
Plan działań wychowawczych na rok szkolny 2018/2019 

Grupa I „Biedronki” 

 

CELE PLANU DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH 
 

Cel główny: 

 wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra 

i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.   

 

Cele szczegółowe: 

 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie                           

i sytuacjach zadaniowych. 

 kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i żywieniowych. 

 wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 wychowanie dla poszanowania świata roślin i zwierząt. 

 kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych. 

 kształtowanie umiejętności zgodnego obcowania z ludźmi. 

 uczenie się rozróżniania dobra od zła i rozpoznawania własnych odczuć. 

 rozwijanie poczucia własnej wartości i zdolności emocjonalnej empatii. 

 tworzenie postawy zrozumienia i akceptacji 

 

W realizacji powyższych celów, nauczyciele współpracują ze sobą oraz z całym środowiskiem przedszkolnym, szczególnie z rodzicami. 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE W ZAKRESIE RALIZACJI ZAŁOŻEŃ PLANU DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH 

 

Przedszkole, w równej mierze, pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom możliwości 

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  

Osiągnięcie celów wychowania zawarte jest w następujących obszarach:  

 fizycznym  

 emocjonalnym 

 społecznym  

 poznawczym 



 

Zadania Sposoby realizacji 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka 

poprzez organizację warunków sprzyjających 

nabywaniu doświadczeń                              w 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym                          

i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

 Umożliwienie poprzez różnorodne formy zajęć i zabaw poznawania własnych 

możliwości. 

 Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka. 

 Organizowanie sytuacji umożliwiających samodzielne, kreatywne i innowacyjne 

działanie dziecka. 

 Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej. 

 Zachęcanie dzieci do udziału w kółkach zainteresowań w przedszkolu. 

 Zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat swojego samopoczucia, odczuć i 

emocji, kiedy tego potrzebują 

 stwarzanie sytuacji w życiu codziennym, które rozładowują emocje negatywne i 

wzmacniają pozytywne 

 „Poznajemy zawody” - zapoznawanie dzieci z zawodami wykonywanymi przez rodziców 

i innych ludzi 

 zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat działalności oraz różnych zawodów 

wykonywanych przez człowieka – podejmowanie tematyki ukierunkowanej na 

znajdowanie tego, co dzieci lubią robić i jaki zawodem chciałyby się zajmować w 

przyszłości 

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom 

swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek                          

w poczuciu bezpieczeństwa.   

 Rozwijanie umiejętności, sprawności, doświadczeń dzieci poprzez swobodą zabawę 

 Zorganizowanie w sali kącików tematycznych (np. kącik konstrukcyjny, książki) 

 Unikanie zabaw wywołujących hałas, 

 Przestrzeganie przed nadwerężaniem głosu, 

 Rozumienie znaczenia odpoczynku, relaks poobiedni, czytanie bajek, słuchanie muzyki 

relaksacyjnej 

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej 

poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów 

poznawczych. 

 Uczestniczenie dzieci w zajęciach kierowanych przez nauczyciela 

 Stosowanie metod: 

 metody aktywizujące: pedagogika zabawy, drama, Ruchu Rozwijającego                   

W. Sherborne, metoda projektów, Montessori, 

 metody podające: opowiadanie, rozmowa, historyjka     obrazkowa, 

 metody praktyczne:  zabawy dydaktyczne, ćwiczenia, prace użyteczne, proste    

doświadczenia, 

 metody ekspresji: plastycznej, słownej, muzycznej, ruchowej. 



 

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków 

sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, 

które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz 

pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

 

 Zintegrowanie środowiska grupy, przedszkola 

 Edukacja włączająca, wzajemny szacunek 

 Doskonalenie relacji w grupie 

 Zabawy i gry integracyjne np. „Pobaw się moją zabawką”, „Kłębek przyjaźni”, „Miejsce 

po mojej lewej stronie jest wolne”,  „Podaj iskierkę”, „Ludzie do ludzi” itp. 

 Zabawy i zajęcia związane z tradycjami: 

 Dzień Przedszkolaka – wrzesień 2018 

 Dzień Chłopaka – wrzesień 2018 

 Andrzejki – listopad 2018 

 Mikołajki – grudzień 2018 

 Święta Bożego Narodzenia – grudzień 2018 

 Bal Karnawałowy – styczeń 2019 

 Walentynki  - Dzień Przyjaźni – luty 2019 

 Dzień Kobiet – marzec 2019 

 Dzień Ziemi – kwiecień 2019 

 Dzień Rodziny – czerwiec 2019 

 Dzień Motylka – czerwiec 2019 

 

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji 

świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, 

wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań.   

 Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych (prawda, dobro, piękno). 

Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny 

innych. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dziecko wyborów i zdawania sobie 

sprawy z ich konsekwencjami. 

 Dziecko jako współwłaściciel sali – dbanie o zabawki, książki, czystość wokół siebie. 

 

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, 

oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 

osobowych i uczestnictwa w grupie. 

 Ustalenie wspólnie z dziećmi form zachowania, umów odnoszących się do zgodnego 

współżycia w grupie. 

 Wykorzystanie literatury dziecięcej i ocen postępowania bohaterów jako przykłady do 

naśladowania – jak być koleżeńskim, dobrym, tolerancyjnym. 

 Budowanie własnego systemu wartości w oparciu o zdobyte doświadczenie 

 Zintegrowanie środowiska grupy. 

 Stosowanie zasady indywidualizacji. 

 Rozwijanie wiary we własne możliwości. 



 Budowanie umiejętności dostosowania się do zasad oraz oceny swojego zachowania 

poprzez „Biedronkową drabinkę grzeczności” 

 Stosowanie pochwał, pieczątek, naklejek, emblematów, powierzanie funkcji dzieciom. 

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi 

nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność 

ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym.    

 Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo – przestrzeganie przez dzieci 

wspólnie ustalonych umów – kodeks przedszkolaka. 

 Dbanie o zdrowie poprzez ciągłe i systematyczne kształtowanie nawyków higienicznych. 

 Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego – zabawy, 

ćwiczenia w sali i na świeżym powietrzu, spacery. 

 Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach. 

 Prowadzenie zabaw, zajęć zorganizowanych nt. podstawowych zasad bezpieczeństwa              

w ruchu drogowym, bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, środowisku 

domowym, w stosunku do obcych ludzi i zwierząt. 

 Uczestniczenie w zajęciach organizowanych w przedszkolu: 

 Dzień Sportu – maj 2019 

 Zajęcia sportowe – rok szkolny 2018/2019 

 Uświadamianie potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo – zaznajomienie dzieci                      

z zasadami ruchu ulicznego – zabawy tematyczne. 

 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć 

własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem 

naturalnych sytuacji, pojawiających się                                 

w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, 

uwzględniających treści adekwatne do 

intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych 

dzieci. 

 Danie dzieciom możliwości uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania 

innym własnych uczuć i potrzeb, 

 Tworzenie okazji do gromadzenia wiedzy o tym, jakie uczucia przeżywają koledzy i 

koleżanki w różnych sytuacjach, co może stanowić podstawę do ich lepszego rozumienia 

i akceptacji, rozwijanie poczucia własnej wartości (patrz, słuchaj, mów). 

