiej-

Staneckiej, Kingi Darad-Deć i Danuty Sowiar 

(doradztwo.ore.edu.pl) 

1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: 

zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych 

i słabych stron jako potencjalnych obszarów do 

rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, 

umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji 

zawodowych, stanu zdrowia.  

2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: 

poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji o zawodach i rynku 

pracy, umiejętność poruszania się po nim, 

poszukiwanie i utrzymanie pracy.  

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe 

życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i 

innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji o formach i 

placówkach kształcenia, uczenie się przez całe 

życie.  

4. Planowanie własnego rozwoju i 

podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki 

edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do 

zdobywania doświadczenia zawodowego oraz 

refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany 

decyzji dotyczących edukacji i pracy, 

cały rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

 

 

wrzesień/październik 

2021r.  

 

 

 

 

cały rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

maj 2022r.  

 

 

 

 

 

czerwiec 2022r.  

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

POZNAWANIE WŁASNYCH 

ZASOBÓW  
Dziecko:  

- określa, co lubi robić;  

- podaje przykłady różnych 

zainteresowań; 

- określa, co robi dobrze;  

- opowiada o sobie w grupie 

rówieśniczej. 
ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK 

PRACY  

Dziecko:  

- odgrywa różne role zawodowe 

w zabawie;  

- podaje nazwy zawodów 

wykonywanych przez osoby w 

jego najbliższym otoczeniu i te, 

które wzbudziły jego 

zainteresowanie oraz 

identyfikuje i opisuje czynności 

zawodowe wykonywane przez te 

osoby;   

- wskazuje zawody 

zaangażowane w powstawanie 

produktów codziennego użytku  

- wskazuje związki pomiędzy 

zainteresowaniami a pracą 

zawodową na wybranym przez 

siebie przykładzie;  
RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE 

SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE  
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korzystanie z całożyciowego poradnictwa 

kariery. 
 

 

  

Dziecko: 

- nazywa etapy edukacji (bez 

konieczności zachowania 

kolejności chronologicznej); 

- nazywa czynności, których lubi 

się uczyć 
PLANOWANIE WŁASNEGO 

ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH  

Dziecko:  

- opowiada, kim chciałoby 

zostać;  

- podejmuje próby decydowania 

w ważnych dla niego sprawach 

(indywidualnie i w ramach 

grupy). 

2.  Opracowanie harmonogramu zajęć 

wspierających talenty dziecięce dla 

poszczególnych grup wiekowych.  

Wrzesień 2021r.  Wszyscy nauczyciele  - nauczyciele świadomie planują 

działania wychowawczo-

edukacyjne rozwijające talenty 

dzieci,  
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PRIORYTET 7 

BAZA, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA – RECEPTĄ NA WYSOKĄ JEGO JAKOŚĆ 
 

 

Lp. 

 

DZIAŁANIE 

 

 

TERMIN 

 

OSOBY 

ZAANGAŻOWANE 

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

 

 

1.  Wybór przez nauczycieli programów i 

materiałów edukacyjnych na nowy rok 

szkolny. 

do 31 sierpnia 2021 

r. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor , 

nauczyciele 

- nauczyciele są świadomi 

wyboru programu i materiału 

edukacyjnego, zawierającego 

odpowiednie treści zgodne z 

podstawą programową.   

- dyrektor ocenia zgodność 

programu, z podstawą 

programową i dostosowania do 

potrzeb i możliwości uczniów.  

- dyrektor podaje corocznie do 

publicznej wiadomości 

Przedszkolny Zestaw materiałów 

edukacyjnych. 

2.  Wprowadzenie zmian do Statutu w związku 

aktualizacją przepisów oświatowych 

Początek roku 

szkolnego ( nie 

później niż do 30 

listopada 2021r.) 

 

 

Zespół ds. zmian w 

statucie, dyrektor 

- nauczyciele i rodzice znają 

nową organizację pracy 

przedszkola i zmiany 

wprowadzone do Statutu w 

związku  z reformą oświaty, 

3.  Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 

na rok szkolny 2021/2022 i przedstawienie go 

na posiedzeniu RP do 14.09.2021r. - 

Przekazywanie nauczycielom wniosków do 

pracy w oparciu o pełniony nadzór 

pedagogiczny  

 

do 14 września 

2021r. 

 

Dyrektor 

 

 

 

- Dyrektor właściwie planuje i 

organizuje nadzór nad placówką, 

wdraża wnioski w celu 

poprawienia efektywności pracy 

przedszkola, 

- Nauczyciele są świadomi czym 

jest nadzór pedagogiczny, znają 

cele, formy.  

- Dyrektor zna swoje zadania w 

zakresie nadzoru i 

systematycznie je realizuje 
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4.  Organizacja wspomagania nauczycieli 

 

a) Obserwacja zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli  

 

 

b) Obserwacja planów i działań zespołów   

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

Dyrektor 

nauczyciele 

Dyrektor: 

- zna zakres planowanych 

działań zespołów, których 

zadaniem jest: doskonalenie 

umiejętności praktycznych 

nauczycieli, ewaluacja 

programów nauczania, ustalenie 

metod i sposobów aktywizacji 

dzieci, dostosowywania metod   

i form pracy do poziomu wiedzy 

i umiejętności oraz podnoszenia 

efektywności pracy 

Nauczyciele: 

- otrzymują wskazówki do 

dalszej pracy  po odbytych 

obserwacjach dyrektora, są 

motywowani do coraz lepszych 

osiągnięć , zdobywają nowe 

doświadczenia, dzięki 

szkoleniom realizacji planu 

rozwoju zawodowego.                    

5.  Organizacja WDN   W miarę potrzeb  Dyrektor , 

nauczyciele 

Nauczyciele:  

- uczestniczą w różnych formach 

doskonalenia,  
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6.  Współpraca z rodzicami:  

- organizacja spotkań w grupach z rodzicami  

- organizacja konsultacji indywidualnych z 

rodzicami  

- współpraca z Radami Oddziałowymi oraz 

Radą Rodziców przedszkola  

- prowadzenie strony Internetowej przedszkola 

w celu  

- wprowadzenie mobidziennika ułatwiającego 

komunikację z rodzicami  

IX 2021r. Dyrektor , 

nauczyciele,  

rodzice 

Rodzice:  

- znają nowości obowiązujące w 

przedszkolu  z nowym rokiem 

szkolnym w związku ze 

zmianami w prawie 

oświatowym,  

- znają swoją rolę jako 

partnerów we 

współuczestniczeniu w realizacji 

zadań przedszkola,  

- biorą aktywny udział w 

zajęciach otwartych itp.  

- znają podstawę programową 

kształcenia ogólnego, 

- współuczestniczą w 

działaniach wychowawczych                         

i profilaktycznych, 

- wspierają promocję 

przedszkola.  

7.  Ocena efektywności pracy placówki – 

przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród 

rodziców. 

Na koniec II 

półrocza 

Dyrektor 

nauczyciele 

Rodzice wiedzą o:  

- osiągnięciach edukacyjnych 

dzieci,  

- organizowanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej,  

- realizowanych projektach,  

- formach wsparcia rodziców,  

8.  Troska o podnoszenie jakości edukacji 

przedszkolnej. 

 

a) Nadzorowanie realizowanych przez 

nauczycieli projektów i programów 

edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  

 

 

 

 

 

Nauczyciele :  

- realizują wytyczone w planie 

pracy zadania w ramach 

zaplanowanych programów i 

projektów,  

- na bieżąco i systematycznie 

oceniają ich efektywność,  

- angażują i zachęcają dzieci do 

udziału w konkursach. 
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c) Ocena efektywności pracy dzieci i 

nauczycieli – przeprowadzenie 

wniosków z diagnoz  

 

 

d) Ocena efektywności pracy placówki – 

przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej 

wśród rodziców 

 

e) Udział dzieci w konkursach 

przedszkolnych – wspieranie dzieci w 

rozwijaniu ich pasji i talentów  

 

f) Wsparcie nauczycieli awansujących  

 

g) Organizowanie spotkań z osobami 

zajmującymi się profilaktyką zdrowotną  

 

h) Organizowanie wycieczek  

 

i) Tworzenie kącików tematycznych  

 

j) Organizowanie edukacji outdoorowej 

 

Listopad 2021r.  

Marzec 2021r.  

Czerwiec 2021r.  

 

 

Na koniec II 

półrocza 

 

 

 

Cały rok  

 

 

Cały rok  

 

Cały rok  

 

 

Cały rok  

 

Cały rok  

 

Cały rok  

 

 

Dyrektor 

Nauczyciele 

 

 

 

Dyrektor 

Nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Dyrektor 

 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

Dzieci:  

- uczestniczą w różnych formach 

działań nauczycieli,  

- chętnie biorą udział w różnych 

konkursach poszerzając swoją 

wiedzę i rozwijając pasje. 

 

Dyrektor: 

- stosuje różnorodne formy 

zachęty do wprowadzania przez 

nauczycieli nowatorskich form 

pracy  

- wspiera nauczycieli 

awansujących 

- obserwuje działania 

nauczycieli, wywiązywanie się z 

zadań określonych                      

w Statucie oraz innych 

wynikających  z organizacji 

pracy placówki. 

 

9.  Organizowanie pomocy PP 

- ustalanie form, sposobów i okresów udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

 

Cały rok 

 

Dyrektor  

nauczyciele 

rodzice 

Nauczyciele: 

- znają potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne swoich dzieci,  

- organizują pomoc 

psychologiczno - pedagogiczną 
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10.  Wyrabianie szacunku do tradycji, symboli, 

patrona. 

Cały rok 

 

Nauczyciele - Dzieci są wrażliwe na elementy 

działań ekologicznych – wspólne 

świętowanie, konkursy związane 

z patronem przedszkola, 

- Rodzice i dzieci znają nasze 

symbole 

11.  Profesjonalne, skuteczne zarządzanie 

procesem funkcjonowania przedszkola. 

Cały rok Dyrektor, 

Administrator danych 

osobowych  

- Poprawienie i usprawnienie 

organizacji pracy. 

- Właściwe zarządzanie danymi 

osobowymi  w placówce. 

12.  Utrzymanie budynku przedszkola w 

odpowiednim stanie technicznym, 

zapewniając przebywającym   w nim osobom 

bezpieczne i higieniczne warunki nauki i 

pracy z zachowaniem reżimu sanitarnego w 

okresie pandemii COVID-19. 

 

 

Cały rok Dyrekcja 

 

- budynek zapewnia 

przebywającym w nim osobom 

bezpieczne i higieniczne 

warunki nauki i pracy, 

- podniesienie jakości pracy                          

w zakresie potrzeb                         

i standardów BHP oraz 

efektywności kształcenia,  

13.  Ciągłe doposażanie placówki w nowy sprzęt 

komputerowy, multimedialny,  

oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne 

zgodnie z potrzebami dzieci i nauczycieli. 

 

a) remont toalety na poddaszu  

b) wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne 

Cały rok Dyrekcja 

Rada Rodziców 

- przedszkole wyposażone jest                            

w nowoczesny sprzęt, 

urządzenia , pomoce 

dydaktyczne zgodne                                        

z potrzebami dzieci oraz 

nauczycieli, 

- podniesienie jakości pracy 

placówki, 

- zadowolenie podmiotów 

przedszkola, 

14.  Racjonalne gospodarowanie zasobami 

finansowymi, poszukiwanie dodatkowych 

źródeł finansowania. 

 

Cały rok 

 

Dyrekcja, 

Rada Rodziców, 

Wszyscy pracownicy 

- Pozyskiwanie dodatkowych 

środków, 

- Uzupełnienie wyposażenia                           

w nowe środki dydaktyczne i 

sprzęt 

Współpraca ze środowiskiem 

lokalnym, wymiana 

doświadczeń, 
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15.  Promocja przedszkola i budowanie 

pozytywnego wizerunku.  

Cały rok 

 

nauczyciele, zespół 

ds. promocji 

przedszkola 

- Środowisko zna przedszkole, 

jego osiągnięcia  i potrzeby,  

- Rodzice są świadomi , że 

dobrze wybrali przedszkole dla 

swojego dziecka,  

- Rodzice widząc dobrą 

organizację pracy w 

przedszkolu, postęp dzieci są 

skłonni wesprzeć placówkę w 

różnych działaniach edukacyjno 

- wychowawczych, 

- Dzieci czują się dobrze w 

swoim przedszkolu, a otrzymana 

wiedza   i umiejętności pozwolą 

im bez problemu zaistnieć w 

szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roczny Plan Pracy 2021/2022 
 Strona 27 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Kalendarz imprez przedszkolnych – załącznik nr 1 

2. Kalendarz wycieczek – załącznik nr 2 

3. Harmonogram obserwacji – załącznik nr 3 

4. Terminarz zajęć doradczo-doskonalących nauczycieli. – załącznik nr 4 

5. Plan współpracy z rodzicami – załącznik nr 5 

6. Harmonogram Rad Pedagogicznych – załącznik nr 6 

7. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli i Rady Pedagogicznej – załącznik nr 7 

8. Harmonogram konkursów – załącznik nr 8 

9. Czynności dodatkowe nauczycieli – załącznik nr 9 

10. Zestaw programów obowiązujących w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021– załącznik nr 10 

11. Zestaw materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021– załącznik nr 11 

12. Plan pracy zespołów – załącznik nr 12 

13. Plan badań edukacyjnych- załącznik nr 13 
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 Załącznik 1 

KALENDZARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH 
  

Lp. Nazwa uroczystości 

 

Termin Osoba odpowiedzialna 

1.  Konkurs recytatorski „Poezja Przedszkolaka” Wrzesień 2021r.  Z. Tułacz  

2.  Festyn szkolno-przedszkolny „Dla Jagódki” Wrzesień 2021r.  Wszyscy nauczyciele 

3.  Święto Jesieni  Wrzesień 2021r.  D. Świdlik 

4.  Dzień Dynii Wrzesień 2022r.  K. Kuświk 

5.  Dzień Higieny Jamy Ustnej oraz Higieny Osobistej  13 września 2021r.  K. Krawczyk  

6.  Międzynarodowy Dzień Kropki 15 września 2021r.  K. Krawczyk  

7.  Dzień Jabłka  Październik 2022r. A.Nowak 

8.  Zajęcia edukacyjne „Stop wirusom i bakteriom!”  Listopad 2021r.  Wszyscy nauczyciele, R. 

Majewska 

9.  Dzień Postaci z Bajek 5 listopada 2021r.  K. Krawczyk, P. Sieradzka, K. 

Kuświk 

10.  Poranki Patriotyczne związane z obchodami Święta Niepodległości 9 i 10 listopada 

2021r.  

K. Krawczyk, K. Kuświk  

11.  Akademia z okazji Święta Niepodległości  10 listopada 2021r.  Wszyscy nauczyciele  

12.  Obchody Dnia Pluszowego Misia  25 listopada 2021r.  R. Matczak 

13.  Akcja charytatywna: „Marzycielska poczta”  Grudzień 2021r.  Wszyscy nauczyciele 

14.  Wigilijna Wieczerza – uroczysty obiad  Grudzień 2021r.  Wszyscy nauczyciele  

15.  Święto Zimy  Styczeń 2022r.  A.Nowak 

16.  Dzień Bezpiecznego Internetu  8 lutego 2022r.  K. Krawczyk 

17.  Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca 2021r.  P. Sieradzka 

18.  Święto Wiosny  Marzec 2022r.  K. Krawczyk 

19.  Międzynarodowy Dzień Książki  25 kwietnia 2022r.  R. Matczak  

20.  Dzień Patrona Przedszkola – Ekoludka  Kwiecień 2022r.  A.Kuś, K. Kuświk, P. Blachowska  

21.  Poranki Patriotyczne związane z obchodami Święta Niepodległości 28 i 29 kwietnia 

2022r.  

P. Sieradzka, P. Blachowska 

22.  Dzień Marchewki  Kwiecień 2022r. P. Blachowska, K. Kuświk 

23.  Dzień Truskawki  Czerwiec 2022r. P. Sieradzka 

24.  Święto Lata  Czerwiec 2022r.  P. Sieradzka  
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Załącznik 2 

KALENDARZ   WYCIECZEK 
 

 

Lp. Miejsce wycieczki Termin Osoba odpowiedzialna 
1.  Wycieczka na warsztaty 

bożonarodzeniowe do „Zielnego 

Dworku” w Czempiszu 

14 grudnia 2021r. K. Krawczyk 

2.  Zwiedzanie Baszty Dorotki i Wieży 

Ratuszowej 

kwiecień 2022r.  K. Kuświk, A. Kuś 

3.  Leśne Centrum Edukacyjne „Las 

Winiarski” 

maj 2022r. P. Sieradzka, D. Świdlik  

4.  Wycieczka do „Wioski Indiańskiej” w 

Józefowie 

kwiecień/maj 2022r.  P. Blachowska, A. Nowak  
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Załącznik 3 

 

 HARMONOGRAM OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:  
 

 

Cel obserwacji diagnozujących: 

1. Cel obserwacji diagnozujących wynika z wniosków dydaktyczno – wychowawczych do pracy w roku szkolnym 2021/2022 

dla danej grupy: 

Lp. 
Nauczyciel 

prowadzący zajęcie 

Grupa / 

Edukacja 
Termin Obserwator 

1. K. Krawczyk Rybki/wych. przed. III 2022 r. 
Wicedyrektor 

nauczyciele 

2. D. Świdlik Ptaszki/ wych. przed. XI 2021 r. 
Wicedyrektor 

nauczyciele 

3. P. Blachowska Rybki/wcyh. Przed. XI 2021 r.  
Wicedyrektor 

nauczyciele 
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                  Załącznik 4 

 

TERMINARZ ZAJĘĆ DORADCZO-DOSKONALĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

 

Cel obserwacji :  

1)  Kształcenie umiejętności kluczowych. 

