ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA
PRZY ZSP W LIBUSZY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
PRZYJĘTY KIERUNKI PRACY:

,,PRZEDSZKOLAKI BLIŻEJ PRZYRODY’’
Cel główny:
- kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody.
Cele szczegółowe:

- podnoszenie świadomości przyrodniczej dzieci oraz ich rodziców,
- rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska poprzez obserwacje, doświadczenie i zabawę,
- wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt i roślin,
- dostrzeganie walorów przyrodniczych o krajobrazowych Polski oraz innych krajów,

I.
LP.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Przygotowanie warsztatu pracy i bazy przedszkola
SPOSOBY REALIZACJI
Wykonanie listy utworów, wierszy, bajek o tematyce przyrodniczej przydatnych w realizacji
tematyki dostępnych w zbiorach Biblioteki Publicznej w Libuszy. Wypożyczanie książek
z Biblioteki i udostępnianie ich nauczycielkom.
Wzbogacenie bazy przedszkola o nowe pomoce niezbędne do realizacji zajęć, zabaw
o tematyce przyrodniczej, takich jak: plansze, układanki, puzzle, gry, książki, płyty CD, przybory
do ćwiczeń.
Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycielek o wykonane własnoręcznie pomoce do
prowadzonych zabaw i zajęć (plansze, plakaty, historyjki obrazkowe, karty pracy, domino
owocowe, puzzle, liczmany, gry ścianki, itp.).
Organizowanie w salach kącików przyrodniczych okazjonalnych i stałych wyposażonych np.
w plansze, plakaty, książeczki przyrodnicze, zdrowe artykuły spożywcze, przybory higieniczne,
itp.
Opracowanie przez zespół nauczycielek narzędzi do badania wiedzy dzieci na temat przyrody.
Zbadanie poziomu wiedzy dzieci na początku i na końcu roku szkolnego.
Zorganizowanie w każdej grupie „Mini ogródków warzywnych, zielników” do prowadzenia
obserwacji i doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą różnych roślin: fasoli, zbóż,
ziół, warzyw.

Cały rok

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

TERMIN

II.

Praca dydaktyczno – wychowawcza z wychowankami

Cały rok

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Stosowanie metod aktywizujących pobudzających dzieci do samodzielnych doświadczeń, do Cały rok
poznawania przez badanie, odkrywanie, smakowanie, praktyczne działanie oraz poznawanie
przez bezpośredni kontakt.
Prezentowanie przykładu recyklingu – dostrzeganie problemu składowania i segregacji śmieci. Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

8.

Wykorzystywanie zabaw dydaktycznych, zagadek, inscenizacji, pantomimy, zabawy w teatr, Cały rok
drzewa decyzyjnego, mapy mentalnej, 6 myślowych kapeluszy, metody projektu, zabaw
badawczych, praktycznego działania, wycieczek itp. w planowaniu miesięcznym i w zapisach
dziennych.
,,Laboratorium badawcze’’ realizacja zabaw badawczych w zakresie zjawisk przyrody.
Cały rok

9.

Obchody Dnia Wody i Ziemi

Wszystkie nauczycielki

LP.

SPOSOBY REALIZACJI

1.

Systematyczne realizowanie tematyki promującej zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie
i zasady higieny.
Dostarczanie dzieciom wiedzy dotyczących charakterystycznych zmian przyrody (pory roku )
w toku obserwacji. Poznawanie świata roślin oraz ich związku ze środowiskiem.
Pokazanie przykładów racjonalnego gospodarowania naturalnymi zasobami ( pozytywy
i negatywy wpływ turystyki na środowisko) oraz udział w programach ogólnopolskich ,,Mamo
tato wolę wodę’’, ,,Czyste powietrze wokół nas’ ’, ,,Kubusiowi przyjaciele natury’’
Organizowanie w salach kącików przyrody ożywionej i nieożywionej. Gromadzenie
eksponatów przyrodniczych.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

TERMIN

Marzec /
kwiecień

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

10. Realizacja projektu ,,Mały ogrodnik’’- posadzenie nowych roślin w ,,Zielonej przystani’’ . Cały rok
Obserwowanie rozwoju roślin, prowadzenie hodowli w kąciku przyrody.
11. „Mali kucharze”– cykliczne zajęcia kulinarne, samodzielne przygotowywanie zdrowych Cały rok
posiłków, przekąsek przez dzieci takich jak: sałatki, kanapki, surówki z wykorzystaniem
sezonowych warzyw i owoców. Zachęcanie dzieci do zjadania warzyw, przypominanie o ich
znaczeniu dla zdrowia, pobudzanie zmysłu smaku, węchu, wzroku przez samodzielne
przygotowywanie i zjadanie ich na II śniadanie.
12. Opracowanie dla całego przedszkola wspólnego kalendarza obchodów:, np. :„Dnia Październik
owocowego”, „Dnia warzywnego’’ , itd.