 „My i nasze emocje” - zabawy i ćwiczenia doskonalące rozumienie emocji 

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących 

wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w 

odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: 

mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

 Umożliwienie kontaktu ze sztuką oraz rozwijanie zainteresowań plastyczno – 

konstrukcyjnych, udostępnianie materiałów, przyborów do prezentowania własnej 

twórczości, gromadzenie ciekawych eksponatów przyrodniczych 

 Zwiedzanie wystaw, oglądanie albumów, reprodukcji malarskich 

 Uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki – doskonalenie umiejętności słuchania                           

i śpiewania piosenek oraz zapoznanie z nauką gdy na instrumentach perkusyjnych, nauka 

prostych kroków tanecznych 

 Zapoznanie z teatrem – wyjścia na przedstawienia do MDK „Szopienice”, spotkania                



z artystami przyjeżdżającymi do przedszkola. 

 Udział w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza nim 

10. Tworzenie warunków pozwalających na 

bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości 

i umożliwiających poznanie wartości oraz norm 

odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 

 Poznawanie zasad dbania o środowisko (np. nie zrywanie kwiatów, liści z drzew, 

grzybów) 

 Udział dzieci w uroczystości grupowej „Dzień Drzewa”- październik 2018 

 Udział w  uroczystości przedszkolnej „Dzień Ziemi” - kwiecień 2019 

 Dokarmianie ptaków 

 Utworzenie w sali kącika przyrody – wrzesień 2018 

 11. Tworzenie warunków umożliwiających 

bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, 

majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów 

swojej pracy. 

 Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych, umiejętności technicznych 

 Rozwijanie umiejętności sprawstwa, „potrafię to zrobić” 

 Utworzenie w sali kącika kreatywnego – grudzień 2018 

 Zapoznanie z historią wybranych produktów i przedmiotów 

 Zachęcanie dzieci do prawidłowego organizowania swojej pracy. 

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi 

środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych 

wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

 Zachęcanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny i przedszkola. 

 Uczestniczenie w obchodach świąt o charakterze rodzinnym takich jak: 

 Powitanie w grupie – październik 2018 

 Spotkanie opłatkowe – grudzień 2018 

 Dzień Babci i Dziadka – styczeń 2019 

 Dzień Rodziny - „Pożegnanie z przedszkolem”– czerwiec 2019 

 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców 1 raz w semestrze 

 Zorganizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych: 

 „Jesienny pejzaż” - październik 2018 

 „Moja dzielnica – moje miasto” - maj 2019 

 Udział w akcji „Wkręć się w pomaganie” - cały rok, „Cała góra grosza” - grudzień 2018 

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi 

podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których 

źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne 

dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 

zachowań wynikających z wartości możliwych do 

zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

 Inspirowanie dzieci do dzielenie się z rodzicami wrażeniami z wydarzeń zaistniałych w 

przedszkolu i odwrotna sytuacja. 

 Zapoznawanie dzieci z obowiązkami i prawami dziecka i człowieka w sposób zrozumiały 

i adekwatny do wieku 

 Budzenie zaciekawienia otaczającym światem: 

 udział w konkursach plastycznych, 

 udział w uroczystościach przedszkolnych, 

 aktywne włączenie się rodziców do współpracy z Przedszkolem: 



 udział w różnych akcjach , wyjściach, wycieczkach, konkursach, przeglądach, 

 spotkania z interesującymi ludźmi z najbliższego otoczenia, 

 rozwijanie zainteresowań pracą zawodową rodziców, 

 zajęcia z przedstawicielami ciekawych zawodów, 

 godne reprezentowanie przedszkola w środowisku lokalnym, 

 odkrywanie własnych możliwości w sytuacjach nieznanych. 

 

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, 

realizowanych treści wychowawczych o nowe 

zagadnienia, wynikające z pojawienia się                         

w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla 

jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

 Uczestniczenie w zajęciach organizowanych w przedszkolu : 

 Dzień Drzewa – październik 2018 

 Dzień Biedronki – październik 2018 

 Dzień Pluszowego Misia – listopad 2018 

 Dzień Kota  - luty 2018 

 Dzień Sportu – maj 2019 

 Dzień Odkrywców - czerwiec 2018 

 Wyjścia, spacery po okolicy 

 Wycieczki 

 Bezpieczne korzystanie z komputera, Internetu 

 Przedstawienie zagrożeń wynikających z nadmiernego oglądania telewizji. 

 Udział w akcji patriotycznej „Piękna nasza Polska cała” - 100-lecie odzyskamia przez 

Polskę niepodległości – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów 

 Udział w akcji czytelniczej „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

 

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów 

uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez 

nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w 

szkole. 

 Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć: 

 pedagogika zabawy, drama, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda 

projektów, Montessori itp 

 Udział dzieci w kółku zainteresowań „Ciekawe dlaczego?” - październik 2018- maj 2019 

 Zachęcanie dzieci do udziału w różnych kołach zainteresowaniach i zajęciach na terenie 

przedszkola jak i poza nim 

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – 

umożliwiających dziecku poznawanie kultury                    

i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub 

języka regionalnego – kaszubskiego. 

 Zwracanie uwagi na piękno i estetykę najbliższego środowiska – spacery i wycieczki po 

naszej okolicy, zabytki. 

 Budzenie zainteresowania tradycjami i miejscowym folklorem – współpraca z Miejską 

Biblioteką Publiczną Filia nr 20 w Katowicach i  Domem Kultury w Katowicach 

(Szopienice): 



 legendy, przyśpiewki, tradycje, obrzędy. 

 Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością (spacery w celu obserwacji 

zachodzących zmian) 

 Wyjście pod Pomnik Zasłużonych Mieszkańców Dąbrówki Małej – listopad 2018 

 Zajęcia w Izbie Regionalnej 

 Udział dzieci w zajęciach pt.„Spotkanie z legendą” 

 Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Śląskie baśnie”” - listopad 2018 

 Udział w imprezie grupowej „Na tropie Beboka” 

 

 

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających 

budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 

nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 Udział w zajęciach z języka angielskiego 1 raz w tygodniu 

 Poznawanie kultury wybranych krajów europejskich 

 Rozwijanie postawy szacunku, tolerancji wobec innych kultur, narodowości. 

18. Uświadomienie zagrożeń związanych                          

z korzystaniem z komputera i dostępem do Internetu 
 Poznanie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i Internetu. 

 Rozmowy z rodzicami, plakaty i broszury informacyjne , informacje dotyczące 

ciekawych i odpowiednich dla wieku dzieci stron internetowych. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  

 

Rodzina i przedszkole to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka mające decydujący wpływ na prawidłowy jego rozwój. Współdziałanie 

nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego procesu wychowawczego. Wpływa zarówno na postępy dzieci w nauce, jak                  

i w zachowaniu. Daje też szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych stymulowanie rozwoju 

dziecka na wielu płaszczyznach. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Dlatego wychowawcy 

dążą do ujednolicenia oddziaływań  dydaktyczno – wychowawczych: dom – przedszkole.  

 

Zakres tej współpracy obejmuje:  

 udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów w edukacji i trudności, 

 zaznajomienie rodziców z dokumentami regulującymi pracę przedszkola, a w szczególności ze statutem przedszkola, koncepcją pracy 

przedszkola, programem wychowawczym i profilaktyki, 

 udział rodziców w różnego rodzaju formach działalności placówki (przedstawienia, wycieczki, imprezy organizowane w przedszkolu).  