2)   Pozyskiwanie informacji zwrotnej o osiągnięciu celów zajęć. 

3)    Indywidualizacja nauczania w toku zajęć. 

4)    Kształcenie umiejętności pracy zespołowej, w parach itp. 

5)   Włączanie zagadnień preorientacji zawodowej do treści  

przedmiotowych. 

6)  Stosowanie technologii komunikacyjno-informatycznej w trakcie zajęć i jej  

wykorzystywanie przez dzieci i nauczyciela w procesie nauczania. 

7) Realizacja edukacji ekologicznej, jako troski o naturalne środowisko  z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania. 

8) Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw prospołecznych, patriotycznych, respektowanie norm, dbałość o zdrowie. 

9)  

Lp. 
Nauczyciel prowadzący 

zajęcia 

Cel 

obserwacji 
Grupa Termin Obserwatorzy 

1. Monika Mateja 8,6 Ptaszki I 2022 

dyrekcja,  

nauczyciele 

 

2. Anna Nowak 1,2,3,5 Żółwiki X 2021 

dyrekcja,  

nauczyciele 

 

3. Zuzanna Tułacz 1,2,4,7 Pszczółki I 2022 

dyrekcja,  

nauczyciele 

 

4. Renata Matczak 1,3,4,7 Żółwiki III 2022 

dyrekcja,  

nauczyciele 
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     5. Katarzyna Krawczyk 1,2,5 Rybki XI 2021 

dyrekcja,  

nauczyciele 

 

6. Patrycja Blachowska 1,2,7,6 Rybki III 2022 

dyrekcja,  

nauczyciele 

 

7. Patrycja Sieradzka 1,4,6,8 Ptaszki IV 2022 

dyrekcja,  

nauczyciele 

 

8. Klaudia Kuświk 1,6,8 Pszczółki XI 2021 

dyrekcja,  

nauczyciele 

 

 

 

Plan obserwacji oceniających: 

 

Lp. 
Cel 

obserwacji 

Nauczyciel 

prowadzący zajęcie 

Grupa / 

Edukacja 
Termin Obserwator 

1. 
Podsumowanie projektu 

edukacyjnego 
D. Świdlik Ptaszki V 2022 

 

Dyrektor 

nauczyciele 
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Załącznik 5 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
 

 

Lp. 

 

Zadanie 

 

 

Forma 

 

Termin 

I Systematyczne informowanie 

rodziców  

o zadaniach wychowawczych i 

kształcących realizowanych w 

przedszkolu 

Aktualizowanie informacji na tablicy ogłoszeń dla 

rodziców 

 

pierwszy tydzień  września 

aktualizowanie w miarę potrzeb, lecz nie 

rzadziej niż co dwa tygodnie 

Konsultacje według potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu 

terminu z nauczycielem. 

Spotkanie organizacyjne 

(wszystkie grupy) 

wrzesień 2021r. 

 

Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo- 

dydaktyczną i opiekuńczą po I półroczu. (wszystkie 

grupy) 

 

Dojrzałość szkolna dziecka  

6 –letniego (grupa Pszczółki :  6-latki) 

 

Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo- 

dydaktyczną i opiekuńczą w roku szkolnym 

2021/2022 (wszystkie grupy) 

luty 2022r. 

 

 

 

kwiecień 2022r. 

 

 

 

czerwiec 2022r. 

Aktualizacja strony internetowej przedszkola aktualizowanie w miarę potrzeb, lecz nie 

rzadziej niż raz w tygodniu 

II Zapoznanie rodziców z podstawą 

programową wychowania 

przedszkolnego 

Zebranie z rodzicami wrzesień 2021r. 

III Włączanie rodziców w 

kształtowanie u dzieci 

określonych w podstawie 

programowej wiadomości i 

umiejętności 

Przygotowanie zadań dla rodziców doskonalących 

konkretne umiejętności dzieci w celu wspomagania 

ich rozwoju. 

w miarę potrzeb 

Rozmowy podsumowujące pracę z dzieckiem w 

domu oraz planowanie działań wspomagających. 

w miarę potrzeb 
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IV Informowanie rodziców o  

sukcesach  i kłopotach dzieci. 

 

 

- Kontakty indywidualne 

 

- Zebrania grupowe podsumowujące diagnozę 

rozwoju dziecka 

w miarę potrzeb 

 

listopad 2021r., czerwiec 2022r. 

Włączanie rodziców we 

wspieranie osiągnięć 

rozwojowych dzieci i łagodzenia 

trudności, na jakie natrafią. 

Konsultacje Według potrzeb, po wcześniejszym 

ustaleniu terminu spotkania z nauczycielem. 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włączanie rodziców w proces 

dydaktyczny poprzez:  

- obserwację dziecka podczas 

zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli 

- głośne czytanie dzieciom w 

ramach akcji CPCD 

Udostępnianie rodzicom nagrań uroczystości 

przedszkolnych 

Rok szkolny 2021/2022 

Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w 

przedszkolu – udostępnianie nagrań 

Rok szkolny 2021/2022 

Inne – wg planów miesięcznych. w miarę potrzeb 
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 Załącznik 6 

 

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

L.p. Problematyka posiedzeń Termin Osoba 

odpowiedzialne 

prowadzące 

1. Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny: 

 Zaopiniowanie przez RP  i dopuszczenie do użytku przez dyrektora programów nauczania 

na rok szkolny 2021 / 2022 

 Najważniejsze zmiany prawa oświatowego od 1 września 2021, 

 Sprawozdanie z nadzoru dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr w Kaliszu 

dotyczące szkoły za rok szkolny 2020/ 2021 

 Przedstawienie projektów uchwał rady pedagogicznej , 

 Dyskusja nad projektami uchwał 

 Podjęcie uchwał 

 Przydział godzin, zadań , ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć  

 Powołanie zespołów przedmiotowych i zadaniowych 

 Przydział obowiązków wynikających z planu organizacji szkoły na rok szkolny 2021/ 

2022 : podstawowych i dodatkowych 

 Plan pracy ( działań ) SP nr 15 w Kaliszu na rok szkolny 2021 / 2022 wynikający  z 

realizacji koncepcji pracy szkoły oraz Polityki Oświatowej Państwa - propozycje  

 Tygodniowy rozkład zajęć, dyżurów i konsultacji nauczycieli oraz dyrektorskich dni 

wolnych od zajęć dydaktycznych, przydział sal lekcyjnych do opieki 

 Informacje z narady dyrektorów szkół z WKO, Kierunki Polityki Oświatowej Państwa na 

rok szkolny 2021 / 2022. 

26.08.2021 r. Dyrektor 

Wicedyrektor  

2. Konferencja: 

 przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, 

  przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych, 

 sprawy kadrowe: organizacja awansu zawodowego w przedszkolu. 

 Zatwierdzenie Rocznego Planu Pracy Przedszkola, 

 Przedstawienie przez koordynatora ds. Doradztwa Zawodowego programu na nowy rok 

szkolny 2021/2022, 

14.09.2021 r. 
wicedyretor 

ECRK Baiałystok 
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 Nagrody Dyrektora Zespołu, Prezydenta, 

 .E – szkolenie: „Obowiązki i zadania n-li na początku roku szkolnego, w tym niwelujące 

straty edukacyjne i bariery psychospołeczne uczniów po okresie pandemii”. 

 

3.  E - szkolenie: Budowanie klasy, jako zespołu, 

 Plan działalności Zespołu na rok 2021, 

 Projekt Planu finansowego szkoły na nowy rok  budżetowy, 

 Zasady i harmonogram diagnoz na rozpoczęcie roku szkolnego, 

 Omówienie organizacji Pasowania na przedszkolaka oraz innych uroczystości 

przedszkolnych. 

Październik 

2021r . 

Dyrektor 

ECRK Baiałystok 

 

4.  E – szkolenie: „Efektywna praca zespołowa, czyli jak współpracować  i komunikować 

się w zespole?” 
 Zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i indywidualizacja pracy w 

szkole jako sposób na wsparcie uczniów w kryzysie i podniesienie jakości edukacji – 

realizacja „priorytetu” MEiN w roku szkolnym 2021/22 – analiza diagnoz na rozpoczęcie 

edukacji, planowanie spotkań z rodzicami. 

 Analiza i ocena stanu wyposażenia materialno-technicznego szkoły, 

 

Listopad 

2021r.  

Dyrektor 

Eko Tur 

5.  Szkolenie:  „Bożonarodzeniowe warsztaty eko – deko” 

 Organizacja Wigilii w przedszkolu oraz nadchodzących uroczystości. 
Grudzień 

2021r. 

Dyrektor  

D. Strzelczyńska 

6. Konferencja: 

 podsumowanie pracy przedszkola w I okresie roku szkolnego 2021/2022, 

 przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, pełnionego w I półroczu, 

wnioski i zalecenia do pracy w II półroczu. 

Luty 2022r. Dyrektor 

7.  szkolenie: „Metody aktywizujące i eksperymenty w nauczaniu”. 

 Planowanie i organizacja diagnoz śródrocznych 

 Dzień otwarty w przedszkolu. 

 

Marzec 

2022r.  

Dyrektor  

CDE Kalisz 
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8.  szkolenie: „Edukacja w 4 E” 

 Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych – nowy arkusz na 2022/2023 

Kwiecień 

2022r. 

Dyrektor 

ODN Konin 

D. Strzelczyńska 

9. Konferencja plenarna: 

 podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, 

 przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wnioski i zalecenia do 

pracy w kolejnym roku szkolnym 

29.08.2022r. 
Dyrektor 
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Załącznik 7 

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI I RADY PEDAGOGICZNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

Lp

. 

Tematyka szkolenia  
Cele szkolenia Forma 

szkolenia 

Uczestnik 
Osoba  

lub instytucja 

wspomagająca 

Termin Planowany 

/przewidywany 

koszt 

(kwota zł) 

SZKOLENIA GRUPOWE – e- szkolenia 

1.  
Obowiązki i 

zadania n-li na 

początku roku 

szkolnego, w tym 

niwelujące straty 

edukacyjne i 

bariery 

psychospołeczne 

uczniów po okresie 

pandemii 

Szkolenie stawowi kompendium wiedzy o 

obowiązkach nauczycieli, które nauczyciel jest 

zobowiązany wykonać na początku roku szkolnego. 

Zawiera również odpowiedzi m.in. na pytania: 

- Jakie wyzwania stoją przed szkołą i nauczycielami 

w roku szkolnym 2021/2022? 

- Jak zaplanować proces dydaktyczny, by efektywnie 

nauczać i przeciwdziałać wykluczeniu edukacyjnemu 

uczniów i wyrównywać ich szanse edukacyjne? 

- Jakie działania podejmować, by przeciwdziałać 

fizycznym i psychicznym następstwom zdalnego 

nauczania wśród uczniów i rodziców? 

Dodatkowo przypomina nauczycielom o 

obowiązkach administracyjnych, obowiązkach 

wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o ochronie 

danych osobowych.. 

e-szkolenie nauczyciele  ECRK LEX 

Białystok 

IX 2021 250 



Roczny Plan Pracy 2021/2022 
 Strona 39 
 

2.  
Budowanie klasy 

jako zespołu. 
Szkolenie stanowi zestaw praktycznych porad  i 

wskazówek dla wychowawców klas, jakie działania 

powinien podejmować wychowawca w kolejnych 

fazach rozwoju zespołu klasowego. Doświadczony 

psycholog, p. Stanisław Bobula w sposób niezwykle 

dostępny objaśnia mechanizmy formowania się 

grupy oraz wskazuje praktyczne sposoby działań 

wychowawcy w poszczególnych etapach formowania 

się zespołu. 

e-szkolenie nauczyciele ECRK LEX 

Białystok 

X 2021 250 zł 

SZKOLENIA GRUPOWE - pozostałe 

3. 
Bożonarodzeniowe 

warsztaty eko – 

deko 

Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z obchodami 

świąt Bożego Narodzenia w różnych regionach 

Polski, Poznanie sposobu wykonania ciekawych 

dekoracji z surowców naturalnych i odpadów 

ekologicznych, Wspieranie pracy zespołowej 

nauczycieli i rodziców. 

szkolenie 

stacjonarne 

nauczyciele Dorota 

Strzelczyńska - 

Konin 

 XII  

2021  
2 tys. 

4. Edukacja w 4E ❖ Poznanie sposobu wykonania ciekawych 

dekoracji z surowców naturalnych i odpadów 

ekologicznych, 

❖ Wspieranie pracy zespołowej nauczycieli, 

❖ Rozwijanie kreatywności i pomysłowości. 

szkolenie 

stacjonarne 

nauczyciele Dorota 

Strzelczyńska - 

Konin 

IV 2022 2 tys. 

5. Efektywna praca 

zespołowa, czyli jak 

współpracować                                  

i komunikować się                              

w zespole? 

 Dlaczego warto pracować zespołowo? 

 O efektywnej komunikacji - czyli jak pytać, 

słuchać i udzielać informacji zwrotnej. 

 Sfera komunikacji niewerbalnej -                          

o tym, jak cię widzą, tak cię piszą… 

Szkolenie 

online 

nauczyciele EKO-TUR XI 2021 2 tys. 
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 Role w zespole – pozytywne i negatywne. 

 Zasady pracy zespołowej – jak je wypracować 

wspólnie.  

 Jak rozwiązywać trudne sytuacje – o 

konstruktywnej krytyce i nie tylko. 

6. Metody 

aktywizujące                     

i eksperymenty                    

w nauczaniu. 

 Usystematyzowanie wiedzy na temat 

projektowania pracy dydaktycznej z 

wykorzystaniem metod i technik aktywizujących. 

  Ukazanie związków pomiędzy koncepcją pracy 

szkoły a procesami edukacyjnymi realizowanymi 

przez nauczycieli 

 Prezentacja, w jaki sposób można efektywnie 

uczyć z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

 Nauczyciel jako refleksyjny praktyk – techniki 

zbierania informacji zwrotnej od uczniów. 

 Przykłady „Minilabów” oraz projektów 

edukacyjnych. 

 nauczyciele CDE Kalisz III 2022 2 tys. 

SZKOLENIA w zespołach przedmiotowych i zadaniowych 

1. 
Jak dobrze 

planować                       

i skutecznie 

realizować zajęcia 

edukacyjne - 

wychowanie do 

życia                         

w rodzinie oraz jak 

diagnozować i 

tworzyć program 

wychowawczo-

profilaktyczny 

 Przepisy prawa definiujące realizację zajęć z 

WDŻ oraz zasady i sposób opracowania 

programu wychowawczo-profilaktycznego z 

uwzględnieniem wspomagania funkcji 

wychowawczych rodziny. 

 Metody i narzędzia pozwalające przeprowadzić 

skuteczną diagnozę potrzeb rodziców w zakresie 

wspomagania działań wychowawczych rodziny. 

 Konstruowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego placówki - organizacja pracy 

zespołu. Przegląd form, metod i narzędzi pracy z 

uczniem celem efektywnego wdrożenia programu 

 Przykłady działań wspomagających rodziny w 

szkolenie 

on-line 

nauczyciele EKO-TUR IX 2021 65 zł/os. 



Roczny Plan Pracy 2021/2022 
 Strona 41 
 

wspomagający 

rodzinę w realizacji 

zadań 

wychowawczych. 

 

realizacji zadań wychowawczych. 

 Przykłady dokumentowania realizacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz działań 

wspomagających rodziców w zakresie 

wychowawczym. 

2. 
Wycieczka jako 

forma realizacji 

projektu 

edukacyjnego, 

podstawy 

programowej i 

programu 

wychowawczo-

profilaktycznego 

szkoły 

 Wycieczki edukacyjne w Kierunkach polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 

 Organizacja wycieczek szkolnych zgodnie                  

z przepisami i oczekiwaniami MEiN 

 Organizacja wycieczek szkolnych metodą 

interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego 

 Wycieczka wirtualna, czyli WebQwest w 

praktyce szkolnej. 

szkolenie 

on-line 

nauczyciele EKO-TUR IX 2021 65 zł/osobę 

3. 
Szkolne działania 

na rzecz szerszego 

udostępnienia 

kanonu edukacji 

klasycznej, 

wprowadzenia w 

dziedzictwo 

cywilizacyjne 

Europy, edukacji 

patriotycznej oraz 

poznawania 

polskiej kultury, 

jako obowiązek 

każdego 

 Wokół pojęć: dorobek kulturowy, dziedzictwo 

cywilizacyjne, edukacja klasyczna, edukacja 

patriotyczna. 

 Uwspólnianie wiedzy rady pedagogicznej na 

temat niezbędnych działań w zakresie realizacji 

tego kierunku polityki oświatowej państwa. 

 Jak kształtować postawy uczniów                       w 

codziennych działaniach edukacyjnych. 

 Projektowanie działań wychowawczych 

przybliżających dorobek kulturowy Polski na tle 

europejskim. 