Wszystkie nauczycielki

13. Udział w akcjach: ,,Góra Grosza", ,,Zbieramy nakrętki", ,,Sprzątanie Świata", ,,Cała Polska czyta Cały rok
dzieciom”.

Marzec

Magdalena Stelmach,
Dorota Mrozek
Otylia Kosiba – Kędzior
Aneta Jantas
Jolanta Zięba

Cały rok
Cały rok

Dorota Mrozek
Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Kwiecień

Magdalena Stelmach

14. „Festiwal Piosenki Jesiennej ” pod hasłem – „Wesoło śpiewamy bo witaminki zjadamy ”.
Zorganizowanie uroczystości przedszkolnej podczas której każda grupa zaprezentuje
najładniejsze piosenki o tematyce przyrodniczej.
15. Wycieczka do leśniczówki , spotkanie z leśnikiem .
16. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych kształtujących u dzieci umiejętności kulturalnego
zachowania się przy stole, takich jak: posługiwanie się sztućcami, przyjmowanie poprawnej
postawy podczas siedzenia przy stole, zachowanie estetyki jedzenia podczas posiłków,
stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalnego zachowania się przy stole.
17. Wyposażanie dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa,
kształtowanie świadomości dzieci na temat tego co służy a co zagraża przyrodzie.
18. „Konkurs recytatorski o tematyce przyrodniczej ”- pomiędzy grupami 5-6-latków.

19. Wykorzystywanie różnorodnych metod, form i środków do zdobywania doświadczeń Cały rok
twórczych w zakresie ruchu: edukacja przez ruch D. Dziamskiej, edukacja kinezjologiczna, ruch
rozwijający W. Sherborne, pedagogika zabawy, idea C. Orffa i Labana, aktywne słuchanie
muzyki Bati Straus

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki

20. Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej i pobytowi na świeżym powietrzu:
- organizowanie spacerów i wycieczek, zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,
międzygrupowych spartakiad, zawodów, itp.
21. W ramach realizacji programu „Czytające przedszkola”:
- czytanie dzieciom codziennie w porze odpoczynku po obiedzie,
- raz w miesiącu udział w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez Publiczną Bibliotekę
w Libuszy
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom wybranych przez siebie bajek w ustalonym
wcześniej czasie
- raz w miesiącu wypożyczanie książek w bibliotece przez dzieci 6-letnie
- wypożyczanie książek dla przedszkola przez lidera akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
nauczycielki Dorotę Mrozek i Otylię Kosibę – Kędzior
22. „Galeria przyrodnicza” – wystawy prac plastycznych dzieci związane tematycznie z przyrodą.
23. Systematyczne planowanie i organizowanie zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój mowy
u dzieci: artykulacyjnych, ortofonicznych, słownikowych itp.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Dorota Mrozek,
Otylia Kosiba - Kędzior

Cały rok
Cały rok

Wszystkie nauczycielki
Wszystkie nauczycielki

24. Uczestnictwo dzieci w przedstawieniach teatralnych granych w przedszkolu przez grupy Cały rok
teatralne z całej Polski. Wybieranie propozycji teatrzyków o tematyce przyrodniczej.