 

 

 



 

Formy współpracy z rodzicami:  

 zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,  

 zebrania grupowe,  

 konsultacje indywidualne,  

 spotkania okolicznościowe,  

 organizacja dni /zajęć otwartych dla rodziców/dni adaptacyjnych,  

 uroczystości, festyny, pikniki,  

 prelekcje, pogadanki,  

 prowadzenie kącika dla rodziców (pedagogizacja rodziców),  

 kontakty telefoniczne,  

 kontakty miedzy rodzicami,  

 plany współpracy z rodzicami,  

 program wychowawczy, 

 tablice informacyjne dla rodziców,  

 strona internetowa przedszkola,  

 włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,  

 angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola. 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2018/2019 GRUPA MOTYLE 
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz 

kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych 

sytuacjach i w dalszej 

edukacji; 

 umożliwienie poprzez różnorodne formy zajęć i zabaw poznania własnych możliwości; 

 Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka. Wykorzystanie i tworzenie okazji do 

poznawania rzeczywistości społeczno-kulturowej. 

 Zachęcenie dzieci do udziału w kółkach zainteresowań w przedszkolu 

 Wyjazdy na zajęcia, warsztaty do Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz wyjścia do Biblioteki Miejskiej o Miejskiego Domu 

Kultury na zajęcia plastyczno-literackie 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie 

dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

 Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych. Wykorzystanie codziennych sytuacji do podejmowania prób 

samooceny i oceny innych. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich 

konsekwencji. 

 dziecko jako współwłaściciel sali; 

 ustalenie wspólnie z dziećmi form zachowania, umów odnoszących się do zgodnego współżycia w grupie; 

 wykorzystanie literatury dziecięcej i ocena postępowania bohaterów jako przykłady do naśladowania -jak być koleżeńskim, 



dobrym, tolerancyjnym  

 budowanie własnego systemu wartości w oparciu o zdobyte doświadczenie 

 budowanie umiejętności dostosowania się do zasad oraz oceny swojego zachowania poprzez „Drabinkę grzeczności” 

SYSTEM MOTYWACYJNY  

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia ,co jest dozwolone, a czego nie wolno.  

Opracowując „Kodeks grupowy” w którym  wspieramy  i motywujemy dzieci  do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak 

również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. „Drabinka grzeczności”- 

oceniamy swoje zachowanie. Nagroda dla „bohatera roku”- zbieramy pieczątki za każde znalezienie się wizytówki dziecka na 

najwyższym  szczeblu „Drabinki grzeczności”.  Zwycięzca otrzymuje dyplom i nagrodę.  

Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka.  

FORMY NAGRADZANIA :  

Pochwała indywidualna.  

Pochwała wobec grupy 

Pochwała przed rodzicami. 

Dostęp do atrakcyjnej zabawki.  

Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki 

NAGRADZAMY ZA : 

Stosowanie ustalonych zasad i umów.  

Wysiłek włożony w wykonaną pracę.  

Wywiązanie się z podjętych obowiązków. 

Bezinteresowną pomoc innym.  

Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.  

Po ustaleniu norm postępowania należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.  

Konsekwencje za nie przestrzeganie Kodeksu i zasad grupowych :  

Upomnienie słowne indywidualne.  

Upomnienie słowne wobec grupy.  

Poinformowanie rodziców o przewinieniu.  

Odsunięcie od zabawy.  

Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.  

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej 

koniecznej do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym 

także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

 danie dzieciom możliwości uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb, 

tworzyć okazje do gromadzenia wiedzy o tym jakie uczucia przeżywają koledzy i koleżanki w różnych sytuacjach, co może 

stanowić podstawę do ich lepszego rozumienia i akceptacji, rozwijanie poczucia własnej wartości (patrz, słuchaj, mów) 

 Bloki tematyczne dotyczące emocji, zabawy parateatralne, praca z tekstem, historyjki obrazkowe 

 zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny i przedszkola; 

 inspirowanie dzieci do dzielenia się z rodzicami wrażeniami z wydarzeń zaistniałych w przedszkolu i odwrotna sytuacja; 

 uczestniczenie w obchodach świąt o charakterze rodzinnym takich jak: 

- Powitanie w grupie– październik 

- spotkanie opłatkowe- grudzień 

- Dzień Babci i Dziadka – styczeń 



- Dzień rodziny- maj 

 organizowanie zajęć otwartych dla rodziców 1 raz w semestrze 

 zorganizowanie 2 konkursów wewnątrz grupowych  : 

-Kartka dla Mikołaja – listopad 

- Kwiat dla Pani wiosny - marzec 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są 

niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

 kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzeganie i szanowanie potrzeb otoczenia, rozwijanie zdolności 

emocjonalnej empatii, rozumienie uczuć innych ludzi, często odmiennych od własnych i uznawanie prawa do własnego 

życia każdego człowieka (bądź koleżeński) 

 unikanie hałasu i jego wszczynania , dostosowywanie tonu głosu odpowiednio do sytuacji, stosowanie zwrotów 

grzecznościowych 

 Zajęcia dotyczące Praw Dziecka, zapoznanie z Prawami Dzieci odniesienie się do przykładów kiedy te prawa są łamane np.: 
praca dzieci,  brak dostępu do nauki itp 

Rozwijanie umiejętności prawidłowych zachowań dzieci w sytuacji konfliktowej.  

 Wdrażanie dzieci do pomagania sobie w różnych sytuacjach  

 Uczenie dzieci prowadzenia dialogu w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób pozbawiony agresji.  

 Prowadzenie rozmów indywidualnych- wdrażanie do samooceny zachowania.  

 Organizowanie kącików- „ Kodeks przedszkolaka” , „Drabinka grzeczności” 

 Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczyciela, postacie z literatury itp.)  

 Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, kino, Dom Kultury, Biblioteka itp.)  

 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i 

zgodnej zabawie oraz nauce 

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i 

intelektualnych; 

 zintegrowanie środowiska grupy, przedszkola „Pobaw się moja zabawką", „Kłębek przyjaźni", „Miejsce po mojej stronie 

lewej jest wolne", „Podaj iskierkę", „Ludzie do ludzi”, „Różnie się od ciebie podobny jestem" (podob. ziel., różnice czer.) 

 zabawy i zajęcia związane z tradycjami : 

- Dzień Przedszkolaka 

- Dzień Chłopaka, 

- Andrzejki 

- Urodziny Misia 

- Dzień Super bohatera 

- Mikołajki  



- Święta Bożego Narodzenia , Wielkanoc 

- Bal karnawałowy 

- Dzień Kobiet 

- Dzień Rodziny 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; 

zachęcanie do uczestnictwa 

w zabawach i grach sportowych; 

 rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo - przestrzeganie przez dzieci wspólnie ustalonych umów; 

 rozbudzanie w dzieciach poczucia potrzeby  samodzielnego  radzenia sobie w różnych sytuacjach 

 dbanie o zdrowie poprzez ciągłe i systematyczne kształtowanie nawyków higienicznych; 

 stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego - zabawy, ćwiczenia w sali i na świeżym 

powietrzu, spacery; 

 wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach; 

gra i zabawy dydaktyczne; 

 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, 

przyrodniczym 

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności 

prezentowania swoich przemyśleń 

w sposób zrozumiały dla innych; 

 zapoznanie z historią wybranych produktów i przedmiotów (np. ubrania – spotkanie z  krawcową ); 

 uświadomienie potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo - zaznajomienie dzieci z zasadami ruchu ulicznego - zabawy 

tematyczne; 

 wykonywanie prostych potraw np. sałatek, kanapek z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego - bezpieczeństwo - 

konieczna opieka dorosłych.... 