  Budowanie zaangażowania uczniów w działania 

kulturowe – przykłady dobrych praktyk. 

szkolenie 

on-line 

nauczyciele EKO-TUR X 2021 65 zł/osobę 
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nauczyciela. 

4. 
Jak wychowywać 

mądrego, 

odpowiedzialnego i 

zaangażowanego 

człowieka poprzez 

szkolne działania - 

w kontekście 

realizacji głównych 

kierunków polityki 

oświatowej 

państwa w roku 

szkolnym 2021/22 

 

 Jakie cechy powinien posiadać obywatel 

europejskiego kraju w XXI wieku i dlaczego? 

 Kogo chcemy wychować – dyskusja o modelu 

absolwenta naszej szkoły. 

 Gdzie i kiedy „wychowujemy” czyli o 

świadomości działań wychowawczych                     

w codziennych zajęciach edukacyjnych. 

 Zaangażowanie społeczne uczniów jako efekt 

działań praktycznych, w powiązaniu z potrzebami 

środowiska i wyzwaniami rzeczywistości – jak je 

tworzyć 

 Ważna lekcja - godzina z wychowawcą.                          

O czym w kontekście w kształtowania postaw 

należy pamiętać? 

 

szkolenie 

on-line 

nauczyciele EKO-TUR X 2021 65 zl/osobę 

5. 
Jak w ramach 

zajęć szkolnych 

skutecznie 

realizować 

zagadnienia z 

edukacji 

ekologicznej 

zgodnie z 

priorytetami 

polityki oświatowej 

państwa. 

 

 Przepisy prawa odnoszące się do edukacji 

ekologicznej. Cele edukacji ekologicznej na 

poszczególnych etapach edukacyjnych. 

 Metody i narzędzia pozwalające na skuteczną 

realizację treści ekologicznych. 

 Formy i organizacja zajęć edukacji ekologicznej 

na różnych zajęciach    w tym na godzinie z 

wychowawcą. 

 Przykładowe zagadnienia programowe edukacji 

ekologicznej realizowanych na poszczególnych 

przedmiotach 

szkolenie 

on-line 

nauczyciele EKO-TUR X 2021 65 zł/osobę 
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6. 
Zapewnianie 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

uczniom i 

indywidualizacja 

pracy w szkole jako 

sposób na wsparcie 

uczniów w kryzysie 

i podniesienie 

jakości edukacji – 

realizacja 

„priorytetu” MEiN                          

w roku szkolnym 

2021/22 

 Jak rozpoznać uczniów wymagających wsparcia 

w różnych sferach funkcjonowania. 

 Jak adekwatnie do potrzeb ucznia dobrać formy 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody 

pracy i inne elementy. 

 Czym jest indywidualizacja oparta na zasobach 

ucznia i jak ją stosować. 

 Wykorzystanie zasobów szkoły, środowiska oraz 

rodziców do wsparcia uczniów. 

 Indywidualizacja kształcenia a jakość pracy 

szkoły – co i dlaczego ma znaczenie. 

szkolenie 

on-line 

nauczyciele EKO-TUR XI 2021 65 zł/osobę 

 

SZKOLENIA INDYWIDUALNE 

Kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, e- szkolenia 

 

1

. 

Autyzm – objawy, 

rodzaje i metody 

terapii 

- poszerzenie wiedzy na temat autyzmu - 

doskonalenie umiejętności pracy terapeutycznej z 

osobami autystycznymi, 

- klasyfikacja, kryteria diagnostyczne osób ze 

spektrum autyzmu (ASD), 

- objawy autyzmu wczesnodziecięcego, autyzmu 

atypowego i zespołu Aspergera, 

- poznanie przyczyn autyzmu, 

- poznanie metod pracy terapeutycznej z dzieckiem z 

autyzmem 

kurs Katarzyna 

Krawczyk 

Patrycja 

Blachowska 

Anna 

Nowak 

Renata 

Matczak 

ODN Kalisz/ 
Melka Sylwia, 

Szalonka Beata 

2021/202

2 

3 x 120 zł 

(480 zł) 
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2

. 

ADHD i 

nadpobudliwość 

psychoruchowa u 

dzieci – przyczyny, 

rozpoznawanie, 

metody 

postępowania 

nauczycieli 

- poznanie przyczyn, objawów i kryteriów 

diagnozowania zespołu nadpobudliwości 

psychoruchowej ADHD w środowisku szkolnym  

- poznanie metod postępowania wobec ucznia z 

ADHD i jego rodziców oraz nabycie umiejętności ich 

wykorzystywania 

warsztat Katarzyna 

Krawczyk 

Patrycja 

Blachowska 

Zuzanna 

Tułacz 

Anna 

Nowak 

Renata 

Matczak 

ODN 

Kalisz/Melka 

Sylwia 

2021/202

2 

5 x 70 zł (350 

zł) 

3

. 

Wady wymowy – 

przyczyny, objawy, 

terapia 

˗ nabycie umiejętności rozpoznawania wad wymowy, 

prowadzenia efektywnej terapii logopedycznej, 

 ˗ usystematyzowanie wiedzy logopedycznej 

warsztat Katarzyna 

Krawczyk 

Patrycja 

Sieradzka 

Dorota 

Świdlik  

Patrycja 

Blachowska 

Renata 

Matczak 

ODN 

Kalisz/Melka 

Sylwia, Jurek 

Daria 

2021/202

2 

5 x 70 zł (350 

zł) 

4  
Sieć współpracy i 

samokształcenia – 

aktywne 

przedszkole 

- wsparcie nauczycieli i dyrektorów 

przedszkoli/szkół w zakresie tworzenia warunków do 

wdrażania zmian wynikających ze potrzeb 

środowiska lokalnego oraz współczesnych 

problemów społecznych i cywilizacyjnych, 

 - wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami 

różnych przedszkoli/ szkół 

seminarium Katarzyna 

Krawczyk 

ODN 

Kalisz/Grzanka 

Danuta 

2020/202

1 

0 zł 

5  
Awans zawodowy 

– zakończenie 

stażu na stopień 

nauczyciela 

mianowanego 

- wsparcie nauczycieli w procesie awansu 

zawodowego 

 - wzbogacenie wiedzy w zakresie prawa 

oświatowego 

seminarium Katarzyna 

Krawczyk 

ODN 

Kalisz/Grzanka 

Danuta 

2021/202

2 

70 zł 
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6  
Canva – projekty 

graficzne od 

podstaw 

- nabycie umiejętności tworzenia własnych 

materiałów dydaktycznych (grafik, prezentacji, 

plakatów, dyplomów) w programie Canva 

warsztat Katarzyna 

Krawczyk 

ODN Kalisz/ 
Kowalczyk- 

Wiśniewska Ewa 

2021/202

2 

90 zł 

7  
Montaż filmu 

edukacyjnego 

- kształtowanie umiejętności przetwarzania 

materiałów graficznych, dźwiękowych i filmowych. 

warsztat Katarzyna 

Krawczyk 

ODN Kalisz/Kos 

Wojciech 

2021/202

2 

 

90 zł 

8  
Polskie tańce 

narodowe dla 

najmłodszych 

 - wspieranie nauczycieli w organizacji zajęć, 

umożliwiających dzieciom poznanie kultury polskiej 

warsztat Patrycja 

Sieradzka 

ODN 

Kalisz/Nowak 

Magdalena 

2021/202

2 

 

110 zł 

9  
Profilaktyka 

logopedyczna w 

przedszkolu 

- Słuchacz wie jak wygląda prawidłowy rozwój 

mowy dziecka, potrafi zauważyć problemy w 

rozwoju mowy i wymowy dziecka w wieku 

przedszkolnym, potrafi prowadzić ćwiczenia 

zapobiegające wadom wymowy. 

kurs 

blended 

learning 

Patrycja 

Sieradzka 

ODN 

Kalisz/Szalonka 

Beata 

2021/202

2 

100 zł 

10  
Muzykoterapia z 

elementami terapii 

tańcem 

 

- Metody projekcyjno-wyobrażeniowe w terapii 

muzycznej: technika wolnych skojarzeń, kierowanej 

wyobraźni, metaforyczna. 

Metody komunikacyjne w muzykoterapii – 

praktyczne zastosowanie technik komunikatywnych 

z użyciem drobnych instrumentów perkusyjnych. 

warsztat Dorota 

Świdlik 

ODN 

Kalisz/Pinczews

ka-Kubiak 

Izabela 

2021/202

2 
100zł 

11  
Matematyka na 

dywanie – gry i 

zabawy dla 

najmłodszych 

- Podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego a rozwijanie kompetencji 

matematycznych. 

Myślenie komputacyjne – zabawy z programowania. 

Matematyka w działaniu – zabawa i ruch. 

warsztat Dorota 

Świdlik 

Klaudia 

Kuświk 

ODN 

Kalisz/Włoch 

Beata 

2021/202

2 
 2 x 85 zł (170 

zł) 
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12  
Metody 

aktywizujące w 

pracy nauczyciela 

- zapoznanie z metodami aktywizującymi i ich 

zastosowaniem w procesie nauczania i uczenia się. 

warsztat Patrycja 

Blachowska 

Klaudia 

Kuświk 

ODN 

Kalisz/Grzanka 

Danuta 

2021/202

2 
2 x 100 zł 

(200 zł) 

13  
Z muzyką 

poważną na 

wesoło 

- Uświadomienie wagi wpływu muzyki na rozwój 

psychofizyczny dziecka 

warsztat Patrycja 

Blachowska 

Zuzanna 

Tułacz 

ODN 

Kalisz/Kubiak-

Pinczewska 

Izabela 

2021/202

2 
2 x 85 zł (170 

zł) 

14  
Awans zawodowy 

– planowanie 

rozwoju 

zawodowego 

nauczyciela 

stażysty 

- Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela 

stażysty. 

Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu: 

zadania, formy, terminy. 

- Monitorowanie i dokumentowanie zadań rozwoju 

zawodowego w okresie stażu. 

- Wymagania kwalifikacyjne, postępowanie 

kwalifikacyjne na stopień nauczyciela 

kontraktowego. 

- Rozwój zawodowy i osobowy nauczyciela w szkole 

lub placówce. 

Przygotowanie nauczycieli do planowania, realizacji 

i dokumentowania własnego rozwoju zawodowego 

własnego w okresie stażu. 

Seminarium 

blended 

learning 

Klaudia 

Kuświk 

ODN 

Kalisz/Grzanka 

Danuta 

2021/202

2 
70 zł 

15  
Mapy pamięci w 

procesie uczenia 

się małego dziecka 

- Uczenie się dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. 

- Mind mapping - metoda wizualnego opracowania 

informacji z wykorzystaniem pojęć, skojarzeń, 

symboli, obrazów, haseł i zwrotów. 

- Obrazkowe mapy pamięci jako sposób na 

rozwijanie zainteresowań i budowanie wiedzy o 

warsztat Klaudia 

Kuświk 

ODN 

Kalisz/Grzanka 

Danuta 

2021/202

2 
70 zł 
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otaczającym świecie. 

- Współpraca z rodzicami na rzecz procesu uczenia 

się i motywowania dziecka do nauki. 

- Poznanie założeń i sposobów wykorzystania 

metody mind mapinng w procesie uczenia się 

dziecka/ucznia 

 

16  
Gry i zabawy 

muzyczne 

- twórcze poszukiwanie pomysłów na urozmaicenie 

form pracy z dzieckiem 

warsztat Zuzanna 

Tułacz 

Katarzyna 

Krawczyk 

Anna 

Nowak 

Renata 

Matczak 

ODN 

Kalisz/Grzanka 

Danuta, Nowak 

Magdalena 

2021/202

2 
 4 x 110 zł 

(440 zł) 

17  
Studia 

podyplomowe na 

kierunku 

Logopedia 

-uzyskanie tytułu zawodowego nauczyciela - 

logopedy 

studia 

podyplomo

we 

Zuzanna 

Tułacz 

EDULABOR 

Wielkopolskie 

Centrum 

Studiów 

Podyplomowych 

2020/202

1 
1000 zł 
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Załącznik 8 

HARMONOGRAM KONKURSÓW 

 
  

 

Lp. 

 

Nazwa konkursu 

 

Termin 

 

Cele konkursu 

 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

1.  „Dekoracje ekologiczne, 

czyli eko-deko” konkurs 

plastyczno- ekologiczny 

(wykonanie elementu 

dekoracyjnego z odpadów 

lub naturalnych tworzyw) 

1-10 grudnia 

2021r.   

Dziecko: 

- doskonali umiejętności manualne 

- rozwija twórczą aktywność plastyczną poprzez 

pobudzanie inwencji twórczych i wyobraźni 

- doskonali znajomości i posługuje się 

różnorodnymi technikami plastycznymi 

- wie w jaki sposób ponownie wykorzystać 

odpady zachęcane jest do dbania o środowisko 

naturalne 

P. Sieradzka 

K. Kuświk 

2.  

 

 

 

,,Mój Pluszowy Miś” – 

konkurs plastyczny  na 

najpiękniejszego misia 

listopad 2021r.  Rozwijanie twórczego myślenia oraz aktywności 

plastycznej dzieci; Wspieranie dzieci w 

rozwijaniu czynności manualnych 

K. Kuświk 

3.  Konkurs recytatorski 

„Przyroda wierszem 

malowana” 

marzec 2022r. Kształtowanie wrażliwości na piękno i kulturę 

żywego słowa,  

Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, 

D. Świdlik 

2.  

 
Konkurs piosenki 

ekologiczno – przyrodniczej 

„Rozśpiewane Ekoludki” 

kwiecień 

2022r. 

Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci, 

wyłonienie reprezentantów naszego przedszkola 

w międzyprzedszkolnych konkursach piosenki. 

P. Blachowska 
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3.  Konkurs przyrodniczo – 

ekologiczny „Niezwykły 

Spacer z Ekoludkiem” 

maj 2022r.  

 

 

Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości 

przyrodniczej poprzez obserwowanie, 

odkrywanie, eksperymentowanie. 

A.Nowak, D. Świdlik, 

K. Kuświk, P. 

Sieradzka 

4.  „Rodzinny różaniec z 

wykorzystaniem darów 

jesieni" 

listopad 2021r. Dziecko poznaje kształt różańca  

Pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci 

 

M. Mateja 

5.  Konkurs patriotyczny 

„Przedszkolak – Mały 

Patriota” 

maj 2022r.  Dziecko ma poczucie tożsamości narodowej, 

pogłębia więź ze swoją Ojczyzną. 

K. Krawczyk 

6.  „Poezja przedszkolaka” -

międzyprzedszkolny konkurs 

recytatorski 

wrzesień 

2021r. 

Kształtowanie wrażliwości na piękno i kulturę 

żywego słowa. Prezentacja umiejętności 

artystycznych dzieci. Reprezentowanie 

przedszkola wśród innych kaliskich placówek.  

Z. Tułacz 

 

7.  Festiwal Tańca i Piosenki 

Ludowej „Pyza” 

maj 2022r.  Rozwijanie wrażliwości muzycznej, ogólnej 

sprawności fizycznej i motorycznej. 

Reprezentowanie przedszkola wśród innych 

kaliskich placówek. 

P. Blachowska 

8.  Konkurs „Bob budowniczy – 

kreatywny przedszkolak”  

9-16 marca 

2022r.  

Rozwijanie motoryki małej, zdolności 

matematycznych, orientacji w przestrzeni.  

Współpraca z rodzicami.  