Dorota Mrozek

III.
LP.
1.

2.
3.
4.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

Nawiązanie współpracy z publiczną Biblioteką w Libuszy w celu wypożyczania przez nauczycielki Cały rok
książek związanych tematycznie z koncepcją rozwoju przedszkola, wypożyczania książek przez
dzieci 6-letnie, udział w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę.
Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem w Gorlicach w celu przeprowadzenia spotkania Cały rok
edukacyjnego dla dzieci na terenie przedszkola dotyczącego dbania o środowisko naturalne.
Nawiązanie współpracy z nauczycielem przyrody z ZSP w Libuszy.
Cały rok

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Dorota Mrozek

Dorota Mrozek
Dorota Mrozek

Zacieśnianie współpracy ze Szkołą Podstawową w Libuszy w celu:
- przygotowania dzieci 5-6-letnich rozpoczynających we wrześniu 2018 r. naukę w klasie I do Cały rok
łagodnego przekroczenia progu szkoły i ułatwienia adaptacji, udział w zajęciach klasy pierwszej.
Zorganizowanie warsztatów pod hasłem ,,Las zamknięty w butelce’’ których celem jest Listopad
zaspokojenie naturalnej ciekawości dzieci.
Kontynuowanie współpracy z GCK w Gorlicach
Cały rok

Ewa Ryznar,
Magdalena Stelmach,
Dorota Mrozek
Dorota Mrozek

Wszystkie nauczycielki

8.

Organizowanie wycieczek do: biblioteki, warzywniaka, sklepu ze zdrową żywnością, piekarni, Cały rok
sklepu spożywczego, na działki, do ogródka, itp
Współpraca z teatrem ,,Bazyl ‘’ z Rzeszowa oraz ,,Pinokio’’ z Nowego Sącza.
Cały rok

9.

Współpraca z Kinem ,,Farys’’ w Bieczu

Cały rok

Otylia Kosiba - Kędzior

10.

Współpraca z PPP w Bieczu w zakresie: prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych Cały rok
i psychologicznych dzieci z grup starszych.

11.
12.

Współpraca ze szkolnym kołem ,,Caritas’’ – zorganizowanie Mikołaja dla dzieci
„Góra grosza”- udział w charytatywnej ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy dla dzieci z domów
dziecka
Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych,
recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych

Martyna Rąpała
Ewa Ryznar
Magdalena Stelmach
Wszystkie nauczycielki
Otylia Kosiba - Kędzior

5.
6.
7.

13.

Grudzień
Listopad/
Grudzień
Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Dorota Mrozek

Nauczycielki wszystkich
grup

IV.
LP.
1.
2.

3.
4.

5.

Współpraca z rodzicami

SPOSOBY REALIZACJI
„Cała Polska Czyta Dzieciom” – zapraszanie rodziców w ramach realizowanej przez przedszkole
akcji do czytania dzieciom książek na forum grupy o wyznaczonej porze dnia.
„Kącik dla Rodziców” – prowadzenie na tablicy w głównym holu przedszkola oraz na stronie
internetowej szkoły kącika ciekawych artykułów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad
wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji własnych dzieci.
Kontynuowanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w swoich dziedzinach. Zapraszanie
rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek z udziałem rodziców.
Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą
z PPP w Bieczu. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych
oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska
rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne
informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

Cały rok

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

TERMIN

V.

Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego dziecka, współpraca ze specjalistami
z PPP w Bieczu

LP.
1.

SPOSOBY REALIZACJI






2.




3.



TERMIN

Przeprowadzenie obserwacji pedagogicznych w grupach dzieci 3-4-letnich
Przeprowadzenie dwa razy w roku szkolnym: na początku w październiku i pod koniec
w kwietniu diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich.
Przekazanie informacji o wynikach diagnoz i obserwacji rodzicom w listopadzie
kwietniu.
Październik,
Opracowanie programów indywidualnych korygująco–wspomagających dla dzieci 5-6Kwiecień
letnich i kompensacyjno-wyrównawczych dla dzieci 3-4 –letnich wyłonionych do pracy
na podstawie wyników obserwacji i diagnoz.
Opracowywanie opinii w razie konieczności dla dzieci wymagających pogłębionej
diagnozy w poradni oraz na prośbę rodziców.
Przeprowadzenie za zgodą rodziców przesiewowych badań logopedycznych
i psychologicznych przez specjalistów z PPP w Bieczu.
Prowadzenie przez logopedę konsultacji i porad logopedycznych dla rodziców na
terenie przedszkola.
Zorganizowanie spotkania z psychologiem dla chętnych rodziców.

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

Nauczycielki grup

Cały rok

Logopeda i psycholog
z PPP
w Bieczu

Grudzień
Luty

Dorota Mrozek

VI.