 zachęcanie dzieci do prawidłowego organizowania swojej pracy; 

 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, poznawanie zawodów rodziców 

 Uczestniczenie w zajęciach organizowanych w przedszkolu: 

Wrzesień: 

1. Dzień Przedszkolaka 

2.Dzień Chłopaka 

 

20.09.2018 

28.09.2018 

Październik: 

Dzień Uśmiechu 

Powitanie w grupie gr. II 

Dzień Nauczyciela  

Urodziny Misia 

 

2.10.2018 

12.10.2018 

 

Listopad:  

Wyjście pod pomnik 

Dzień kredki 

Dzień Pluszowego Misia 

Andrzejki 

 

9.11.2018 

22,11.2018 

20.11.2018 

29 11.2018 

 

Grudzień:  

Mikołaj 

Spotkania opłatkowe z rodzicami w grupach  

 

6.12.2018 

12.12.2018 

Styczeń:  

Bal Karnawałowy 

 

15.01.2019 



Luty 

Dzień Babci i Dziadka 

Walentynki 

Dzień Kota 

Tłusty Czwartek 

 

22.01.2019 

14.02.2019 

Marzec 

Dzień Kobiet 

Dzień Otwarty 

Święto Wiosny  

 

8.03.2018 

----------- 

21.03.2018 

Kwiecień: 

Dzień Ziemi 

Dzień Marchewki 

Dzień Dinozaura 

 

24.04.2018 

 

Maj: 

Wycieczka 

Święto Strażaka- wyjście do Straży Pożarnej  

Światowy Dzień Kosmosu 

Piknik integracyjny 

Święto Książki dla Dzieci 

Dzień Motylka 

 

 

 

21.05.2019 

 

20.05.2019 

Czerwiec 

Dzień Dziecka 

Dzień Rodzica Gr. III 

 

 

31.05 2019 

13.06.2019 

 
 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i 

rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne; 

 umożliwienie kontaktu ze sztuką oraz rozwijanie zainteresowań plastyczno - konstrukcyjnych udostępnienie materiałów, 

przyborów do prezentowania własnej twórczości, gromadzenie ciekawych eksponatów przyrodniczych; 

 zwiedzanie wystaw, oglądanie albumów , reprodukcji malarskich 

 udział w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza nim 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności 

społecznej (do rodziny, 

grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy 

patriotycznej; 

 zwracanie uwagi na piękno i estetykę najbliższego środowiska - spacery i wycieczki po naszej okolicy ,zabytki; 

 budzenie zainteresowania tradycjami i miejscowym folklorem - współpraca z biblioteką i Domem Kultury (legendy, 

przyśpiewki, tradycje i obrzędy); 

 budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością (spacery w celu obserwacji zachodzących zmian); 

 nabywanie poczucia przynależności narodowej - Katowice to moja ojczyzna - to także Polska (hymn, flaga, godło); 

zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionów Polski - bogactwa naturalne, ukształtowanie terenu, postacie historyczne, 

legendy (wykorzystanie wierszy opowiadań, piosenek, albumów, mapy Polski); 

 Wyjście pod Pomnik Zasłużonych Mieszkańców Dąbrówki Małej 

 Zajęcia w Izbie Regionalnej 

 Udział w projekcie edukacyjnym „Moja mała ojczyzna” 

 Udział w przedszkolnych obchodach 100- lecia Odzyskania Niepodległości 



10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych 

poprzez wspieranie 

ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także 

kształtowanie tych cech przez muzykę, małe formy 

teatralne  oraz wiadomości i umiejętności, które są ważne 

w edukacji szkolnej. 

 

 uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki - doskonalenie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek oraz zapoznanie z 

techniką gry na instrumentach perkusyjnych (nauka kroku prostych  

tańców); 

 zapoznanie z teatrem – wyjścia na przedstawienia do MDK , spotkania z artystami przyjeżdżającymi do przedszkola; 

 udział w przedstawieniach przedszkolnych, konkursach recytatorskich 

 rozwijanie potrzeb i zainteresowań dzieci poprzez innowacyjne metody pracy i różnorodność zajęć i kącików zabaw 

11)Uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem 

z komputera i dostępem do Internetu 
 poznanie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z komputera oraz Internetu 

 pedagogizacja rodziców , rozmowy z rodzicami, plakaty i broszury informacyjne, informacje dotyczące o ciekawych i 

odpowiednich  programach i stronach dla dzieci 

 wykorzystywanie zasobów internetowych  podczas zająć , pokazanie dzieciom korzyści i zalet internetu 

 

12) . Kształtowanie właściwych postaw społeczno – moralnych, 

zachęcanie do czytania książek, promowanie czytelnictwa  

wśród dzieci, rodziców, dziadków 

 
 Zorganizowanie biblioteczki przedszkolaka w szatni przedszkola ,  

 Zorganizowanie wykazu polecanych książek dla dzieci przedszkolnych 

 Regularne czytanie bajek i książek dla dzieci podczas odpoczynku dzieci  

 Konkurs literacko-plastyczny  

 Konkurs „Na tropach bajek”  

 ”Kto nam  bajki czyta ? ”( pani dyrektor, uczniowie szkoły n\p.:na przerwie, zaproszony gość 

 Zorganizowanie kącika książki w Sali 

 Wyjścia do Biblioteki Miejskiej 

 Udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury 

 

13) Doradztwo zawodowe Poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnych zawodów 

Poznanie zawodów swoich rodziców, bliskich krewnych 

Prezentacje multimedialne prezentujące ciekawe zawody 

Rozmowy z dziećmi na temat ich zainteresowań i  predyspozycji zawodowych 

 
ZADANIA  WYCHOWAWCZE  KIEROWANE  DO  RODZICÓW 

            Rodzice są w pełni odpowiedzialni za zdrowie i rozwój własnego dziecka. Przedszkole i nauczyciele w niej pracujący realizując swoje obowiązki w zakresie wychowania pełnią funkcję 

wspomagającą i uzupełniającą  w stosunku do rodziców. Bez pomocy ze strony rodziców nie jesteśmy  w stanie w pełni realizować swoich zadań wychowawczych. 

Niezbędnym warunkiem skuteczności naszych oddziaływań wychowawczych jest uwzględnienie sytuacji dziecka w rodzinie oraz poziomu kultury pedagogiczno- wychowawczej jego rodziców. Nie 

rozpoczynamy kontaktów od wytykania błędów wychowawczych. Jednym z najlepszych sposobów osiągnięcia porozumienia jest partnerstwo w komunikacji. Polega ono na takim prowadzeniu 

rozmowy, w której są brane pod uwagę potrzeby rodziców i nauczycieli. Kontakty z rodzicami przynoszą efekty, jeśli oparte są na zaufaniu, szczerości, otwartości, podmiotowym traktowaniu i 

gotowości do zmian. Oprócz do tej pory stosowanych metod współpracy z rodzicami takimi jak: zebrania, zajęcia otwarte, uroczystości pedagogizacje. Zaproponowaliśmy szersze wykorzystanie 

wspólnego świętowania, zajęcia integrujące, kontakty indywidualne. Tego typu spotkania powinny być dla wszystkich uczestników przyjemnością, być czasem dobrej, kulturalnej zabawy. Jest to więc 

mocny element wychowawczy dla wszystkich uczestników. Wymaga to jednak dobrego zaplanowania, przygotowania i prowadzenia. Szerzej należy tez wykorzystać kąciki dla rodziców i gazetki 

przedszkolne i umieszczać w nich artykuły pedagogiczne i psychologiczne, adresy, telefony poradni, specjalistycznych, wybrane elementy z życia przedszkola i grupy, rady i wskazówki psychologiczne, 

pedagogiczne i konkretnego postępowania, literaturę, ciekawostki wydawnicze. 