P. Sieradzka, A. Kuś 
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Załącznik 9 

   

CZYNNOŚCI DODATKOWE NAUCZYCIELI 

 

1. Koordynowanie pracy w przedszkolu, systematyczna i prawidłowa realizacja wytyczonych zadań  – wicedyrektor -  

Agata Kuświk 
2. Kronika – Klaudia Kuświk 

3. Protokoły – Sekretarz Rad Pedagogicznych -  mgr Katarzyna Krawczyk 

4. Strona internetowa – mgr Katarzyna Krawczyk 

5. Opracowanie Rocznego Planu Pracy – mgr Zuzanna Tułacz, mgr Patrycja Sieradzka 

6. Zespół do zmian statutowych- mgr Katarzyna Krawczyk,  mgr Zuzanna Tułacz 

7. Przewodniczący zespołu ds. rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka 

– mgr Anna Nowak 

8. Zespół do spraw promocji przedszkola –mgr Katarzyna Krawczyk, mgr Patrycja Sieradzka 

9. Przewodniczący zespołu edukacyjno-wychowawczego – mgr Anna Nowak 

10. Prezentacja podsumowująca działania przedszkola za I i II okres – Klaudia Kuświk i mgr Anna Kuś 
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Załącznik 10 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA I NAUCZANIA  

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 „EKOLUDEK”OBOWIĄZUJĄCYCH  

W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
Przedmiot 

grupa 

Nr dopszcz.przedszkolny Autor programu Tytuł programu Miejsce i rok 

wydania 

Numer 

dopuszczenia 

MEN 

Edukacja 

przedszkolna 

3 - latki 

„Rybki” 

 

 

PP 21/11/2017/2018 

 

Mirosława Anna 

Pleskot. Agnieszka  

Staszewska - 

Mieszek 

 

„Kocham przedszkole” 

 

W-wa 2017 

WSiP 

Wydanie II 

zmienione 

 

Nie dotyczy 

Edukacja 

przedszkolna 

3,4- latki 

„Ptaszki” 

 

PP 21/11/2017/2018  

  

  

  

 

 

Mirosława Anna 

Pleskot. Agnieszka  

Staszewska - 

Mieszek 

 

„Kocham przedszkole” 

 

W-wa 2017 

WSiP 

Wydanie II 

zmienione 

 

Nie dotyczy 

Edukacja 

przedszkolna 

4,5- latki 

„Żółwiki” 

 

PP 21/11/2017/2018 

 

Mirosława Anna 

Pleskot. Agnieszka  

Staszewska - 

Mieszek 

 

„Kocham przedszkole” 

 

W-wa 2017 

WSiP 

Wydanie II 

zmienione 

 

Nie dotyczy 
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Edukacja 

przedszkolna 

5,6- latki 

„Pszczółki” 

PP 21/11/2017/2018 Mirosława Anna 

Pleskot. Agnieszka  

Staszewska - 

Mieszek 

 

„Kocham przedszkole” 

 

W-wa 2017 

WSiP 

Wydanie II 

zmienione 

 

Nie dotyczy 

Religia 
 

PP 21/6/2014/2015 

 

Komisja 

Wychowania 

Katolickiego 

 

„Kochamy dobrego 

Boga” 

Program nauczania 

religii dzieci  

w wieku przedszkolnym 

 

 

Kielce  2010 

„Jedność” 

 

Nie dotyczy 

Język angielski 
 

PP 21/17/2018/2019 

 

Katarzyna 

Wojciechowska 

Kamila 

Wichrowska 

Olga Wysłowska,  

 

„Program 

przygotowania dzieci w 

wieku przedszkolnym 

do posługiwania się 

językiem angielskim” 

 

WSiP 

 

Nie dotyczy 

Rytmika  

PP 21/14/2017/2018 

 

Szymon 

Blachowski 

 

„Program zajęć 

umuzykalniających dla 

dzieci w wieku 

przedszkolnym” 

 

 

Kalisz 2007 

 

Pozytywnie 

zaopiniowany przez 

doradcę 

metodycznego mgr 

D.I. Grzankę 
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Zajęcia ruchowe – 

nauka gry w piłkę 

nożną 

 

PP 21/16/2017/2018 

Mariusz Bzderek 

 

 

 

 Kalisz 2015  

Edukacja 

przedszkolna 

- Anna Nowak 
„Ekoludki przyjaciółmi 

i strażnikami przyrody”  

Program w zakresie 

edukacji przyrodniczej i  

ekologicznej dziecka w 

wieku przedszkolnym 

 

Kalisz 2011 
Pozytywnie 

zaopiniowany 

przez doradcę 

metodycznego mgr 

D.I. Grzankę 

 

Programowanie  Bartosz Grześ 
„Robotyka dla 

najmłodszych”  
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Załącznik 11 

ZESTAW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCHW ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 
 

Lp. 

 

Nazwa 

przedmiotu 

Podręcznik/ 

materiał 

edukacyjny 

oraz materiał 

ćwiczeniowy 

 

Tytuł 

 

Autor 

 

Wydawnict

wo 

 

 

Nr 

dopuszczenia 

MEN/nr 

wydania 

 

Nauczyciel 

realizujący 

 

1. 
Edukacja 

przedszkolna 

 

3 – latki 

 

E 

 

1.Karty pracy „Planeta 

dzieci”cz. 1,2 

2. Wyprawka na dobry start 

„Planeta dzieci” 

3. Kodowanie „Planeta 

dzieci” 

 

Elżbieta Bagińska 

 

 

 

 

WSiP 

 

-- Patrycja 

Blachowska 

Katarzyna 

Krawczyk  

Dorota Świdlik 

Patrycja 

Sieradzka 

 

2. Edukacja 

przedszkolna 

 

4- latki 

 

E 

1.Karty pracy „Planeta 

dzieci” cz. 1,2  

Wyprawka na dobry start 

„Planeta dzieci” 

Kodowanie „Planeta dzieci: 

 

 

Marlena Szeląg 

Gabriela Lipińska 

 

 

 

 

WSiP -- Patrycja 

Sieradzka 

Dorota Świdlik 

Anna Nowak 

Renata Matczak 

 

 

3. 

Edukacja 

przedszkolna 

 

5- latki 

 

E 

1 . Karty pracy „Planeta 

dzieci” cz. 1,2,3,4  

Zeszyt 

grafomotoryczny„Planeta 

dzieci” 

Beata Gawrońska 

Emilia Raczek 

 

WSiP -- Zuzanna Tułacz 

Klaudia Kuświk 

Renata Matczak 

Anna Nowak 
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Wyprawka na dobry 

start„Planeta dzieci”  

Kodowanie „Planeta dzieci” 

 

 

4. 

Edukacja 

przedszkolna 

 

6 - latki 

 

E 
1.Karty pracy „Planeta 

dzieci” cz. 1,2,3,4  

Liczenie „Planeta 

dzieci”Czytanie i Pisanie 

„Planeta dzieci” 

Wyprawka na dobry start 

„Planeta dzieci”  

Kodowanie „Planeta dzieci” 

Beata Gawrońska 

Emilia Raczek 

WSiP -- Zuzanna Tułacz 

Klaudia Kuświk 

5. Język angielski 

 

3,4,5 - latki 

E Materiały własne 

nauczyciela 

-- -- -- Patrycja 

Sieradzka 

6.  Język angielski 

 

6 - latki 

E Materiały własne 

nauczyciela 

-- -- -- Klaudia Kuświk 

7. Religia 

 

5- latki 

E „Spotkania Dzieci Bożych” Jerzy Snopek 

Dariusz Kurpiński 

Jedność AZ-03-01/10-

KI-2/15 

Monika Mateja 

8.  Religia 

 

6- latki 

E „Tak! Jezus mnie kocha!” Elżbieta Kondrak 

Jolanta Konat 

Jedność AZ-04-01/20-

KI-1/20 z dnia 

28.01.2020 

Monika Mateja 
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Załącznik 12 

 

PLAN PRACY ZESPOŁÓW W ROKU SZKONYM 2020/2021 
 

 

L.p. 

 

Nazwa Zespołu 

 

 

Cele pracy zespołu 

 

Przewodniczący 

 

 

Termin 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Edukacyjno – 

Wychowawczy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  KONSULTACJE, SPOTKANIA ZESPOŁU 

NAUCZYCIELI W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO: 

1.Wspólne omawianie bieżących problemów 

dydaktycznych i wychowawczych. 

2. Opracowanie ankiet, diagnoz –  zwrócenia uwagi na 

mocne, słabe strony dziecka. 

3. Analiza wyników obserwacji, wyciąganie wniosków, 

zaplanowanie treści wymagających szczególnego 

opracowania i  wprowadzenie w trakcie zadań 

dydaktycznych i ćwiczeń indywidualnych 

4. Stosowanie metod aktywnych w celu rozwijania 

zainteresowań dzieci. 

5. Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną w 

ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. 

 

II.  INDYWIDUALNE FORMY DOSKONALENIA 

I ZDOBYWANIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI: 

1.Udział poszczególnych nauczycieli w kursach, 

warsztatach, szkoleniach. 

2.Udział w konferencjach metodycznych. 

 

 

Anna Nowak 

 

IX, X, XI, XII, 

I,II,  III, IV,V 

2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 
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III.   SYSTEM DOSKONALENIA: dzielenie się 

swoją wiedzą i doświadczeniem: 

1. Prowadzenie szkoleń. 

2. Prowadzenie zajęć otwartych. 

3 .Opracowywanie i prezentacja diagnoz. 

4 .Omawianie artykułów z prasy specjalistycznej, 

polecanie i prezentowanie książek. 

5. Wygłaszanie referatów. 

6. Prezentacja ciekawych pomocy dydaktycznych. 

 

IV.  Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez udział 

w konkursach – przygotowanie do udziału w 

konkursach 

 

V.  PRZYGOTOWYWANIE IMPREZ I 

UROCZYSTOŚCI KLASOWYCH I 

INTEGRUJĄCYCH : 

1.Udział w akcji sprzątanie świata 

2.Dzień Chłopca 

3.Mikołajki 

4. Wigilia 

5.Dzień Babci i Dziadka 

6.Zabawa karnawałowa 

7.Dzień Dziewczynek 

8.Dzień Wiosny 

 

VI.  ORGANIZOWANIE WYCIECZEK 

EDUKACYJNYCH: 

1.Wspólne wycieczka do Ratusza w Kaliszu. 

2.Wspólne zwiedzanie Baszty Dorotki. 

3.Obserwacje przyrody w poszczególnych porach roku: 

do ogrodu, parku. 

W trakcie roku 

2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie roku  

2021/2022 

 

 

 

 

Wg. 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

 

Wg. 

harmonogramu 
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VII.  ANALIZA I PREZENTACJA NOWOŚCI  

W ZAKRESIE PODRĘCZNIKÓW  

I EWENTUIALNYCH ZMIAN. 

 

VIII. WNIOSKI, UWAGI DO DALSZEJ PRACY 

 

 maj 2022r. 

 

 

 

czerwiec 2022r. 

2. Zespół  

ds. badania jakości pracy 

przedszkola 

Opracowanie szczegółowego harmonogramu 

wewnętrznej ewaluacji przedszkola. Zapoznanie 

nauczycieli z harmonogramem, omówienie metod i 

technik badawczych oraz terminów badań. 

 

 

Dobór metod i narzędzi badań problemu badawczego: 

 

 

Omówienie wyników ewaluacji problemu badawczego: 
Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu. 

 

 

do 15 X 2020r. 

 

 

 

 

 

do 15 I 2021 r. 

 

 

VI. 2021 r. 

3. Zespół ds. statutowych Wprowadzenie zmian w Statucie Przedszkola 

 

 

 

Zapoznanie rodziców z wprowadzonymi zmianami w 

Statucie Przedszkola 

Wicedyrektor 

A. Kuświk 

 

 

Wicedyrektor  

A. Kuświk 

Z. Tułacz 

K. Krawczyk  

 

IX 2021 r. 

 

 

 

 

XI 2021 r. 
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4. 

 
Zespół ds. rozpoznawania i 

zaspokajania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych dziecka 

Rozpoznawanie indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dzieci„ Równe szanse dla wszystkich 

– wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, omówienie 

indywidualnych przypadków. Zakwalifikowanie dzieci 

do odpowiednich form wsparcia.” 

 

 

 

 

 

 

 

„Kontrola postępów rozwojowych  u dzieci objętych 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną” 

 

 

Ewaluacja działań w zakresie organizowania pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej  

w szkole. 

 

K. Krawczyk 

P. Blachowska 

A. Nowak 

R. Matczak 

Z. Tułacz 

D. Świdlik 

P. Sieradzka 

M. Mateja 

K. Kuświk 

A. Kuś 

 

 

E. Kwaśniewska 

 

 

 

E. Kwaśniewska 

IX 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2022 r. 

 

 

 

VI 2022 r. 

5. Zespół ds.promocji 

przedszkola 

prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów 

placówki przez wszystkich pracowników przedszkola, 

dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku 

lokalnym, 

systematyczne prowadzenie strony internetowej 

przedszkola, 

prowadzenie dni otwartych w przedszkolu, 

organizowanie festynów rodzinnych, 

organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów i 

K. Krawczyk 

P. Sieradzka 

W trakcie roku 

2021/2022 
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przeglądów osiągnięć dzieci, 

podejmowanie wspólnych działań na rzecz dzieci - np. 

teatr rodziców, 

prowadzenie akcji charytatywnych, 

organizowanie wystaw i kiermaszy prac plastycznych 

wychowanków, 

uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich 
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      Załącznik 13 

 

PLAN BADAŃ EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

Lp. 
Cel , zakres (temat) badania  

diagnozowaniai oceniania 

Techniki, narzędzia 

badawcze 

(rodzaj badanych 

dokumentów) 

Osoby 

odpowiedzialn

e za badanie  

i zebranie 

materiału 

Termin 

badania 

Sposób  

dokumentowania 

1. 
Wstępna ocena psychoruchowego 

rozwoju dziecka 3-letniego 

Obserwacje, zadania 

edukacyjne, karta pracy 

P. Blachowska 

K. Krawczyk 
X 2021 r. 

Raport z uwzględnieniem 

wniosków i rekomendacji 

2. 
Wstępna ocena psychoruchowego 

rozwoju dziecka 4-letniego 

Obserwacje, zadania 

edukacyjne, karta pracy 

D. Świdlik 

P. Sieradzka 
X 2021 r. 

Raport z uwzględnieniem 

wniosków i rekomendacji 

3. 
Końcowa ocena psychoruchowego 

rozwoju dziecka 3-letniego 

Obserwacje, zadania 

edukacyjne, karta pracy 

K. Krawczyk 

P. Blachowska 
V 2022 r. 

Raport  z uwzględnieniem 

wniosków i rekomendacji 

4. 
Końcowa ocena psychoruchowego 

rozwoju dziecka 4-letniego 

Obserwacje, zadania 

edukacyjne, karta pracy 

D. Świdlik 

P. Sieradzka 
V 2022 r. 

Raport z uwzględnieniem 

wniosków i rekomendacji 

5. 
Diagnoza gotowości szkolnej 6-latka: 

wstępna i końcowa 
„Diagnoza przedszkolna” 

Z. Tułacz 

K. Kuświk 

X 2021 r. 

IV 2022 r. 

Raport z uwzględnieniem 

wniosków i rekomendacji 
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6. 
Wstępna ocena psychoruchowego 

rozwoju dziecka 5-letniego 

„Diagnoza przedszkolna 

dziecka pięcioletniego” 

R. Matczak 

A. Nowak 
X 2021 r. 

Raport z uwzględnieniem 

wniosków i rekomendacji 

7. 
Końcowa ocena psychoruchowego 

rozwoju dziecka 5-letniego 

„Diagnoza przedszkolna 

dziecka pięcioletniego” 

R. Matczak 

A. Nowak 
V 2022 r. 

Raport z uwzględnieniem 

wniosków i rekomendacji 

8. 
Diagnoza obszaru fizycznego w zakresie 

umiejętności samoobsługowych, 

motoryki dziecka 3 -letniego 

Obserwacja 
K. Krawczyk 

P. Blachowska 
III 2022 r. 

Raport z analizy ilościowej i 

jakościowej 

9. 
Diagnoza obszaru poznawczego w 

zakresie spostrzegania, pamięci, uwagi, 

przygotowania do czytania i pisania i 

umiejętności matematycznych dzieci 4 - 

letnich 

Test diagnostyczny , 

zabawy matematyczne 

(Karta pracy dziecka) 

D. Świdlik 

P. Sieradzka 
III 2022 r. 

Raport z analizy ilościowej i 

jakościowej 

10. 
Diagnoza obszaru poznawczego w 

zakresie wiedzy ogólnej dziecka 5 -

letniego. 

Test diagnostyczny 

(Karta pracy dziecka) 

 

A. Nowak 

R. Matczak 
III 2022 r. 

Raport z analizy ilościowej i 

jakościowej 

11. 
Diagnoza obszaru poznawczego w 

zakresie umiejętności 

grafomotorycznych, jako przygotowanie 

do nauki pisania dziecka 6 -letniego. 

Test diagnostyczny 

(Karta pracy dziecka) 

 

Z. Tułacz 

K. Kuświk 

 

I/II 2022 r. 
Raport z analizy ilościowej i 

jakościowej 
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      Załącznik 14 

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DOSKONALĄCYCH TALENTY DZIECI  
 

Harmonogram działań wspierających uzdolnienia matematyczne 

w grupie dzieci 3 letnich – „Rybki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Katarzyna Krawczyk 

L.p. 
Zadanie Cel 

Termin 

realizacji 

1. Blok tematyczny: Orientacja przestrzenna 

- Kształtowanie świadomości własnego ciała. Oglądanie i 

nazywanie części własnego ciała.  

- Wspomaganie dzieci w przechodzeniu od bazgrot do 

głowonogów a następnie do bogatszych schematów 

postaci ludzkiej. 

- Uświadomienie dzieciom relacji „Ja i moje otoczenie”.  

- Poruszanie się w przestrzeni zgodnie z poleceniami, 

posługiwanie się przez dziecko wyrażeniami 

przyimkowymi: na, pod, za itd.  

- Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i 

porządkowy aspekt liczby  

 

-dziecko wskazuje i nazywa części 

ciała, 

-potrafi wskazać prawą i lewą stronę 

ciała , 

- orientuje się w na kartce papieru. 

 

wrzesień 2021  

2. Blok tematyczny: Rytm i rytmiczna organizacja czasu 

- Dostrzeganie tego, co się powtarza i kontynuowanie 

rytmu poprzez dokładanie przedmiotów.  

- Wysłuchiwanie rytmów i kontynuowanie ich: 

klaskanie, tupanie, stukanie itd.  

- Dostrzeganie rytmu w krótkich wyliczankach, 

- dziecko odtwarza wysłuchany rytm 

za pomocą liczmanów, klocków, 

kolorowych pasków papieru, 

- dostrzega stałe następstwo dnia i 

nocy, pór roku, dni tygodnia, 

miesięcy 

Październik 

2021 
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wierszykach i opowiadaniach z powtarzającym się 

motywem. 

- Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i 

porządkowy aspekt liczby 
 

 

3. Blok tematyczny: Intuicje geometryczne – kształty i 

figury 

- Dostrzeganie kształtów i manipulowanie różnymi 

płaskimi figurami geometrycznymi, bez konieczności 

zapamiętywania ich nazw.  

