PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
NA ROK 2018/2019
Rok przedszkolny 2018/2019 poświęcony jest w szczególności

działaniom

rozwijającym samodzielność, kreatywność, innowacyjność dzieci.
Będziemy realizować program wydawnictwa Nowa Era „Entliczek”, który umożliwia
intuicyjne przygotowanie do pracy, dzięki tradycyjnej organizacji treści, ułatwia
indywidualizację nauczania, dzięki ćwiczeniom o różnym stopniu trudności, zapoznaje dzieci
z wartościowymi tekstami literackimi zamieszczonymi w książce, wzbudza zainteresowanie
dzieci i pozwala cieszyć się z efektów własnej pracy dzięki odpowiednio dobranej szacie
graficznej, pomaga realizować podstawę programową − zawiera pełne scenariusze na każdy
dzień.
Dodatkowo będziemy pracować metodą projektów badawczych, której istotą jest
samodzielna praca dzieci dająca możliwość ćwiczenia bardzo wielu umiejętności. Metoda ta
polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań
edukacyjnych. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań,
kierowanie własnym uczeniem się, podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą,
kierującą i organizującą. Dzieci bardzo mocno angażują się w zadania, które mają wykonać,
„wciągając” w nie swoich najbliższych. Dzięki metodzie projektów dzieci rozwijają twórcze
myślenie, umiejętność planowania, sprawności manualne, umiejętność redagowania
wypowiedzi na podany temat. O tym jakie projekty będą realizowane decydują dzieci, dlatego
ich tematy będą podawane na bieżąco w trakcie roku szkolnego.
W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
przeprowadzimy wiele działań sprzyjających wychowaniu do wartości i kształtowaniu
patriotycznych postaw dzieci.
W roku 2018/2019 realizowany będzie również:
Kalendarz uroczystości przedszkolnych:
29.11.2018 – Andrzejki, 4.12.20187 - Barbórki, 6.12.2018 – Mikołajki, grudzień 2018 –
Jasełka/Świąteczne spotkanie z Rodzicami (wspólne robienie ozdób, śpiewanie kolęd), Bal
Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, 14.02.20198 – Walentynki, czerwiec 2019 - Dzień
Rodziny – Festyn Rodzinny.
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Kalendarz świąt nietypowych:


20.09. – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka



30.09. – Dzień Chłopaka



10.10. – Światowy Dzień Drzewa



11.10. – Dzień Dziewczynek



listopad – Dzień Dyni



25.11 – Dzień Pluszowego Misia



23.03. – Światowy Dzień Wody



02.04. – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci



06.04. – Światowy Dzień Sportu



23.04. – Dzień Ziemi



04.05. – Dzień Strażaka

Dodatkowo w trakcie roku realizowane będą zajęcia dodatkowe:
 Język angielski;
 Zajęcia taneczne;
 Sensoplastyka;
 Zajęcia rytmiczne i umuzykalniające
 Dogoterapia;
 Zajęcia sportowe.
W naszym przedszkolu zapewniamy współpracę z wykwalifikowanym logopedą oraz
poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00
 Plan pracy w przedszkolu może być modyfikowany
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