 Wykazuję zainteresowanie funkcjonowaniem mojego dziecka w przedszkolu  ( w środowisku rówieśniczym ):  



 kontaktuję się  z wychowawcom , pedagogiem, psychologiem, a poprzez nich z innymi osobami w celu uzyskania możliwie szybkiej i możliwie trafnej pomocy dla mojego dziecka,  

 realizuję wspólnie podjęte z szkołą  ustalenia i zadania z myślą o dobru mojego dziecka  

 Zapoznaję się z postanowieniami regulaminowymi przedszkola. Pomagam dziecku i egzekwuję od niego zachowania zgodne z tymi postanowieniami, m.in.:  

 motywuję do nauki; na bieżąco jestem zorientowanym (a) w jego wynikach w nauce,  

 moje dziecko przestrzega ustalonych zasad i norm obowiązujących w grupie,  

 Wykazuję się inicjatywą na rzecz pomocy grupie, do której uczęszcza  moje dziecko:  

 Świadomie korzystam z pomocy oferowanej przez przedszkole  ( nie unikam jej) z myślą o prawidłowym rozwoju i postawie mojego dziecka.  

 Dbam o higienę osobistą i zdrowie własnego dziecka. 

Normy postępowania w grupie  : 

- wyrażaj swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały 

- zwróć się z problemami do kogoś 

- nie obrażaj się i innych 

- nie bądź agresywny( nie bij, nie zabieraj), nie niszcz (zabawek, prac , środowiska)   

- baw się tak aby nie przeszkadzać innym, pytaj co chcieliby koledzy i koleżanki 

- pamiętaj o konsekwencjach swoich działań,  rób tak, aby zabawa była dla wszystkich 

- ludzie mają prawo do błędów, akceptuj siebie takim, jakim jesteś (masz coś dobrego) 

- okazuj swoje uczucia innym, powiedz czego się boisz 

- zawsze Ciebie słuchamy – słuchaj innych 

- nie wyśmiewaj się z kolegi, koleżanki 

- nie wyrządzaj krzywdy innym 

- pomagaj młodszym 

- dziel się z innymi tym co masz 

- negocjuj, przepraszaj, przebaczaj 

- rozwiązuj konflikty 

- używaj form grzecznościowych 

- stosuj zasadę dziewczynka ma pierwszeństwo 

- umiesz kulturalnie spożywać posiłki 

- dbasz o ład i porządek tam gdzie pracujesz i bawisz się 

- okazujesz szacunek dorosłym, starszym- ustępuj miejsca  

- uśmiechaj się i bądź serdeczny 

- mów głosem umiarkowanym, nie krzycz 

- witaj się i żegnaj ze wszystkimi znajomymi 

- pomożesz dorosłym będąc samodzielnym 

- jesteś sumiennym dyżurnym 

   

PROPONOWANA LITERATURA DLA RODZICÓW 

Dobson J.S. „Dzieci i wychowanie - pytania i odpowiedzi”   Warszawa 2000 

Faber A.Mazlish E. „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, Poznań 1992 

McDowell J. Day D. „Jak być bohaterem dla swoich dzieci”, Warszawa 1997 

Obuchowska I. „Kochać i rozumieć – jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo” Poznań 2000 

Portmann R.  „Gry i zabawy przeciwko agresji”  Kielce 1999 

Prekop J Schweizer CH. „Niespokojne dziecko – poradnik dla zaniepokojonych rodziców” Poznań 2000 

Sękowska Z. „Współzależność wychowania i rozwoju dziecka” Kraków 1984,  

Red. Szablak K. „Wychowując mówmy jednym głosem” Poznań 1998 

EWALUACJA 

W ewaluacji uwzględnia się opinie wychowanków , rodziców , nauczycieli , pracowników przedszkola, przedstawicieli organów prowadzących oraz sugestie nadzoru pedagogicznego . 



Sposoby ewaluacji: 

Analiza dokumentów –dziennik, plany miesięczne grup 

Arkusze obserwacji 

Ankiety –kierowane do rodziców, nauczycieli 

Ocena realizacji „Programu Wychowawczego” przez zespół wychowawczy 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W GRUPIE III „PSZCZÓŁKI” 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i 

nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze 

prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

 

 

Lp. 
 

 

Zadania przedszkola  

wynikające z Podstawy Programowej 

Wychowania Przedszkolnego 

 

 

 

Sposób realizacji 

 

 

Czas realizacji 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Wspieranie wielokierunkowej 

aktywności dziecka poprzez organizację 

warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, 

emocjonalnym, społecznym                          

i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

 Umożliwienie poprze różnorodne formy zajęć i zabaw poznawania 

własnych możliwości. 

 Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości 

człowieka. 

 Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno 

– kulturowej. 

 Przeprowadzenie wstępnej i końcowej obserwacji cech rozwojowych 

dziecka, zapisywanie wyników w arkuszach obserwacji. 

 Prowadzenie bieżącej obserwacji, zapisywanie uwag w tabelach obserwacji. 

 Zapewnienie możliwości uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach 

dodatkowych oraz kołach zainteresowań, dbając o rozwijanie uzdolnień i 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

wrzesień/październik 2018, 

maj/czerwiec 2019 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 



zainteresowań dzieci. 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych, ruchowych, sportowych, 

plastycznych, muzycznych i innych w ramach realizacji Podstawy 

Wychowania Przedszkolnego, dbając o wszechstronny rozwój dziecka i  

      wspierając jego wielokierunkową aktywność. 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

2. 

 

 

 

Tworzenie warunków umożliwiających 

dzieciom swobodny rozwój, zabawę 

 i odpoczynek w poczuciu 

bezpieczeństwa.   

 Stwarzanie warunków do samodzielnej zabawy z rówieśnikami 

 Przypominanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw 

samodzielnych i integracyjnych, muzyczno - ruchowych 

 Zorganizowanie w sali kącików tematycznych (np. kącik konstrukcyjny, 

czytelniczy, przyrodniczy, plastyczny, eksperymentalny) 

 Rozwijanie umiejętności, sprawności, doświadczeń dzieci poprzez swobodą 

zabawę 

 Przestrzeganie zasad mówienia umiarkowanym głosem podczas zabaw 

samodzielnych 

 Unikanie zabaw wywołujących hałas, 

 Rozumienie znaczenia odpoczynku, relaks poobiedni, czytanie bajek, 

słuchanie muzyki relaksacyjnej 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

3. 

 

 

Wspieranie aktywności dziecka 

podnoszącej poziom integracji 

sensorycznej i umiejętności korzystania 

z rozwijających się procesów 

poznawczych. 

 Uczestniczenie dzieci w zajęciach kierowanych przez nauczyciela 

 Stosowanie metod: 

 metody aktywizujące: pedagogika zabawy, drama, Ruchu 

Rozwijającego W. Sherborne, metoda projektów, Montessori, 

 metody podające: opowiadanie, rozmowa, historyjka obrazkowa, 

 metody praktyczne: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia, prace 

użyteczne, proste doświadczenia, 

 metody ekspresji: plastycznej, słownej, muzycznej, ruchowej. 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

4. 
 