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY

Doskonalenie warsztatu pracy poprzez
udział w doskonaleniu zawodowym
Poszukiwanie nowych i innowacyjnych
metod pracy z dzieckiem.
Wzajemna wymiana doświadczeń (wiedza,
pomoce dydaktyczne, literatura,
scenariusze zajęć)
Zajęcia koleżeńskie

Kursy, szkolenie, warsztaty

Nauczycielki grup

Samokształcenie

Nauczycielki grup

Pomoc koleżeńska

Nauczycielki grup

Zajęcia pokazowe

Nauczycielki grup

VII. KALENDARZ IMPREZ WEWNĘTRZYNYCH PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
TERMIN

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY

RODZAJ IMPREZY
Udział w Programie ekologicznym Kubusiowi Przyjaciele Natury.
Kontynuowanie współpracy z Biblioteką Publiczną w Libuszy pod hasłem: ,,Przyrodnicze
wędrówki z książką’’
Zajęcia warsztatowe zorganizowane przez p. Ewelinę Skrzypiec pt. ,,Las zamknięty
w butelce’’
Dzień ,,Pieczonego ziemniaka’’ – powitanie jesieni
Wycieczka do Parku Miejskiego w Gorlicach
Spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Bieczu
Zajęcia warsztatowe zorganizowane przez p. Ewelinę Skrzypiec pt. ,,Jesienne zwiastuny’’
Przedstawienie w wykonaniu nauczycieli przedszkola ,,Na straganie’’
,,Festiwal piosenki jesiennej’’
Zapalenie zniczy na grobie patrona ZSP w Libuszy
Spotkanie z przyrodnikiem
Wyjazd dzieci z przedszkola do kina w Bieczu
Spotkanie z leśniczym
Dzień Andrzejkowych wróżb
Obchody światowego ,,Dnia pluszowego misia’’- konkurs przedszkolny

Spotkanie ze Św. Mikołajem z udziałem dzieci nie uczęszczających do przedszkola
Wigilia – wspólne kolędowanie ,,Kolęda, kolęda zagląda do sali’’
Bal kostiumowy ,, W krainie bajki i baśni’’
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
,,Biesiada pączkowa’’ – spotkanie integracyjne. Degustacja pączków i faworków.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Magdalena Stelmach , Martyna Rąpała
Dorota Mrozek
Nauczycielki grup starszych
Wszystkie nauczycielki
Dorota Mrozek, Paulina Buraś
Wszystkie nauczycielki
Wszystkie nauczycieli
Wszystkie nauczycielki
Magdalena Stelmach
Otylia Kosiba – Kędzior
Dorota Mrozek
Wszystkie nauczycielki
Otylia Kosiba- Kędzior
Magdalena Stelmach
Dorota Mrozek
Dorota Mrozek
Celina Woźniak, Otylia Kosiba - Kędzior
Dorota Mrozek
Wszystkie nauczycielki
Wszystkie nauczycielki

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Udział w programie ogólnopolskim ,,Mamo tato wolę wodę’’
Konkurs plastyczny ,, Wiosna w oczach dziecka ‘’
Powitanie wiosny – koncert piosenki

Dorota Mrozek
Jolanta Zięba, Otylia Kosiba – Kędzior,
Paulina Buraś

,,Czyste powietrze wokół nas’’- PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ
Dzień Ziemi – wiosenne porządki
Wycieczka na żywą lekcję przyrody do Gorlic
,,Święto rodziny’’ – prezentacja inscenizacji, tańców, wierszy i piosenek
Udział w III Festiwalu Tańca zorganizowanym przez ZSP w Libuszy
Kontynuowanie akcji: ,,Cała Polska Czyta Dzieciom’’ – o tematyce przyrodniczej
Wycieczka do Muzeum Magurskiego Parku Narodowego
Dzień Dziecka w przedszkolu
Wycieczka do ,,Małego Robinsona’’ w Gorlicach
Wycieczka do Stróż

Otylia Kosiba - Kędzior
Magdalena Stelmach
Otylia Kosiba – Kędzior, Celina Woźniak

Zakończenie roku szkolnego.

Wszystkie nauczycielki
Jolanta Zięba, Paulina Buraś
Wszystkie nauczycielki
Celina Woźniak, Otylia Kosiba – Kędzior,
Aneta Jantas, Paulina Buraś/
Jolanta Zięba, Ewa Ryznar, Dorota
Mrozek, Magdalena Stelmach,