- Wskazywanie dwóch takich samych figur bez 

konieczności podawania ich nazwy. Dopasowywanie 

figury do kształtu otworu.  

- Rozpoznawanie i nazywanie koła (tworzenie koła w 

zabawie).  

Odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym 

otoczeniu.  

- Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i 

porządkowy aspekt liczby 

 

- dziecko rozpoznaje i nazywa figury 

geometryczne, określa ich 

charakterystyczne cechy, 

- dziecko manipuluje, układa 

kompozycje, mozaiki z figur 

geometrycznych  

 

listopad 2021 

4. Blok tematyczny: Klasyfikacja 

- Porównywanie przedmiotów, gromadzenie 

przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie, 

różnicowanie i grupowanie przedmiotów ze względu na 

przynależność np. rzeczy do łazienki, z kącika 

plastycznego, 

- Porównywanie przedmiotów i obrazków oraz 

dostrzeganie podobieństw i różnic: takie same, inne: 

pasuje, nie pasuje.  

- Łączenie elementów w pary wg ustalonego kodu.  

- dziecko klasyfikuje przedmioty pod 

względem jednej lub kilku cech, 

-porządkuje jednorodne przedmioty w 

otoczeniu na podstawie różnic między 

nimi  

 

grudzień 2021 
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- Praca z mini matą do kodowania- układanie figur wg 

cech: kolor i kształt. 

- Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i 

porządkowy aspekt liczby  
 

5. Blok tematyczny: Przyczyna i skutek. Przewidywanie 

następstw 

- Łączenie wykonywalnej czynności ze skutkiem, np. 

dokładne umycie rąk sprawia, że są czyste.  

- Przewidywanie skutków swojego zachowania (kierunek 

pozytywny i negatywny).  

Ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które nie, np. 

rozbitego kubka nie można złożyć.  

- Przyporządkowywanie ilustracji do treści opowiadania 

- Składanie pociętych obrazków w całość.  

- Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i 

porządkowy aspekt liczby . 

 

- dziecko dostrzega zależność między 

skutkiem a przyczyną, 

- układa historyjkę obrazkową wg 

kolejności zdarzeń  

 

styczeń 2022 

6. Blok tematyczny: Nabywanie umiejętności 

konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem 

różnych kształtów i figur geometrycznych. 

- Manipulowanie klockami o różnej wielkości i kształcie.  

- Łączenie ze sobą jednorodnych klocków, np. 

wznoszenie wieży. 

- Manipulowanie mozaiką płaską.  

- Wykorzystanie kolorowych kubeczków- układanie 

wieży wg instrukcji nauczyciela. 

- Odtwarzanie wzorów ułożonych na macie do 

- dziecko rozwija umiejętności 

konstrukcyjne i manipulacyjne 

poprzez wykorzystywanie w 

zabawach figur płaskich i 

przestrzennych.  

 

luty 2022 
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kodowania. 

- Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i 

porządkowy aspekt liczby  
 

7. Blok tematyczny: Kształtowanie umiejętności 

określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru 
- Stosowanie określeń w odniesieniu do konkretnych 

przedmiotów: mały, duży (na zasadzie przeciwieństwa).  

- Stosowanie określeń w odniesieniu do konkretnych 

przedmiotów: ciężki, lekki (na zasadzie przeciwieństwa).  

- Wskazywanie w parze przedmiotów lżejszych, 

cięższych, mniejszych, większych. 

- Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i 

porządkowy aspekt liczby . 
 

- dziecko porównuje wielkość 

przedmiotu względem siebie lub 

innego przedmiotu, 

- zna różne rodzaje wag, zna ich role 

w określaniu masy przedmiotów 
 

 

marzec 2022 

8. Blok tematyczny: Dodawanie i odejmowanie, 

rozdawanie i rozdzielanie po kilka 
- Ustalanie, że po zmianie typu „dodać” jest więcej, a po 

zmianie typu „odjąć” jest mniej. 

- Wdrażanie dzieci do precyzji w ustalaniu wyniku 

dodawania i odejmowania – małe liczebności.  

- Rozdawanie przedmiotów, by każdy miał tyle samo.  

- Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i 

porządkowy aspekt liczby. 
 

- dziecko dodaje i odejmuje na 

konkretach, 

- liczy elementy zbioru, ustala ile ich 

jest  

 

kwiecień 2022 

9. Blok tematyczny: Kształtowanie umiejętności 

określania i dokonywania pomiaru długości, 

szerokości i wysokości 

- Określanie długości dwóch przedmiotów poprzez 

- dziecko potrafi mierzyć przedmioty i 

rozumie stałość miary (długość, 

szerokość, wysokość), 

- dokonuje pomiarów względem siebie 

lub innego przedmiotu  

maj 2022 
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porównanie: wysoki – niski.  

- Określanie wysokości dwóch przedmiotów poprzez 

porównanie: wysoki – niski.  

Określanie szerokości dwóch przedmiotów poprzez 

porównywanie: szeroki – wąski.  

- Układanie wieży z kolorowych kubeczków: wysoka, 

niska.  

- Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i 

porządkowy aspekt liczby . 

 

10. Blok tematyczny: Powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości oraz umiejętności. 

- Liczenie z wymienieniem kolejnych liczebników 

głównych 

- Liczenie palców, przedmiotów, kartek w książce, itp. 

- Stwarzanie warunków do liczenia w różnych 

zabawach, sytuacjach dnia codziennego.  

- Rozdzielanie tak, aby każdy miał tyle samo. 

- Odwzorowywanie liczebności zbiorów za pomocą 

liczmanów, rysowania kresek na papierze, klaskania, 

itp.  

- Liczenie przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w 

zabawie, bez ograniczania zakresu liczenia. 

 

Utrwalenie poznanych dotychczas 

umiejętności 

 

czerwiec 2022 
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Harmonogram działań wspierających uzdolnienia muzyczno- taneczne 

w grupie dzieci 3 letnich – „Rybki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Patrycja Blachowska 

L.p. Zadania Cel Termin 

realizacji 

. - Ćwiczenia rytmiczne: marsz, podskoki w takt muzyki, 

reagowanie na zmianę tempa i dynamiki,  

- Ćwiczenia słuchowe (odprężające)  

- Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne (przemienne, 

uspokajające i odprężające po aktywizacji ruchowej)  

- Ćwiczenia słuchowe, 

- Improwizacje ruchowe bez muzyki i z muzyką 

- Zabawy ilustracyjne i inscenizowane  

- Zabawy rytmiczno-taneczne ze śpiewem  

- Ćwiczenia techniki tanecznej, elementów tanecznych 

nóg i ramion z uwzględnieniem różnych kierunków: w 

przód – w tył, w prawo – w lewo  

- Ćwiczenia taneczne pojedyczo i w parach w różnych 

ustawieniach: w szeregach, rzędach, w kole,  

- Ćwiczenia rytmiczno-taneczne: cwał, bieg, podskoki, 

krok dostawny, od stawny, przytup, wymach, obrót, 

klęk, ukłon,  

- Ćwiczenia zmierzające do nauki tańców integracyjnych 

- Ćwiczenia zmierzające do nauki kroków i układów 

tanecznych do tańców ludowych i narodowych 

- Tańce integracyjne  

- Wspólne opracowywanie figur i układów tanecznych do 

- Kształtowanie rozwoju 

psychofizycznego dzieci ze 

szczególnym uwzględnieniem 

zdolności muzycznych  

- Wyzwalanie aktywności ruchowej 

poprzez tańce i zabawy przy muzyce 

oparte na naturalnej potrzebie ruchu  

- ćwiczenie koncentracji uwagi i 

koordynacji wzrokowo ruchowej przy 

muzyce  

- rozbudzanie i rozwijanie 

wrażliwości muzycznej dzieci 

zdolnych 

- reagowanie ruchem na zmiany 

tempa, dynamiki, artykulacji oraz na 

zmiany rytmiczne w taktach  

- podnoszenie ogólnej sprawności 

fizycznej i rozwoju motoryki,  

- umiejętność współdziałania w 

grupie i wyrażania swoich potrzeb  

- umożliwianie rozwijania 

indywidualnych talentów, 

wrzesień 2022 

- 

czerwiec 2022 
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 znanych piosenek  

 

zainteresowań i predyspozycji 

artystyczno-ruchowych 

- współudział w organizowaniu 

uroczystości przedszkolnych i 

lokalnych, imprez środowiskowych, 

konkursów,  

Harmonogram działań wspierających uzdolnienia muzyczno- taneczne 

w grupie dzieci 3,4-letnich – „Ptaszki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Patrycja Sieradzka 

L.p. Zadanie Cel Termin 

realizacji 

1. ,,Zatańcz z nami” – zabawy i tańce integracyjne 

 

Swobodna interpretacja taneczna utworu A. Vivaldiego 

„Cztery pory roku” – „Wiosna”. 

 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

- Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

wrzesień 2021 
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muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

- Chętnie uczestniczy w zabawach 

tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca 

  
2. ,,Country dance”- aktywne słuchanie muzyki wg. 

koncepcji Batti Strauss 

 

,,Dokąd zabrała nas muzyka”-zagadki słuchowe 

muzyczne i pantomimiczne przy muzyce 

 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

- Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

październik 2021 
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- Chętnie uczestniczy w zabawach 

tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca 

3. „Mały Polak, Przedszkolak” – nauka piosenki  

„Krakowiak” – taniec z nauką kroku odstawno-

dostawnego 

 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

- Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

- Chętnie uczestniczy w zabawach 

tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca 

listopad 2021 
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4. Nauka  świątecznego tańca – „Śnieżynki”  

 

Zabawy przy piosence „Zimowa poleczka” – 

improwizacja ruchowo – taneczna 

 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

- Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

- Chętnie uczestniczy w zabawach 

tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca 

grudzień 2021 

5. ,,Zima”- improwizacje do muzyki klasycznej z 

wykorzystaniem wstążek. 

 

Ćwiczenia rytmiczne do muzyki poważnej „Baletnica”. 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

styczeń 2022 
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 - Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

- Chętnie uczestniczy w zabawach 

tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca 

6. ,Fale Dunaju”- improwizacje taneczne z chustkami. 

 

Ćwiczenia rytmiczno - taneczne: cwał, bieg, podskok, 

krok dostawny, odstawny, przytup, wymach, obrót, 

ukłon. 

 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

- Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

luty 2022 
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narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

- Chętnie uczestniczy w zabawach 

tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca 

7. Nauka tańca do piosenki „Samba de Janero” 

 

Zabawy muzyczno – rytmiczne z wykorzystaniem kartek 

papieru: improwizacja ruchowa „Papierowy walczyk” 

 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

- Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

marzec 2022 
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- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

- Chętnie uczestniczy w zabawach 

tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca  

8. Nauka tańca – „Chockolate choco choco” 

 

Ćwiczenia słuchowe - słuchanie nagrań „Odgłosy łąki” 

 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

- Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

kwiecień 2022 
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muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

- Chętnie uczestniczy w zabawach 

tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca 

9. ,,Walczyk dla rodziców”- zabawa taneczna przy piosence. 

 

Ćwiczenia rytmiczno - naśladowcze:- „Zatańcz, tak jak 

ja” 

. 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

- Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

- Chętnie uczestniczy w zabawach 

maj 2022 
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tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca 

10. Swobodne improwizacje taneczne do muzyki 

rozrywkowej: - „Makarena” 

 

- Wspomaganie harmonijnego 

rozwoju fizycznego dzieci 

- Zaspokajanie naturalnej potrzeby 

ruchu 

- Rozwijanie indywidualnych 

zdolności każdego dziecka, jego 

inicjatywy, twórczej postawy 

- Poznanie tańców regionalnych, 

narodowych, współczesnych 

- Tworzenie różnorodnych form 

tanecznych w układzie 

choreograficznym 

- Potrafi współpracować w zespole 

- Podporządkowuje się ustalonym 

regułom 

- Prawidłowo reaguje na sygnały 

muzyczne 

- Dba o estetykę ruchów i gestów 

podczas zabaw tanecznych 

- Chętnie uczestniczy w zabawach 

tanecznych 

- Wykazuje zainteresowanie muzyką 

oraz różnymi stylami tańca 

czerwiec 2022 
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Harmonogram działań wspierających uzdolnienia plastyczne 

w grupie dzieci 3,4-letnich – „Ptaszki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Dorota Świdlik 

L.p. Zadanie Cel Termin 

realizacji 

1. 1. Malowanie farbami na temat „Barwy jesieni”- używanie 

ciepłych barw- łączenie kolorów, tworzenie kolorów 

pochodnych. Nazywanie tych kolorów 

2. Wydzieranka z kolorowego papieru na temat „Jesienne liście”- 

wypełnianie konturów liści małymi kawałkami papieru. 

Zwracanie uwagi na estetykę wykonywania prac 

 – wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

dziecka 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

współdziałanie w grupie 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

wrzesień 2021 

2. 1. Wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: 

ludzików, zwierzątek, ptaszków. ( wykorzystanie kasztanów, 

żołędzi, patyczków, piórek plasteliny i jarzębiny). 

 

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

dziecka 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

współdziałanie w grupie 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

październik 2021 

3. 1.Lepienie z masy solnej różnych kształtów. Nazywanie 

wytworów swojej pracy. Malowanie po wyschnięciu, wybieranie 

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

listopad 2021 
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odpowiedniego koloru farb. 

2.Malowanie patykiem oraz czarnym tuszem na białym tle na 

temat „Szaruga jesienna” 

3.Wydzieranie z gazet czarnobiałych na temat „Jesienne 

drzewa”- inspirowane słuchaniem wiersza. 

4. „Las jesienią”- prace wykonane dowolną techniką (rysowanie, 

malowanie, wydzieranie, łączenie różnych technik) 

 

dziecka 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

współdziałanie w grupie 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

4. 1. „Mikołajkowe prezenty”- malowanie farbami plakatowymi. 

Wyrażanie za pomocą ekspresji plastycznej swoich marzeń, 

pragnień. 

2.Lepienie z gliny na temat dowolny, nazywanie wytworów 

swojej pracy. 

3.Wykonywanie ze słomy, bibułek, papieru kolorowego różnych 

ozdób choinkowych wzorowanych na sztuce ludowej.   

4.Wykonywanie w/g własnego pomysłu choinki z kolorowego 

papieru, bibułki, ozdabianie jej różnymi ozdobami- praca 

przestrzenna 

 

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

dziecka 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

współdziałanie w grupie 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

grudzień 2021 

5. 1.Malowanie pastą do zębów na kolorowym tle na temat 

„Zimowy krajobraz” – inspirowane słuchaniem piosenki Pt 

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

dziecka 

styczeń 2022 
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„Zima, zima, zima” 

2.Stemplowanie własnoręcznie wykonanymi stempelkami z 

ziemniaków na dużych arkuszach szarego papieru. 

3.Malowanie węglem drzewnym na temat dowolny. Operowanie 

różną grubością linii. Próby robienia tła, cieni itp. 

4.Kalkowanie za pomocą kalki ołówkowej ulubionych postaci z 

bajek. Kolorowanie ich w/g własnego pomysłu. 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

współdziałanie w grupie 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

6. 1..Tworzenie kompozycji rytmicznych – stemplowanie, 

doklejanie gotowych elementów, dorysowywanie przez siebie 

wymyślonych kształtów. 

2.Konstruowanie pół przestrzennych i przestrzennych form z 

papieru przez zgniatanie, sklejanie, łączenie z materiałem 

przyrodniczym. Nazywanie swoich prac. 

3. Lepienie ze śniegu różnych stworków: bałwanków, 

zwierzątek. Przyozdabianie ich materiałem przyrodniczym: 

kamykami, patyczkami, piórkami. 

 

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

dziecka 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

współdziałanie w grupie 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

luty 2022 

7. 1.,,Wiosna”- wyrażanie za pomocą różnych technik 

plastycznych, zaobserwowanych zjawisk atmosferycznych wraz 

z nastaniem wiosny. 

 – wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

dziecka 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

marzec 2022 
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2.Wycinanie z kolorowego papieru na temat „Wiosenne kwiaty”. 

3.,,Tulipan, żabka”- próby wykonywania z kolorowego papieru 

sztuką origami kwiatka lub zwierzątka. 

4.Projektowanie i wykonywanie z pomocą nauczycielki 

dekoracji w sali na temat, ”Wiosna” 

współdziałanie w grupie 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

8. 1.Próby wykonywania z wydmuszek (malowanie, naklejanie 

samoprzylepnych naklejek, farbowanie w łupinkach od cebuli) 

2.Oglądanie albumów ze sztuką ludową – podziwianie piękna 

wykonanych prac przez twórców ludowych. 

3.Lepienie z plasteliny na temat „Wiejska zagroda” – praca 

grupowa – wspólne tworzenie podwórka wiejskiego z różnymi 

zwierzętami domowymi. 

4.Malowanie farbami – ozdabianie talerzyków tekturowych w/g 

własnego pomysłu, wzorowane na sztuce ludowej oraz 

oglądanych oryginalnych talerzykach. 

 

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

dziecka 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

współdziałanie w grupie 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

kwiecień 2022 

9. . 1.,,Niebo i obłoki”- tworzenie waloru barwy przez dodawanie 

bieli. Tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w 

kilku odcieniach. 

2.Wycinanka z kolorowych szmatek na temat „Moja mama”- 

wykończenie pracy kolorowymi wstążkami, wełną, guziczkami 

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

dziecka 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

współdziałanie w grupie 

maj 2022 
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itp. 