Zapewnienie prawidłowej organizacji 

warunków sprzyjających nabywaniu 

przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwią im ciągłość procesów 

adaptacji oraz pomoc dzieciom 

 

 Organizowanie zajęć i zabaw, dzięki którym pomiędzy dziećmi wytworzą 

się pozytywne więzi (m. in. zabawy i tańce integracyjne, zabawy z 

wykorzystaniem chusty Klanza) 

 Doskonalenie relacji w grupie poprzez stwarzanie dzieciom możliwości 

uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 



rozwijającym się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub 

przyspieszony. 

 

uczuć i potrzeb 

 Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy, przedszkola 

 Zachęcanie do uczestnictwa w konkursach organizowanych w przedszkolu 

 

 Udział w zabawach i uroczystościach grupowych i ogólnoprzedszkolnych: 

- Dzień Przedszkolaka 

- Dzień Chłopaka 

- Powitanie w grupie „Pszczółek” 

- Dzień Ziemniaka 

- Dzień Pluszowego Misia 

- Zabawy andrzejkowe 

- Mikołajki 

- Dzień Piernika 

- Spotkanie opłatkowe 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Dzień Kubusia Puchatka 

- Bal Karnawałowy 

- Walentynki 

- Dzień Pizzy 

- Dzień Kobiet 

- Dzień Wiosny 

- Dzień Ziemi 

- Dzień Marchewki 

- Dzień Dziecka 

- Dzień Rodziny 

 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

wrzesień 2018 

wrzesień 2018 

październik 2018 

październik 2018 

listopad 2018 

listopad 2018 

grudzień 2018 

grudzień 2018 

            grudzień 2018 

styczeń 2019 

styczeń 2019 

styczeń 2019 

luty 2019 

luty 2019 

marzec 2019 

marzec 2019 

kwiecień 2019 

kwiecień 2019 

czerwiec 2019 

czerwiec 2019 

 

 

5. 

 

 

Wspieranie samodzielnej dziecięcej 

eksploracji świata, dobór treści 

adekwatnych do poziomu rozwoju 

dziecka, jego możliwości 

percepcyjnych, wyobrażeń i 

rozumowania, z poszanowaniem 

 Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby lepiej 

orientowały się w tym, co dobre, a co złe 

 Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny 

i oceny innych. 

 Wykorzystanie literatury dziecięcej i ocena postępowania bohaterów, jako 

przykłady do naśladowania. 

 Stwarzanie okazji do podejmowania przez dziecko wyborów i zdawania 

sobie sprawy z ich konsekwencjami. 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 



indywidualnych potrzeb i 

zainteresowań.   
 Dziecko jako współwłaściciel sali – dbanie o zabawki, książki, czystość 

wokół siebie. 

cały rok szkolny 

 

 

6. 

 

 

Wzmacnianie poczucia wartości, 

indywidualność, oryginalność dziecka 

oraz potrzeby tworzenia relacji 

osobowych i uczestnictwa w grupie. 

 Prezentowanie różnych sytuacji problemowych oraz wskazywanie 

właściwych zachowań i rozwiązań podczas zajęć dydaktycznych, wielu 

różnych sytuacji życia codziennego. 

 Czytanie bajek, baśni i opowiadań przedstawiających pozytywne i 

negatywne zachowania, rozwiązywanie wątpliwości bohaterów. 

 Nagradzanie pozytywnych zachowań dzieci poprzez pochwały słowne, 

naklejki, drobne upominki w oparciu o grupową „Drabinkę Grzeczności” 

 Ustalenie wspólnie z dziećmi form zachowania, umów odnoszących się do 

zgodnego współżycia w grupie – opracowanie „Kodeksu Grzecznego 

Przedszkolaka”. 

 Budowanie własnego systemu wartości w oparciu o zdobyte doświadczenie 

 Stosowanie zasady indywidualizacji. 

 Rozwijanie wiary we własne możliwości. 

 Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowywanie negatywnych 

emocji. 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

         cały rok szkolny 

 

wrzesień 2018 

 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie sytuacji sprzyjających 

rozwojowi nawyków i zachowań 

prowadzących do samodzielności, 

dbania o zdrowie, sprawność ruchową i 

bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo              

w ruchu drogowym.    

 Organizowanie zajęć i zabaw, których celem jest promowanie zdrowego 

stylu życia. 

 Dbanie o zdrowie poprzez ciągłe i systematyczne kształtowanie nawyków 

higienicznych. 

 Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego 

– zabawy, ćwiczenia w sali i na świeżym powietrzu. 

 Uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu 

(placu zabaw, boisku) 

 Przypominanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania 

z urządzeń terenowych na placu zabaw i zabaw ruchowych na boisku z 

wykorzystaniem sprzętu sportowego. 

 Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia płynące z nieprzestrzegania ustalonych 

zasad bezpieczeństwa. 

 Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach, grach i 

zabawach integracyjnych i muzyczno – tanecznych. 

 Wdrażanie do samodzielnego rozbierania i zakładania odzieży oraz zmiany 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 



obuwia przed wyjściem i po przyjściu ze spaceru. 

 Udział w spotkaniach z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej na 

terenie przedszkola. 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych o tematyce bezpiecznego poruszania 

się na drodze. 

 

 

listopad 2018,  

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Przygotowywanie do rozumienia 

emocji, uczuć własnych i innych ludzi 

oraz dbanie o zdrowie psychiczne, 

realizowane m.in. z wykorzystaniem 

naturalnych sytuacji, pojawiających się                                 

w przedszkolu oraz sytuacji 

zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych 

dzieci 

 Czytanie bajek, baśni i opowiadań przedstawiających rożne sytuacje, 

omawianie sposobów radzenia sobie z problemami i stresem, które dotknęły 

bohaterów utworu. 

 Organizowanie sytuacji i zabaw wymagających rywalizacji – prezentowanie 

właściwych reakcji w odniesieniu do sukcesu i porażki. 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych i pogadanek dotyczących emocji. 

 Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowywanie negatywnych 

emocji. 

 Stwarzanie dzieciom możliwości uczenia się, rozpoznawania i otwartego 

komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb. 

 Uczestniczenie w uroczystościach grupowych z udziałem rodziców i 

zaproszonych gości: 

- Powitanie w grupie „Pszczółek”, 

- Spotkanie opłatkowe, 

- Dzień Babci i Dziadka, 

- Dzień Rodziny. 

 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców raz w semestrze. 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

październik 2018 

grudzień 2018 

styczeń 2019 

czerwiec 2019 

I semestr 2018 i II semestr 

2019 

 

 

 

9. 

 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych 

budujących wrażliwość dziecka, w tym 

wrażliwość estetyczną, w odniesieniu 

do wielu sfer aktywności człowieka: 

mowy, zachowania, ruchu, środowiska, 

ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, 

plastyki. 

 Umożliwienie dzieciom okazji do odbierania i przezywania różnych form 

sztuki (uczestniczenie w teatrzykach, koncertach, zajęciach 

umuzykalniających, itp.). 

 Dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji przeżyć wynikających z 

uczestniczenia w w/w wydarzeniach. 

 Stwarzanie dzieciom okazji do wypowiadania się za pomocą różnych form 

artystycznego wyrazu, poprzez uczestniczenie w zajęciach muzycznych, 

plastycznych, teatralnych. 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych, na których dzieci mają możliwość 

oglądania albumów, reprodukcji malarskich. 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 



 Udział w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza nim. 

 Rozwijanie zainteresowań plastyczno – konstrukcyjnych, udostępnianie 

materiałów, przyborów do prezentowania własnej twórczości, gromadzenie 

ciekawych eksponatów przyrodniczych, prezentowanie prac dzieci 

w sali i na terenie przedszkola. 

 Uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki – doskonalenie umiejętności 

słuchania i śpiewania piosenek oraz zapoznanie z nauką gry na 

instrumentach perkusyjnych. 

 Udział w kołach zainteresowań na terenie przedszkola. 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Tworzenie warunków pozwalających 

na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, 

stymulujących rozwój wrażliwości i 

umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do 

środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 

 Zorganizowanie w sali kącika przyrodniczego. 

 Wyjścia na spacer, do parku – obserwacja przyrody, zmian zachodzących w 

poszczególnych porach roku, określanie zjawisk atmosferycznych. 

 Zabawy z „Kalendarzem pogody” – obserwacja pogody, utrwalanie nazw 

pór roku, miesięcy, dni tygodnia, nazywanie zjawisk atmosferycznych. 

 Poznawanie zasad dbania o środowisko (np. nie zrywanie kwiatów, liści z 

drzew, grzybów). 

 Udział w uroczystościach ogólnoprzedszkolnych: 

- „Święto Wiosny” 

- „Dzień Ziemi” 

 Udział w uroczystościach grupowych: 

- „Dzień Ziemniaka” 

- „Dzień Marchewki” 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych i pogadanek na temat zasad dla 

poszanowania roślin i zwierząt. 

 Udział w akcji zbierania karmy, kocy i potrzebnych rzeczy dla zwierząt z 

schroniska w Dąbrówce Małej. 

 Udział w konkursach plastyczno – przyrodniczych w przedszkolu i poza 

nim. 

wrzesień 2018 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

         cały rok szkolny 

 

 

marzec 2019 

kwiecień 2019 

 

październik 2018 

kwiecień 2019 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

11. 

 

 

Tworzenie warunków umożliwiających 

bezpieczną, samodzielną eksplorację 

 Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych, umiejętności technicznych 

 Zorganizowanie w sali kącika eksperymentalnego. 

 Zapewnienie dzieciom udziału w różnego rodzaju eksperymentach 

wyjaśniających niektóre zjawiska atmosferyczne, fizyczne, chemiczne. 

cały rok szkolny 

wrzesień 2018 

cały rok szkolny 

 



elementów techniki w otoczeniu, 

konstruowania, majsterkowania, 

planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, 

prezentowania wytworów swojej pracy. 

Wdrażanie dzieci do wypowiadania się o tym, co zaobserwowały, 

zachęcanie do wyciągania wniosków. 

 Zorganizowanie w sali kącika konstrukcyjnego. 

 Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez organizowanie zabaw 

konstrukcyjnych z wykorzystanie różnych materiałów. 

 Zapoznanie z historią wybranych produktów i przedmiotów 

 

 

 

wrzesień 2018 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współdziałanie z rodzicami, różnymi 

środowiskami, organizacjami i 

instytucjami, uznanymi przez rodziców 

za źródło istotnych wartości, na rzecz 

tworzenia warunków umożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka. 

 Zachęcanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny  

i przedszkola. 

 Zachęcanie rodziców do aktywnego angażowania się w życie grupy, 

przedszkola poprzez różne uroczystości, konkursy, akcje organizowane w 

grupie, przedszkolu. 

 Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami podczas zebrań, konsultacji 

indywidualnych, uroczystości grupowych takich jak: 

-  Powitanie w grupie „Pszczółek” 

- „Spotkanie opłatkowe z rodzicami” 

- „Dzień Babci i Dziadka” 

- „Święto Rodziny” 

 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców raz w semestrze. 

 Zachęcanie do pomocy w przygotowywaniu uroczystości grupowych 

(poczęstunek, dekoracje itp.) 

 Współpraca z innymi przedszkolami poprzez uczestnictwo w rożnych 

konkursach zewnątrz przedszkolnych. 

 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrówce Małej. 

 Współpraca z Strażą Pożarną w Dąbrówce Małej. 

 Współpraca z Miejskim Domem Kultury poprzez uczestnictwo w rożnych 

teatrzykach, przedstawieniach dla dzieci. 

 Współpraca z Parafią św. Antoniego w Dąbrówce Małej poprzez 

uczestniczenie w Rekolekcjach Wielkopostnych. 

 Spotkania z Policją, Strażą Miejską w Katowicach organizowane na terenie 

przedszkola. 

 Udział w zbiórce rzeczy potrzebnych dla zwierząt z schroniska 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

październik 2018 

grudzień 2018 

styczeń 2019 

czerwiec 2019 

I semestr 2018/ II semestr 

2019 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

maj 2019 

cały rok szkolny 

 

 

kwiecień 2019 

 

listopad 2018, cały rok 

szkolny 

cały rok szkolny 

   Inspirowanie dzieci do dzielenie się z rodzicami wrażeniami z wydarzeń cały rok szkolny 



 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

Kreowanie, wspólne z wymienionymi 

podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm 

społecznych, których źródłem jest 

rodzina, grupa w przedszkolu, inne 

dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz 

rozwijania zachowań wynikających z 

wartości możliwych do zrozumienia na 

tym etapie rozwoju. 

zaistniałych w przedszkolu i odwrotna sytuacja. 

 Budzenie zaciekawienia otaczającym światem: 

 udział w konkursach plastycznych, 

 udział w uroczystościach przedszkolnych, 

 aktywne włączenie się rodziców do współpracy z Przedszkolem: 

 udział w różnych akcjach, wyjściach, wycieczkach, konkursach, 

przeglądach, 

 spotkania z interesującymi ludźmi z najbliższego otoczenia, 

 rozwijanie zainteresowań pracą zawodową rodziców, 

 zajęcia z przedstawicielami ciekawych zawodów, 

 godne reprezentowanie przedszkola w środowisku lokalnym, 

 Organizowanie zabaw tematycznych. 

 Wdrażanie dzieci do poszanowania rzeczy, przedmiotów grupowych, 

kształtowanie nawyków dbania o porządek. 

 Wdrażanie do wywiązywania się z powierzonych zadań, przydzielenie 

określonych funkcji, dyżurów: 

- dyżurny kącika czytelniczego 

- dyżurny kącika konstrukcyjnego 

- dyżurny kącika artystycznego 

- dyżurny kącika lalek 

- dyżurny kącika kuchennego 

- pomocnik do posiłków 

            - strażnik czystości sali 

 Uczestniczenie w wspólnych zajęciach i zabawach z dziećmi 

uczęszczającymi do grupy integracyjnej. 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

                        

cały rok szkolny 

 

 

 

14. 

 

 

Systematyczne uzupełnianie, za zgodą 

rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, 

wynikające z pojawienia się                         

w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa 

 Uczestniczenie w zajęciach organizowanych w przedszkolu : 

- „Dzień Ziemniaka” 

- „Dzień Pluszowego Misia” 

- „Dzień Piernika” 

- „Dzień Kubusia Puchatka” 

- „Dzień Pizzy” 

- „Dzień Marchewki” 

 Wyjścia, spacery po okolicy 

  

październik 2018 

listopad 2018 

grudzień 2018 

styczeń  2019 

luty 2019 

kwiecień 2019 

cały rok szkolny 



 i harmonijnego rozwoju.  Wycieczki 

 Bezpieczne korzystanie z komputera, Internetu 

 Przedstawienie zagrożeń wynikających z nadmiernego oglądania telewizji. 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

15. 
 