3.,,Kolorowe fantazje” – wykonywanie prac plastycznych z 

wykorzystaniem kredek świecowych, kalki technicznej oraz 

gorącego żelazka. 

4.Oglądanie reprodukcji dzieł plastycznych znanych twórców – 

analiza ich treści, wykorzystana technika, rozplanowanie na 

powierzchni. 

 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

10. 1.,,Wesołe minki”- wykonywanie z kolorowego papieru, 

wstążek, szmatek, wełny prac plastycznych w/g własnego 

pomysłu. Oglądanie się w lustrze i wzorowanie się na własnym 

wyglądzie. 

2.Rysowanie na betonie kolorową kredą na temat „Nasze 

przedszkole”- praca zespołowa. Wspólne planowanie, 

rozmieszczanie, podział pracy. Zgodne współdziałanie w 

zespole. 

3.,,Statek, samolot” – składanie papieru w/g wzoru. Dokładne 

wykonywanie przez dzieci poleceń- instrukcji nauczycielki. 

Kolorowanie wykonanych prac w/g własnego pomysłu. 

4.,,Malarski plener “- malowanie otoczenia przyrodniczego wraz 

z rodzicami. Wypełnianie ankiet dla rodziców oraz wywiadu z 

dziećmi na temat organizowanych zajęć plastycznych. 

 

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

dziecka 

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju 

dziecka 

– kształtowanie umiejętności 

współdziałanie w grupie 

– uwrażliwianie na piękno różnorodnych 

zjawisk 

 

czerwiec 2022 
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Harmonogram działań wspierających uzdolnienia plastyczne 

w grupie dzieci 4/5 letnich – „Żółwiki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Renata Matczak  

L.p. Zadanie Cel Termin 

realizacji 

1. Malowanie farbami na temat ‘’Barwy jesieni’’- łączenie kolorów 

, tworzenie kolorów pochodnych 

 

Dziecko: 

- rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

- jest kreatywne i wrażliwe na piękno 

różnych zjawisk  

wrzesień 2021 

2. Wykonanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci : 

ludzików , zwierzątek , wykorzystanie kasztanów , żołędzi , 

piórek , jarzębiny . 

 

Dziecko: 

 - rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

październik 2021 
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rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

- jest kreatywne i wrażliwe na piękno 

różnych zjawisk 

3. Malowanie patykiem oraz czarnym tuszem na białym tle na 

temat „Szaruga jesienna’’ 

 

Dziecko: 

- rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

- jest kreatywne i wrażliwe na piękno 

różnych zjawisk 

listopad 2021 

4. ‘’Mikołajkowe prezenty’’- malowanie farbami plakatowymi 

Wyrażanie za pomocą ekspresji plastycznej swoich marzeń i 

pragnień . 

Wykonanie wg własnego pomysłu choinki z kolorowego papieru 

Dziecko:  

- rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

grudzień 2021 
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, bibułki , ozdabianie jej różnymi ozdobami – praca przestrzenna. 

 

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

- jest kreatywne i wrażliwe na piękno 

różnych zjawisk 

5. Malowani pastą do zębów na kolorowym tle na temat ‘’Zimowy 

krajobraz ‘’- inspirowane słuchaniem piosenki pt’’Zima , zima 

,zima’’ 

Malowanie węglem drzewnym na temat dowolny . Operowanie 

różną grubością linii . Próby robienia tła , cieni itp. 

 

Dziecko: 

. - rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

- jest kreatywne i wrażliwe na piękno 

różnych zjawisk 

styczeń 2022 

6. Lepienie ze śniegu różnych stworków , bałwanków , zwierzątek . 

Przyozdabiani ich materiałem pomocniczym : kamykami , 

Dziecko: 

- rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

luty 2022 
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patyczkami , piórkami 

 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

- jest kreatywne i wrażliwe na piękno 

różnych zjawisk 

7. „Wiosna ‘’ – wyrażanie za pomocą różnych technik plastycznych 

, zaobserwowanie zjawisk atmosferycznych wraz z nastaniem 

wiosny.  

Wycinanie z kolorowego papieru – „wiosennych kwiatów 

 

 Dziecko: 

- rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

- jest kreatywne i wrażliwe na piękno 

różnych zjawisk 

marzec 2022 
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8. Próby wykonywania z wydmuszek , rysowanie ,malowanie  

naklejanie naklejek ,  

Malowanie farbami – ozdabianie talerzyków tekturowych , 

według własnego pomysłu , wzorowanie na sztuce ludowej .  

 

Dziecko:  

- rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

- jest kreatywne i wrażliwe na piękno 

różnych zjawisk 

kwiecień 2022 

9. „Niebo i obłoki ‘’- tworzenie waloru barwy przez dodawanie 

bieli Tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w 

kilku odcieniach .  

Wycinanka z kolorowych szmatek na temat „Moja mama’’- 

wykończenie pracy kolorowymi wstążkami , wełną , guziczkami  

 

Dziecko: 

. - rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

maj 2022 
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10. Rysowanie na betonie  kolorową kredą na temat „Nasze 

przedszkole ‘’- praca zespołowa . Wspólne planowanie , 

rozmieszczanie , podział pracy .Zgodne współdziałanie w 

zespole. 

„Statek ,samolot ”- składanie z papieru wg wzoru .Dokładne 

wykonywanie przez dzieci poleceń-instrukcji nauczyciela 

Kolorowanie wykonanych prac wg własnego pomysłu.  

Dziecko: 

- rozwija swój talent  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wyraża własną kreatywność  

- kształtuje umiejętność współdziałania w 

zespole.  

- inicjuje działania wspomagające 

rozwijanie pozytywnego obrazu samego 

siebie  

-rozwija umiejętności plastyczne  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-wszechstronnie się rozwija  

- jest kreatywne i wrażliwe na piękno 

różnych zjawisk 

czerwiec 2022 

Harmonogram działań wspierających uzdolnienia muzyczno-taneczne 

w grupie dzieci 4/5 letnich – „Żółwiki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Anna Nowak 

L.p. Zadanie Cel Termin 

realizacji 

1.  „Tańcząca chusta” – zabawa ruchowa z chustą 

animacyjną do muzyki F. Chopina. W części wolnej 

utworu dzieci spokojnie poruszają chustą. Powolnymi 

ruchami obu rak jednocześnie falują w górę i w dół. 

Podczas części szybkiej dzieci szybciej poruszają chustą 

– energicznymi ruchami rąk wprowadzają chustę w ruch. 

Zabawy integrujące grupę dzieci po 

rozpoczęciu roku szkolnego, zachęcające 

do współpracowania w grupie, 

przygotowują  do samodzielnej i 

zespołowej aktywności fizycznej, 

reagowania i podporządkowywania się 

ustalonym zasadom. 

wrzesień 2021 
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 Gorące krzesła - Ustawiamy krzesła w kole, siedzeniami 

na zewnątrz. Będzie ich o jedno mniej, niż uczestników 

zabawy. Zasady są proste - dopóki gra muzyka, 

uczestnicy zabawy krążą tanecznym krokiem dookoła 

krzeseł. Gdy muzyka umilknie - mają za zadanie, jak 

najszybciej znaleźć wolne krzesło i usiąść na nim. Na 

jednym krześle może siedzieć tylko jedno dziecko. 

Uczestnik, który nie zdąży zająć żadnego miejsca, odpada 

z gry i w kolejnej rundzie włącza oraz wyłącza muzykę.  

 Zwierzątka, szukajcie się! - Potrzebne są do tej zabawy 

karteczki z podobiznami różnych zwierzątek. Najlepiej, 

by było ich co najmniej pięć! Każde dziecko losuje swoje 

zwierzątko i nie mówi głośno, czym ono jest. Na dany 

znak wszystkie dzieci rozbiegają się po sali i zaczynają 

udawać to, co wylosowały. Zwierzątka danego gatunku 

mają za zadanie odnaleźć się i zebrać w stado. Wygrywa 

ta grupa, która współpracuje i zrobi to najszybciej! 

 

 Dźwięki wysokie i niskie „W podskokach” – rytmika dla 

dzieci. 

 

Zabawa integracyjna dla dzieci dotycząca 

rozwoju, współpracy między dziećmi w 

przedszkolu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zabawa integracyjna dla dzieci dotycząca 

rozwoju, współpracy między dziećmi w 

przedszkolu. 

 

 

 

 

Zabawa rytmiczno – ruchowa zachęcająca 

dzieci do rozróżniania i reagowania na 

wysokość dźwięków. 

 

2.  Taniec liści do muzyki Antonio Vivaldiego „Cztery pory 

roku” „Jesień” 

 Taniec ciała - prowadząca po kolei wymienia części ciała, 

a dzieci wprawiają je w ruch, aż zaczyna tańczyć całe 

ciało. 

 W kręgu - dzieci siedzą w kręgu na podłodze, trzymając 

się za ręce. Przesuwają się na siedząco do tylu, tworząc 

Zabawy rozwijające swobodny ruch dzieci, 

pozwalające na rozładowanie energii. 

Wyzwalanie zaangażowania i 

kreatywności w kształtowaniu ruchu. 

 

październik 2021 
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coraz większe koło, a następnie do przodu, jak najbliżej 

środka koła (cały czas trzymając się za ręce). 

 „Co wiatr strącił z drzewa?” – nauczyciel kładzie przed 

dziećmi różne okazy przyrody (żołędzie, kasztany, liście) 

i układa z nich rytm, który dzieci po kolei uzupełniają o 

dalsze elementy, kontynuują. 

 „Ręce do góry” – ćwiczenia rozwijające i kształtujące 

położenia kierunków. 

3.  Taniec „Poleczka” 

 

 Nauka piosenki „Jesteśmy polką i polakiem” 

 

 Tańce połamańce – ćwiczenia muzyczno – ruchowe 

rozwijające swobodny ruch. 

 

Nauka tańca „Poleczka” z charakterystyką 

podskoków i przytupem. Zachęcanie dzieci 

do tańca wg ustalonych kroków. 

Nauka piosenki o tematyce patriotycznej               

z wykorzystaniem swobodnego ruchu i 

instrumentów perkusyjnych. 

listopad 2021 

4.  Nauka tańca „Jingle bells” 

 

 Zabawa muzyczno – ruchowa dla dzieci „Gumi miś” – 

skłony, podskoki, gimnastyka rąk. 

Nauka tańca Jingle bells”, będąca 

przygotowaniem do występu 

świątecznego. Zachęcanie dzieci do tańca 

wg ustalonych kroków. 

grudzień 2021 

5.  Powitanie "iskierką" - grupa wita się iskierką różnymi 

częściami ciała (plecami, głowami, łokciami). 

 

 Wyczuwanie głowy - dotykanie czoła raz lewą, raz prawą 

dłonią. Dotykanie czołem kolan złożonych razem na 

przemian lewego i prawego kolana. W siadzie dotykanie 

czoła palcami stopy lewej i prawej zamiennie. 

Obszar edukacji ruchowej z muzyką 

relaksującą z dostosowaniem do 

wykonywanych ćwiczeń. 

styczeń 2022 
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 Zabawa ruchowa „Na ziemi zostaje” – ćwiczenie różnych 

pozycji ciała z rozróżnianiem kierunków – góra, dół, bok. 

6.  Zabawa przy piosence "Dwóm tańczyć się zachciało". 

Dzieci siedzą w kole i w rytmie muzyki rolują i gniotą 

kartki papieru. Podczas przerwy      w muzyce 

rozprostowują kartki i wygładzają je dłońmi. Czynności 

powtarzają wielokrotnie. 

 

 „Chmura z papieru” – nauczyciel włącza dzieciom 

muzykę i decyduje o przerwach. Dzieci siedzą w kole i 

słuchają muzyki. W rytmie melodii gniotą kartki papieru. 

Podczas przerwy w muzyce rozprostowują kartki i 

wygładzają je dłońmi. Czynności powtarzają 

wielokrotnie. 

 

 Zabawa ruchowa „Przywitanie i rozgrzewka” – 

przygotowująca organizm do wykonywania prostych 

ćwiczeń ruchowych. 

Obszar edukacji ruchowej z muzyką 

relaksującą z dostosowaniem do 

wykonywanych ćwiczeń. 

luty 2022 

7.  „Wiatr dyrygent” – nauczyciel dyrygent staje przed 

„orkiestrą” i odpowiednimi ruchami rąk pokazuje, z jaką 

dynamiką dzieci mają grać. Jeżeli dłonie prowadzącego 

znajdują się blisko siebie – dzieci grają cicho, w miarę 

oddalania od siebie rąk – dzieci grają coraz głośniej. Przy 

kolejnych powtórzeniach dyrygentami zostają dzieci. 

 

 „Chowamy się przed deszczem” – część dzieci dobiera 

się w pary, a część pozostaje bez (ważne: par jest tyle, ile 

 Dzieci grają na grzechotkach raz ciszej, 

raz głośniej, wg polecenia dyrygenta. 

Zachęcanie dzieci do uważnego słuchania i 

patrzenia na instrukcję wykonywania 

poszczególnych ruchów ciała. 

 

 

 

Zabawa ucząca dzieci szybkiego 

reagowania na sygnały. 

marzec 2022 
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dzieci bez par). Dzieci maszerują po sali w parach i 

samotnie, a na hasło: „parasol” – pary chwytają się za 

ręce i tańczą w kółku, a samotne dziecko wchodzi pod 

parasol i chowa się przed deszczem. 

 

 „Wyprawa do dżungli” zabawa ruchowa  z 

naśladowaniem ruchów dzikich zwierząt. 

 

8.  Swobodny ruch do utworu A. Vivaldiego „Cztery pory 

roku” – „Wiosna”. 

 

 Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami 

rytmicznymi. Realizacja w tańcu. Gra na instrumentach. 

Połączenie tańca z instrumentacją. Mówienie o muzyce. 

 

 Pląs „Głowa, ramiona, kolana, pięty” – rozróżnianie 

części ciała z jednoczesnym pokazywaniem ich w 

różnym tempie. 

Metoda  Batii Strauss: ruch przy muzyce, 

w tym doświadczanie ruchu i dźwięku, 

ruch poddany dyscyplinie 

akompaniamentu z wykorzystaniem 

utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku” 

– „Wiosna”. 

kwiecień 2022 

9.  Nie chcę cię - zabawa ze śpiewem, dzieci w parze 

odpychają się gestem, potem wykonują gest przyzywania, 

zachęty w kierunku innego dziecka i z nim kontynuują 

zabawę, podają sobie ręce na krzyż, kręcą się w kółko. 

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać.  

Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi daj. 

Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj. 

 

 Muzyczna gimnastyka „W podskokach” nr 2 - skłony, 

podskoki, gimnastyka rąk. 

Zabawa muzyczno – ruchowa z 

naśladowaniem gestów i wykonywaniem 

poleceń wg instrukcji. 

maj 2022 
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10.  Taniec „Western” tańce świata. 

 

 Zabawa ruchowa „Najpierw skłon – wygibasy”. 

Nauka tańca country „Western”z 

charakterystyką podskoków i zwrotów. 

Zachęcanie dzieci do tańca wg ustalonych 

kroków. 

czerwiec 2022 

Harmonogram działań wspierających uzdolnienia plastyczne  

w grupie dzieci 5, 6-letnich – „Pszczółki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Anna Kuś 

L.p. Zadanie Cel Termin 

realizacji 

1. „Owocowy kosz” Praca plastyczna wykonana z naklejanych 

nasion, pestek, fasoli, kaszy itp. Wypełnianie konturu 

wskazanego przez nauczyciela. 

 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych 

możliwości twórczych w toku 

różnorodnych działań plastycznych 

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

- rozwijanie sprawności manualnych 

dziecka, 

- uwrażliwienie na piękno różnorodnych 

zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i 

społecznych, 

- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w 

naturze, 

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy 

oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

listopad 2021 

2. „Kolorowe figurki: Tworzenie ciekawych figurek z masy solnej, 

po wyschnięciu malowanie farbami. 

 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych 

możliwości twórczych w toku 

różnorodnych działań plastycznych 

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

- rozwijanie sprawności manualnych 

grudzień 2021 
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dziecka, 

- uwrażliwienie na piękno różnorodnych 

zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i 

społecznych, 

- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w 

naturze, 

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy 

oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

3. „Rozdmuchany obrazek” Praca plastyczna, rozdmuchiwanie 

plam z kolorowej farby lub tuszu przy pomocy słomki. 

 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych 

możliwości twórczych w toku 

różnorodnych działań plastycznych 

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

- rozwijanie sprawności manualnych 

dziecka, 

- uwrażliwienie na piękno różnorodnych 

zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i 

społecznych, 

- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w 

naturze, 

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy 

oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

styczeń 2022 

4.  „Znane i podziwiane” Zastosowanie techniki układanie puzzli 

(wycinamy z gazety ciekawy obiekt architektury, tniemy na 

paski mogą być ukośne, pionowe, poziome, ukośne lub 

kwadraty, prostokąty itp. po czym przyklejamy na kolorową 

kartkę zachowując kilkumilimetrowe odstępy pomiędzy każdym 

elementem układanki. 

 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych 

możliwości twórczych w toku 

różnorodnych działań plastycznych 

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

- rozwijanie sprawności manualnych 

dziecka, 

- uwrażliwienie na piękno różnorodnych 

zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i 

społecznych, 

luty 2022 
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- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w 

naturze, 

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy 

oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

5. Ptaszki za oknem”, Witraż, wykonywanie witraży na foliach 

farbą klejową/akrylową. „ 

 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych 

możliwości twórczych w toku 

różnorodnych działań plastycznych 

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

- rozwijanie sprawności manualnych 

dziecka, 

- uwrażliwienie na piękno różnorodnych 

zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i 

społecznych, 

- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w 

naturze, 

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy 

oraz ekspresji plastycznej dziecka,  

marzec 2022 

6. „Pisanki- jajka malowane” Wykonanie formy przestrzennej z 

masy papierowej z użyciem balonów  

 

,,Tworzymy stroje ekologiczne" wykonanie strojów z różnego 

rodzaju surowców wtórnych z okazji Dnia Ziemi. 

Zorganizowanie mini pokazu mody ekologicznej. 

 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych 

możliwości twórczych w toku 

różnorodnych działań plastycznych 

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

- rozwijanie sprawności manualnych 

dziecka, 

- uwrażliwienie na piękno różnorodnych 

zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i 

społecznych, 

- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w 

naturze, 

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy 

oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

kwiecień 2022 
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    7. ,,Niebo i obłoki” Tworzenie waloru barwy przez dodawanie 

bieli: – tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w 

kilku odcieniach; – wyróżnianie i nazywanie barw zimnych. 

 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych 

możliwości twórczych w toku 

różnorodnych działań plastycznych 

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

- rozwijanie sprawności manualnych 

dziecka, 

- uwrażliwienie na piękno różnorodnych 

zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i 

społecznych, 

- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w 

naturze, 

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy 

oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

maj 2022 

8. „Malarski plener” Malowanie otoczenia przyrodniczego z 

bezpośredniej obserwacji, wyjaśnienie pojęć: sztaluga, paleta, 

malarz. 

 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych 

możliwości twórczych w toku 

różnorodnych działań plastycznych 

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

- rozwijanie sprawności manualnych 

dziecka, 

- uwrażliwienie na piękno różnorodnych 

zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i 

społecznych, 

- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w 

naturze, 

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy 

oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

czerwiec 2022 
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Harmonogram działań wspierających uzdolnienia kulinarne  

w grupie dzieci 5, 6-letnich – „Pszczółki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. Klaudia Kuświk 

L.p. Zadanie Cel Termin 

realizacji 

1. Przygotowanie  

i degustacja soku marchwiowo- jabłkowego. 

Dziecko: 

- zna wartości zdrowotne spożywanych 

warzyw i owoców; 

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk; 

- kulturalnie spożywa posiłek.  

wrzesień 2021 

2. Przygotowanie 

 i degustacja owocowych szaszłyków. 

 

Dziecko: 

- zna wartości zdrowotne spożywanych 

owoców; 

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk; 

- kulturalnie spożywa posiłek. 

październik 2021 

3. Wydrążanie miąższu 

 i pestek dyni, w celu przygotowania przecieru do zupy 

dyniowej. Suszenie pestek dyni. 

Dziecko: 

- zna wartości zdrowotne spożywanych 

warzyw; 

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk. 

listopad 2021 
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4. Przygotowanie, ozdabianie oraz degustacja pierników. Dziecko:  

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

- przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk; 

- dekoruje według własnego pomysłu 

pierniczki; 

- kulturalnie spożywa posiłek. 

grudzień 2021 

5. Przygotowanie, dekorowanie muffinek w prezencie na Dzień 

babci i dziadka. 

Dziecko: 

- przygotowuje samodzielnie ciasto; 

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

- ozdabia według własnego pomysłu 

muffinki; 

-przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk; 

- kulturalnie spożywa posiłek. 

styczeń 2022 

6. Uśmiechnięte kanapki – wykorzystanie nowalijek.  Dziecko: 

- zna wartości zdrowotne spożywanych 

warzyw; 

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk; 

- kroi warzywa w plastry; 

- smaruje masłem chleb; 

- kulturalnie spożywa posiłek. 

luty 2022 

7. Przygotowanie sałatki warzywnej.  Dziecko: 

- zna wartości zdrowotne spożywanych 

warzyw; 

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

marzec 2022 
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-przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk; 

- kroi w kostkę warzywa; 

- kulturalnie spożywa posiłek.  

8. Przygotowanie kulinarnych ozdób Wielkanocnych z jajka. Dziecko:  

-postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk; 

- przygotowuje ozdoby; 

- kulturalnie spożywa posiłek 

kwiecień 2022 

9. Owocowe smoothie – truskawka w roli głównej. Dziecko: 

- zna wartości zdrowotne spożywanych 

owoców; 

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk; 

- kulturalnie spożywa posiłek. 

maj 2022 

10. Przygotowanie naturalnych owocowych lodów.   

 

Dziecko: 

- zna wartości zdrowotne spożywanych 

owoców; 

- postępuje zgodnie z instrukcją 

nauczyciela; 

-przestrzega zasad higieny osobistej 

dotyczącej mycia rąk; 

- kulturalnie spożywa posiłek. 

czerwiec 2022 

 

 

 

 

 



Roczny Plan Pracy 2021/2022 
 Strona 100 
 

      Załącznik 15 

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 
 

Harmonogram zajęć profilaktyczno-wychowawczych 

w grupie dzieci 3 letnich – „Rybki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Katarzyna Krawczyk, mgr Patrycja Blachowska 

L.p. Cel Zadanie Termin realizacji 

1. Cel główny: 

- stwarzanie warunków do pełnego 

rozwoju osobowości każdego dziecka 

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem 

i możliwościami w relacjach ze 

środowiskiem społecznym, kulturowym 

i przyrodniczym, 

- uczenie dziecka współżycia z innymi 

ludźmi, 

- wyrabianie właściwego stosunku do 

otaczającego świata, 

- kształtowanie  zachowań społecznie 

akceptowanych 

 

Cele szczegółowe: 

- rozróżnianie pozytywnych i 

negatywnych form zachowania, 

- akceptowanie drugiego człowieka, 

Blok tematyczny: Umiem funkcjonować w grupie 

- przestrzeganie umów, reguł i norm ustalonych w grupie 

-utworzenie kodeksu grupy 

- współdziałanie w grupie i w sytuacjach zadaniowych -

zwracanie uwagi na zasady współdziałania podczas zajęć 

i zabaw 

- szanowanie wspólnej własności-dbanie o salę, zabawki 

i sprzęt przedszkolny 

bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym 

- czekanie na swoją kolej, zgłaszanie się np. podczas 

zajęć poprzez uniesienie ręki do góry 

- sumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego - 

pełnienie dyżurów w sali (np. zasuwanie krzesełek, 

odkładanie kredek na swoje miejsce, wkładanie puzzli do 

szafy po skończonej zabawie) 

- okazywanie życzliwości i taktowne zachowanie się 

wobec odmienności innych (wygląd zewnętrzny, 

zachowanie, zwyczaje) - zrozumienie dla ludzkiej 

Wrzesień 2021 
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- rozróżnianie dobra od zła, 

- przestrzeganie kompromisu w 

zabawie, 

- rozwiązywanie konfliktów, 

- pomaganie niepełnosprawnym i 

innym, 

- rozpoznawanie i nazywanie uczuć 

innych, 

- stosowanie się do umów ustalonych w 

grupie, 

- kształtowanie samodzielności, 

- kształtowanie odporności 

emocjonalnej 

- rozwijanie poczucia własnej wartości 

- uświadomienie dzieciom złożoności 

otaczającego je świata i czyhających 

tam   zagrożeń  

 

inności; przeciwstawianie się przejawom dokuczania i 

wyśmiewania poprzez przykłady z literatur 

- nie obrażam się, nie kłamię - poznawanie wzorców 

właściwego zachowanie poprzez podejmowanie prób 

oceny zachowań bohaterów bajek, opowiadań i 

inscenizacji oraz wzorców pozytywnych zachowań 

poprzez własny przykład, przykłady zachowań dzieci i 

innych dorosłyc 

- unikam krzyku - porozumiewanie się umiarkowanym 

tonem głosu 

 - jeśli mam problem, zwracam się do nauczyciela o 

pomoc, obdarzenie dziecka zaufaniem, umożliwienie mu 

odczuwania bycia ważnym 

przyjmowanie porażek, nauka przegrywania- 

wykorzystanie gier stolikowych i ruchowych 

- rozumienie szkodliwości przebywania w hałasie (złe 

samopoczucie, rozdrażnienie, bóle głowy), 

 

2. Blok tematyczny: Wiem, co to znaczy grzeczne i 

kulturalne zachowanie 

- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w 

określonych sytuacjach (proszę, dziękuję, przepraszam), 

utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w 

miejscach publicznych) 

- uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych członków 

rodziny – spokojne i ciche zachowanie, podczas gdy inni 

odpoczywają 

- wyrabianie nawyku uprzejmego witania się i 

pożegnania z kolegami lub dorosłymi 

- opiekowanie się osobami chorymi, starszymi. 

samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w 

domu i w przedszkolu: 

Październik 2021 
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sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka 

nad swoim zwierzakiem, 

- przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad 

dotyczących utrzymania porządku i szanowania zieleni 

w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, 

nie depczemy trawników, nie niszczymy drzew i 

krzewów) 

- jestem miły i uprzejmy dla innych - kulturalne 

zwracanie się do kolegów, składanie życzeń 

urodzinowych 

 

3. Blok tematyczny: Jestem dobrym kolegą/koleżanką  

- szanuję własne wytwory i wytwory pracy innych 

kolegów - poszanowanie pracy i zdania kolegów 

- sprawianie radości innym dzieciom przez składanie 

życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla 

nich kartek lub pisanie listu choremu koledze, 

przygotowanie upominków 

- słucham, co mówią inni - skupianie uwagi na tym co 

mówi kolega 

- nie wyrządzam innym krzywdy - uczenie się 

pokojowego rozwiązywania konfliktów – stosowanie 

zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy 

nauczycielki 

- nie zabieram bez pytania zabawek należących do 

innych - rozumienie, że inni też mają prawo do 

uczestnictwa w zabawie, korzystania z zabawek 

Listopad 2021 

4. Blok tematyczny: Dbam o bezpieczeństwo swoje i 

innych  

- nie oddalam się od grupy -ustalenie zasad 

warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w 

przedszkolu (sala, ogród przedszkolny) oraz na 

Grudzień 2021 



Roczny Plan Pracy 2021/2022 
 Strona 103 
 

wycieczkach 

- uważnie poruszam się po budynku przedszkola oraz w 

ogrodzie przedszkolnym - ustalenie jasnych zasad 

warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w 

przedszkolu – przestrzeganie umów grupowych 

- nie biorę do rąk nieznanych przedmiotów, produktów - 

przestrzeganie zakazu spożywania produktów 

nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, 

słodycze itp. oraz otrzymywane od obcych) 

- informuję dorosłych o swoich dolegliwościach i złym 

samopoczuciu - omówienie sposobu postępowania w 

razie złego samopoczucia, skaleczenia czy innej 

dolegliwości 

- unikam niebezpiecznych zabaw i zachowań - 

dostarczenie dzieciom wzorów zachowania ( filmy 

edukacyjne, teatrzyki, spotkanie z policjantem lub 

pracownikiem Straży Miejskiej) – poznanie 

konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań 

- znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania - 

zapamiętanie własnego imienia, nazwiska i adresu 

zamieszkania 

- nie zbliżam się do nieznanych zwierząt - omówienie 

zachowań zwierząt, gdy: zwierzę jest zdenerwowane, 

chore, boi się 

- przestrzeganie zasad ruchu drogowego dla pieszych -

dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na 

ulicy ( wycieczki na skrzyżowanie, spotkanie z 

policjantem, pracownikami Straży Miejskiej) 

- unikanie kontaktu z nieznanymi osobami- poznanie 

niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających własnemu bezpieczeństwu 

- poznanie przyczyn powstawania pożarów- określenie 
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zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w 

domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu – pożar we 

własnym mieszkaniu, w mieszkaniu sąsiednim, podczas 

zadymienia korytarza i klatki schodowej) 

- poznanie numery telefonów alarmowych 

 

5. Blok tematyczny: Pięć minut gimnastyki buzi i języka 

- obserwacja n-la dotycząca poprawnej wymowy 

- spotkania w ramach PPP z logopedą, skierowanie na 

badania oraz ustalenie kierunków pracy 

- zabawy logopedyczne w małych zespołach 

- instruktaże dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu 

- systematyczne powtarzanie ćwiczeń w trakcie 

codziennych sytuacji edukacyjnych 

Styczeń 2022 

6. Blok tematyczny: Szanuję swoją rodzinę 

- znam historię swojej rodziny - rozmowy na temat 

rodziny - znajomość imion rodziców, dziadków, 

rodzeństwa, miejsca zamieszkania 

- pamiętam o uroczystościach rodzinnych - wzmacnianie 

więzi rodzinnych poprzez udział członków rodziny w 

uroczystościach organizowanych w przedszkolu (Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty) oraz w 

zajęciach otwartych 

- okazuję swoje uczucia rodzinie - wykonywanie 

niespodzianek dla członków rodziny bez okazji 

- aktywnie uczestniczę w życiu rodzinnym - zachęcanie 

do pomagania rodzicom w domu, pamiętanie o 

urodzinach i imieninach domowników, 

przygotowywanie prezentów 

- wiem, gdzie pracują moi rodzicei znam wartości 

wypływającez wykonywanego zawodu - zapraszanie do 

przedszkola rodziców w celu poznania ich pracy: lekarz, 

Luty 2022 
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policjant, pielęgniarka itp. 

7. Blok tematyczny: Jestem dobrym Polakiem  

- umieszczenie w widocznym miejscu w salach godła 

Polski - wywieszanie na budynku przedszkola flag z 

okazji świąt narodowych , udział w obchodach ,,Święta 

Flagi’’ 

- poznanie swojego miasta - poznanie herbu Kalisza , 

poznanie nazwy rzeki, która przepływa przezmiasto , 

spacer po najbliższej okolicy 

- jestem dumny z kraju, w którym mieszkam - 

uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej 

(zajęcia, każda nadarzająca się okazja) – jesteśmy 

Polakami, mieszkamy w Polsce  

- poznanie informacji na temat Warszawy (stolica Polski, 

herb, legenda, wiersze ) - poznanie nazwy najdłuższej 

rzeki Polski  

- znam i szanuję symbole narodowe: godło, flaga, hymn 

– omawianie tematyki w ramach np. poranków 

patriotycznych 

 

Marzec 2022 

8. Blok tematyczny: Dbam o zdrowie swoje i innych 

- hartuję swój organizm - biorę udział w zajęciach 

ruchowych, zabawach, spacerach i wycieczkach 

(przebywam na świeżym powietrzu w każdej porze roku) 

- propagowanie form czynnego wypoczynku 

- dbam o higienę osobistą– nauka prawidłowego 

szczotkowania 

- mycie rąk po wyjściu z toalety i przed posiłkami–

korzystanie z indywidualnych przyborów higienicznych 

Kwiecień 2022 
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- ubieram się stosownie do pory roku, pogody i 

temperatury 

- chętnie zjadam wszystkie posiłki – poznaję zasady 

zdrowego żywienia 

- uświadomienie konieczności spożywania pokarmów 

niezbędnych dla zdrowia, umiaru w spożywaniu 

słodyczy 

- nie oglądam zbyt długo telewizji ani nie korzystam z 

komputera 

- nie boję się lekarza- stosuje się do jego zaleceń–

spotkanie z pielęgniarką 

- zwrócenie uwagi na konieczność leczenia w czasie 

choroby (lekarstwa, zastrzyki) - wdrażanie do 

profilaktyki (szczepienia, prawidłowe odżywianie, ruch) 

- nie krzyczę, mówię umiarkowanym głosem - 

przestrzeganie przed nadwyrężaniem głosu 

  

9. Blok tematyczny: Żywioły: zachowanie podczas 

śnieżycy, powodzi, wichury, huraganu, burzy, dużego 

nasłonecznienia itp.  

- „Zjawiska przyrody”- poznanie i rozróżnianie zjawisk 

pogody. 

- stosowanie kremów ochronnych zależnie od 

temperatury 

- hartowanie dzieci- codzienny pobyt na powietrzu 

- obserwacje przyrodnicze- prowadzenie kalendarza 

pogody 

- pogadanki i rozmowy na temat klęsk żywiołowych 

 

Maj 2022 
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10. Blok tematyczny: Przeciwdziałanie niekorzystnemu 

wpływowi mediów 

- rozwijanie zainteresowań, poznanie mocnych i słabych 

stron dzieci 

- prowadzenie rozmów, pogadanek na temat tolerancji i 

szacunku dla drugiego człowieka 

- integracja w grupie, troska o właściwe relacje ze 

szczególnym uwzględnieniem wpływu przezywania, 

wyśmiewania przez kolegów 

- zabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, scenki 

dramowe 

- bieżące rozwiązywanie problemów, eliminowanie 

agresji i przemocy rówieśniczej 

 

Czerwiec 2022 

Harmonogram zajęć profilaktyczno-wychowawczych 

w grupie dzieci 3/4 letnich – „Ptaszki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Patrycja Sieradzka, mgr Dorota Świdlik 

L.p. Cel Zadania  Termin realizacji 

 Kształtowanie nawyków 

i przyzwyczajeń higieniczno- 

zdrowotnych 

- dziecko rozumie i przestrzega 

konieczności codziennych zabiegów 

higienicznych  

– dziecko potrafi kulturalnie zjeść 

posiłek  

– dziecko potrafi samodzielnie ubrać się  

Blok tematyczny: DBAM O SWOJE 

ZDROWIE  

- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia 

- opanowanie umiejętności samodzielnego ubierania się 

- kontrolowanie swojego wyglądu (fryzura, czystość 

ubrania) 

- dbałość o czystość zabawek i miejsc do zabawy oraz 

półki indywidualne 

- zabawy na świeżym powietrzu niezależnie od pogody – 

Wrzesień 2021 

Październik 2021 
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– dziecko potrafi dostosować ubiór do 

temperatury otoczenia  

– dziecko potrafi prawidłowo wytrzeć 

nos i korzystać z toalety  

– dziecko kontroluje swój wygląd  

– dziecko przestrzega porządku i ładu 

wokół siebie  

– dziecko potrafi umiejętnie i 

świadomie przeciwdziałać zmarznięciu 

i przegrzaniu oraz chronić skórę przed 

promieniami słonecznymi 

hartowanie organizmu 

 Upowszechnianie zdrowego 

stylu życia (fizycznego oraz 

psychicznego) 

- dziecko chętnie uczestniczy w 

ćwiczeniach gimnastycznych 

– dziecko wie, że musi dbać o 

prawidłową postawę ciała  

– dziecko wie, że ruch na świeżym 

powietrzu to zdrowie  

– dziecko zna różne formy aktywnego 

wypoczynku  

– dziecko potrafi unikać nadmiernego 

hałasu  

– dziecko rozumie szkodliwość 

wielogodzinnego korzystania z 

komputera oraz oglądania telewizji – 

dziecko wie jak wyrażać swoje stany 

emocjonalne w sposób społecznie 

akceptowany 

Blok tematyczny: GIMNASTYKA 

I ZABAWA TO FAJNA 

SPRAWA 

- prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych różnymi 

metodami (Labana, Orffa, Kniessów, Sherborne, 

Dalcrozea)   

- organizowanie zabaw na świeżym powietrzu 

- nauka nazywania i rozróżniania emocji  

Listopad 2021 

Grudzień 2021 
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 Kształtowanie umiejętności 

zapobiegania i radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w 

życiu codziennym 

- dziecko zna zasady bezpiecznego 

zachowania się w przedszkolu  

– dziecko zna podstawowe zasady 

ruchu drogowego 

– dziecko zna reguły współżycia w 

grupie  

– dziecko potrafi bezpiecznie dla siebie 

i innych posługiwać się przyborami  

– dziecko wie do kogo zwrócić się o 

pomoc w razie zgubienia  

 

Blok tematyczny: CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE  

- bezpieczna droga do przedszkola - przypomnienie 

podstawowych zasad ruchu drogowego,  

- poznanie reguł współżycia w grupie w celu bezpiecznej 

zabawy z rówieśnikami 

- bezpieczne posługiwanie się przyborami codziennego 

użytku (nożyczki, sztućce)  

- – rozumienie potrzeby zachowania ostrożności w 

kontaktach z osobami „obcymi” – próby znalezienia 

wyjścia z określonej trudnej sytuacji, 

Styczeń 2022 

Luty 2022 

 Podstawowe wiadomości dotyczące 

zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a 

co zagraża zdrowiu. 

- dziecko rozumie potrzebę 

prawidłowego żywienia (witaminy, 

składniki mineralne)  

– dziecko rozumie konieczność 

zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy 

i żywności szkodzącej zdrowiu  

– dziecko zna wartości odżywcze 

nowalijek  

– dziecko codziennie zjada zdrowy 

podwieczorek  

– dziecko wie, że papierosy szkodzą 

zdrowiu  

– dziecko unika niebezpieczeństw 

zagrażających jego zdrowiu 

Blok tematyczny: ZDROWO SIĘ 

ODŻYWIAM  

- czy to co jem jest zawsze dobre dla zdrowia (umiar w 

jedzeniu słodyczy, chipsów, picie coca-coli, żywienie się 

w barach szybkiej obsługi) 

- rozumienie potrzeby spożywania zdrowych roślin jako 

źródła witamin w okresie zimy, zielone hodowle w 

„kąciku przyrody” 

- kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania się  

- rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym 

środowisku, 

- przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

Marzec 2022 

Kwiecień 2022 
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 Kształtowanie właściwych, 

pozytywnych relacji między członkami 

rodziny i społeczności. 

- dziecko aktywnie uczestniczy w 

zajęciach edukacyjnych  

- dziecko chętnie tworzy wytwory 

plastyczne, techniczne  

- dziecko wie, że należy żyć w zgodzie i 

przyjaźni - dziecko przestrzega kodeksu 

zachowań w grupie  

- dziecko wie jak powinien wyglądać 

prawidłowy dla zdrowia rozkład dnia  

- dziecko wie, że należy chronić każdy 

żywy organizm  

– dziecko zna przyczyny 

zanieczyszczania wody i powietrza – 

dziecko umie sortować śmieci – dziecko 

wie, że niektóre opakowania można 

wykorzystać wiele razy  

– dziecko chętnie uczestniczy w akcjach 

na rzecz ochrony przyrody i środowiska  

- dziecko potrafi zgodnie współdziałać z 

innymi dziećmi  

- dziecko potrafi odgrywać proste 

scenki dramowe, pantomimiczne 

- dziecko rozumie potrzeby innych 

członków rodziny  

- dziecko chętnie i czynnie uczestniczy 

w codziennym życiu rodzinnym  

– dziecko zna swoje prawa i obowiązki 

- dziecko zna niektóre narządy 

własnego ciała (serce, płuca, żołądek)  

Blok tematyczny: DBAM O ZDROWIE 

INNYCH  

- kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny 

jako podstawy zdrowia psychicznego i fizycznego 

- dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków 

rodziny (opiekowanie się rodzeństwem, nie zakłócanie 

spokoju osobom odpoczywającym, pomoc osobom 

starszym, chorym) 

- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne 

przeżywanie radości, przyjemności oraz smutków 

(wspólne posiłki, wycieczki poza miasto, spacery, 

wspólne zabawy, propagowanie wśród rodziców i dzieci 

codziennego, wspólnego czytania książeczek itp.) 

- przyzwyczajenie do zgodnego współdziałania w grupie 

rówieśniczej, społeczeństwie 

- poznanie budowy i roli wybranych narządów człowieka 

– rozumienie prawidłowego funkcjonowania tych 

narządów dla zdrowia i życia człowieka 

- - stosowanie zabaw relaksacyjnych, ćwiczeń 

ruchowych oraz zajęć plastycznych 

Maj 2022 

Czerwiec 2022 
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Harmonogram zajęć profilaktyczno-wychowawczych 

w grupie dzieci 4/5 letnich – „Żółwiki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Anna Nowak, mgr Renata Matczak 

L.p. Cel Zadania Termin realizacji 

1. Cel główny: 

- stwarzanie warunków do pełnego 

rozwoju osobowości każdego dziecka 

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem 

i możliwościami w relacjach ze 

środowiskiem społecznym, kulturowym 

i przyrodniczym, 

- uczenie dziecka współżycia z innymi 

ludźmi, 

- wyrabianie właściwego stosunku do 

otaczającego świata, 

- kształtowanie  zachowań społecznie 

akceptowanych 

 

Integracja grupy – zapoznanie dzieci z kolegami, 

koleżankami w czasie zabaw różnego typu, zajęć 

dydaktycznych, w czasie pobytu w różnych miejscach 

np. ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów, 

wycieczek. 

Wrzesień 2021 

2. Emocje i uczucia. Przekazywanie dzieciom informacji w 

oparciu o ich doświadczenia o rodzajach uczuć 

 i emocji z wykorzystaniem plansz edukacyjnych – 

uczucia (np. radość, smutek, strach), filmów 

edukacyjnych np. „I co z tą złością zrobić?, Emocje – 

program UBU. 

Październik 2021 

3. Udział dzieci w akcjach charytatywnych – zachęcanie do 

pomagania innym osobom i zwierzętom w potrzebie – 

zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska oraz innych 

akcjach dla potrzebujących. Podkreślenie znaczenia 

niesienia pomocy i robienia dobrych uczynków. 

Listopad 2021 

4. Wzmacnianie pozytywnych zachowań dziecka poprzez 

zapobieganie napadom agresji. Uświadamianie złych 

skutków stosowania w stosunku do innych osób 

napadów złości i przemocy fizycznej. Wskazywanie 

sposobów rozładowywania złego napięcia – ruchu, 

śpiewu, rysowania i innych sposobów. 

Grudzień 2021 
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5.  Dobre maniery u dziecka – dziecięcy savoir – vivre. 

Przekazywanie dzieciom pozytywnych sposobów 

zachowania się w różnych sytuacjach i różnych 

miejscach. Zachęcanie do używania zwrotów 

grzecznościowych np. proszę, dziękuję, przepraszam. 

Korzystanie z literatury dziecięcej „Dobre zachowanie 

wierszem”. 

Styczeń 2022 

6. Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo? 

Wskazywanie dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo 

sposobów na ograniczenie złych bodźców, wyciszenia 

się, relaksacji, wprowadzania elementów porządku. 

Luty 2022 

7. Wyrabianie u dzieci wrażliwości na zachowania 

ekologiczne. Pokazywanie dzieciom pozytywnych 

skutków działań mających na celu ochronę przyrody na 

planecie Ziemia. 

Marzec 2022 

8. Zachęcanie dzieci do rozwijania swoich zdolności i 

talentów – stosowanie pozytywnych wzmocnień – 

stosowanie pochwał, zachęcanie do prezentowania 

swoich umiejętności w obecności innych osób. 

Kwiecień 2022 

9. Kształtowanie prawidłowych zachowań w spotkaniu z 

osobą obcą. Przedstawienie dzieciom możliwości 

właściwych zachowań – odmawiania przyjęcia 

prezentów od osoby nieznajomej, oddalania się z nią z 

miejsca pobytu, wzywania pomocy. Odgrywanie scenek 

dramowych w danych sytuacjach. 

Maj 2022 

10. Zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka w oparciu o 

Konwencję Praw Dziecka, UNICEF i urząd Rzecznika 

Praw Dziecka. Wywieszenie w sali Kodeksu Praw 

Dziecka i rozmowy na temat praw i obowiązków dzieci 

na świecie. 

Czerwiec 2022 
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Harmonogram zajęć profilaktyczno-wychowawczych 

w grupie dzieci 5/6 letnich – „Pszczółki” 

rok szkolny 2021/2022 

oprac. mgr Anna Kuś, Klaudia Kuświk 

L.p. Cel Zadania Termin realizacji 

1. dzieci wiedzą, że należą do tej samej 

grupy, i że wszyscy jej członkowie 

mogą mieć różne ulubione zabawy; 

opowiadają o swoich ulubionych 

zabawach; 

 

 

 

 

 

Zabawa integracyjna: ”Pociąg imion” – zabawa z 

pedagogiki zabawy – prowadzący jest lokomotywą, 

podchodzi po kolei do każdego dziecka, dotyka je w 

głowę i skanduje razem z grupą jego imię np. to Ania, to 

Ania to Ania, Ania, Ania, w tym czasie dziecko którego 

imię jest skandowane dołącza do pociągu. 

 Wspólne zastanowienie się nad tym co dzieci mogą, a 

czego nie powinny robić w przedszkolu – stworzenie 

grupowego kodeksu zachowania – zwrócenie uwagi na 

fakt, iż każde dziecko w grupie to mój kolega, moja 

koleżanka i mają oni takie samo prawo do zabawy jak ja. 

 

Październik 2021 

2. dzieci poznają znaczenie słów: reguła, 

norma, prawa, obowiązki; 

znają prawa i obowiązki panujące w 

grupie; 

wiedzą, co to jest Konwencja Praw 

Dziecka; 

mają świadomość swoich praw i 

obowiązków 

 

Zapoznanie dzieci z Konwencją Praw Dziecka na 

podstawie „Pentliczka”. Przypomnienie właściwych i nie 

właściwych zachowań przedszkolaka – kolorowanie 

obrazka i określenie tak lub nie za pomocą uśmiechniętej 

lub smutnej buzi. Próby przedstawienia ww zachowań w 

formie pantomimicznej 

Listopad 2021 
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3. dziecko potrafi spośród kilku zachowań 

wybrać właściwe; 

wie, że nie wszystkie zachowania są 

aprobowane społecznie; 

ma świadomość, że niektóre 

zachowania mogą sprawić drugiemu 

przykrość 

 

Przywitanie zabawą z pedagogiki zabawy: „Witam 

wszystkich, którzy....” – wszyscy stoją w kręgu, 

prowadzący mówi zdanie np. witam wszystkich, którzy 

lubią się śmiać, każdy kto czuje się powitany robi krok 

do przodu. 

 Quiz  –  „czy  wiesz  jak  się  zachować?” Dzieci 

słuchają wypowiedzi nauczyciela i oceniają czy są one 

zgodne z prawdą –   wtedy rysują w powietrzu  serce   – 

czy  też fałszywe – rysują i wkładają do pojemnika 

odpowiednią buźkę 

 

Grudzień 2021 

4. dziecko zna sposób wyrażania swoich 

uczuć – określanie swojego nastroju 

poprzez mimikę, gesty; 

wie, że uczucia drugich trzeba 

szanować; 

rozpoznaje i nazywa uczucia, emocje na 

podstawie „minek 

 

Zabawa „Która to minka?” – przyporządkowywanie 

minek do wypowiadanych zdań dotyczących emocji. 

Zwrócenie uwagi na fakt, że uczucia mogą być 

pozytywne i negatywne. Podział poznanych uczuć 

według tego kryterium (oznaczenie pozytywne – kolor 

zielony, negatywne – kolor czerwony). 

 Zabawa „Kto jest najsmutniejszy w całym królestwie?” 

– dzieci w parach siedząc naprzeciwko siebie wyrażają 

uczucia i powtarzają je na zasadzie lustrzanego odbicia. 

 

Styczeń 2022 

5. dziecko potrafi dostrzec pozytywne 

cech swoich kolegów; 

rozpoznaje uczucia na podstawie 

plakietek; 

potrafi wyjaśnić co kryje się pod 

pojęciem „agresja”; 

wie, jakie zachowania określamy 

Giełda pomysłów „Co to jest agresja?” – zapisanie 

propozycji dzieci przez nauczyciela. 

 Odczytanie wyjaśnienia pojęcia agresja z encyklopedii 

dla dzieci. 

 

Luty 2022 
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mianem agresji. 

 

6. dziecko wie w czym jest dobre, a co jest 

jego słabą stroną; 

potrafi w formie plastycznej 

przedstawić swoje „mocne strony” 

 

Wykonanie kukiełki lizakowej przedstawiającej samego 

siebie (na bluzce rysowanie znaczka identyfikacyjnego, 

na rewersie rysowanie tego, co dane dziecko lubi robić). 

 Prezentacja kukiełek (w rzeczywistości samego siebie) – 

dzieci przedstawiają kukiełką – to jest.... i lubi ona.... nie 

lubi natomiast..... 

 

Marzec 2022 

7. dziecko potrafi okazać serdeczność i 

sympatię wszystkim członkom grupy; 

potrafi właściwie ocenić zachowania; 

wie, że należy protestować mówiąc nie, 

gdy ktoś namawia nas do „złego”; 

wie, że dokuczanie innym, znęcanie się 

nad innymi dręczenie kogoś, bicie, 

ranienie innych nie jest w porządku; 

 

Historyjka obrazkowa „Brzydka zabawa” 

Dwoje dzieci buduje z klocków; 

Chłopcy przyglądają się zabawie; 

Propozycja jednego chłopca by zburzyć budowlę; 

Jeden chłopak niszczy budowlę; 

Prezentacja historyjki bez ostatniego obrazka – 

wypowiedzi dzieci i snucie domysłów co mogło być 

dalej?  Jakie uczucia towarzyszyły bohaterom historyjki? 

 

Kwiecień 2022 

8. dziecko rozumie potrzebę pomagania 

innym; 

dziecko ma świadomość, że i ono może 

kiedyś potrzebować pomocy; 

wie, że jest miło, gdy ktoś mu pomaga i 

gdy pomaga się innym; 

wie, że za okazaną pomoc powinno się 

okazać wdzięczność 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: „Jak inni mi 

pomagają i jak ja im pomagam”. 

 „Moja pomocna dłoń” – zawarcie z dziećmi umowy – za 

każdą okazaną koledze pomoc dzieci umieszczają na 

wyznaczonej do tego celu gazetce swoją „dłoń” – 

ogłoszenie konkursu – „Kto jest najlepszy w okazywaniu 

pomocy drugim?” 

 

Maj 2022 
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9. dziecko nazywa swoje uczucia; 

szanuje uczucia innych ludzi; 

uczy się kontrolować swoje reakcje; 

 

Giełda pomysłów „ Kto może pomóc dziecku, kiedy ma 

kłopoty?”. 

Podsumowanie – zwrócenie uwagi dzieci, że kiedy mają 

problem mogą liczyć na pomoc wielu dorosłych osób 

(rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków, nauczycieli, 

policjantów) i instytucji – Komitet Ochrony Praw 

Dziecka. 

 

Czerwiec 2022 

 