 

 

Systematyczne wspieranie rozwoju 

mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzące do osiągnięcia przez nie 

poziomu umożliwiającego podjęcie 

nauki w szkole. 

 Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć: 

- pedagogika zabawy, 

            - drama 

            - Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

 Udział dzieci w kółkach zainteresowań np. „Mali artyści” 

 Organizowanie eksperymentów, zabaw badawczych. 

 Organizowanie zajęć i zabaw doskonalących percepcję wzrokową, 

słuchową, umiejętność liczenia, przeliczania, umiejętność dokonywania 

analizy i syntezy sylabowej wyrazów, sprawność manualną i ruchową. 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

październik - maj 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

Organizowanie zajęć – zgodnie z 

potrzebami – umożliwiających dziecku 

poznawanie kultury i języka 

mniejszości narodowej lub etnicznej 

lub języka regionalnego – 

kaszubskiego. 

 Zwracanie uwagi na piękno i estetykę najbliższego środowiska – spacery i 

wycieczki po naszej okolicy, zabytki. 

 Budzenie zainteresowania tradycjami i miejscowym folklorem – zapoznanie 

z legendami, tradycjami, obrzędami. 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych mających na celu budzenie 

zainteresowania własną miejscowością, nabywania poczucia przynależności 

narodowej – przybliżenie symboli narodowych i regionalnych (flaga, godło, 

hymn, czapki górnicze, stój górniczy) 

 Udział w obchodach Świąt Narodowych i Regionalnych: 

- Święto Niepodległości – wyjście pod Pomnik Zasłużonych Obywateli   

Dąbrówki Małej 

- Barbórka, Dzień Górnika  

- Mikołaj, 

- Święta Bożego Narodzenia 

            - Święta Wielkanocne. 

 Udział w projekcie patriotycznym „Piękna Nasza Polska cała” z okazji 100 

– lecia Odzyskania Niepodległości – przybliżenie dzieciom wiadomości na 

temat ojczyzny, rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą 

regionu. 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

listopad 2018 

 

 

 

grudzień 2018 

grudzień 2018 

grudzień 2018 

kwiecień 2019 

        cały rok szkolny 



17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych 

sprzyjających budowaniu 

zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania 

innych kultur. 

 Udział w zajęciach z języka angielskiego 1 raz w tygodniu 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury wybranych krajów europejskich. 

 Rozwijanie postawy szacunku, tolerancji wobec innych kultur, 

narodowości. 

środa  

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

Uświadomienie zagrożeń związanych                          

z korzystaniem z komputera i dostępem 

do Internetu. 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie właściwych postaw 

społeczno – moralnych, zachęcanie do 

czytania książek, promowanie 

czytelnictwa wśród dzieci, rodziców. 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych, mających na celu uświadomienie 

dzieciom korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, 

Internetu. 

 Rozmowy, pogadanki z rodzicami, plakaty i broszury informacyjne, 

informacje dotyczące ciekawych i odpowiednich dla wieku dzieci stron 

internetowych. 

 

 

 Regularne czytanie bajek i książek dla dzieci podczas odpoczynku 

poobiedniego dzieci. 

 Zapoznawanie z literaturą dziecięcą podczas zajęć dydaktycznych i zabaw 

integracyjnych. 

 Poinformowanie rodziców i zapoznanie z Regulaminem Biblioteczki w 

szatni przedszkola 

 Zorganizowanie w sali Kącika Czytelniczego. 

 Wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Małej na zajęcia 

literacko – plastyczne 

 Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury!” – rozwijanie 

wśród dzieci czytelnictwa. 

 Zachęcanie do udziału w konkursach literacko – plastycznych, 

recytatorskich i czytelniczych organizowanych w przedszkolu i poza nim. 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

wrzesień 2018 

 

wrzesień 2018 

cały rok szkolny 

 

 rok szkolny 2018/2019 

                    2019/2020 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIALAŃ WYCHOWAWCZYCH W GRUPIE ŻABEK 



L.P. Zadania przedszkola wynikające  

z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego 

Sposób realizacji Czas realizacji 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez 

organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju. 

 

 Przeprowadzenie początkowej i końcowej obserwacji dzieci 3 – letnich ; 

zapisywanie wyników, określenie mocnych i słabych stron grupy, opracowanie 

zaleceń do pracy z dzieckiem; przekazywanie informacji o wynikach obserwacji 

rodzicom 

 Prowadzenie obserwacji bieżącej, zapisywanie uwag w tabelach obserwacji, 

przekazywanie rodzicom informacji i spostrzeżeń na konsultacjach indywidualnych 

 Organizowanie podczas zajęć dydaktycznych oraz sytuacji życia codziennego okazji 

do kontaktowania się i współdziałania z rówieśnikami, dziećmi ze starszych grup i 

dorosłymi 

 Zapewnienie możliwości uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach dodatkowych oraz 

kółkach zainteresowań dbając o rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych, ruchowych, sportowych, plastycznych, 

muzycznych i innych w ramach realizacji Podstawy Wychowania Przedszkolnego, 

dbając o wszechstronny rozwój dziecka i wspierając jego wielokierunkową 

aktywność, samodzielność i kreatywność 

a)wrzesień/ 

październik 2018 

b) maj/czerwiec 

2019 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

październik 2018- 

maj 2019 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

2. 

 

 

 

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny 

rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 

 

 Rozwijanie umiejętności, sprawności, doświadczeń dzieci poprzez swobodną 

zabawę  

 Zorganizowanie w sali kącików tematycznych (np. kącik kuchenny, książki) 

unikanie zabaw wywołujących hałas 

 Przestrzeganie zasad mówienia umiarkowanym głosem podczas zabaw 

 Rozumienie znaczenia odpoczynku, relaks poobiedni, czytanie bajek, słuchanie 

muzyki relaksacyjnej 

 Przestrzeganie praw dziecka i zapoznanie z nimi dzieci poprzez organizację zajęć 

dydaktycznych, podczas swobodnej zabawy 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

3. 

 

Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom 

integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z 

rozwijających się procesów poznawczych.  

 

 Stosowanie metod aktywizujących, m.in. pedagogika zabawy, drama, Ruchu 

Rozwijającego W. Sherborne, Orffa 

 Organizowanie zabaw i zajęć służących poznawaniu najbliższego otoczenia dziecka 

poprzez zmysły 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

4.  

 

Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków 

sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 

wolniejszy lub przyspieszony  

 

 Organizowanie podczas zajęć dydaktycznych oraz codziennych sytuacji okazji do 

kontaktowania się i współdziałania z rówieśnikami, starszymi dziećmi  

i dorosłymi 

 Zorganizowanie zajęć adaptacyjnych w przedszkolu  

 Doskonalenie relacji w grupie poprzez stwarzanie dzieciom możliwości uczenia się, 

rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb 

 Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy, przedszkola 

 Udział w zabawach i uroczystościach grupowych i ogólnoprzedszkolnych:  

cały rok szkolny 

 

 

sierpień 2018 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 



- Dzień Przedszkolaka  

- Dzień Chłopaka  

- Dzień Edukacji Narodowej 

- Pasowanie 

- 9 listopada – obchodzenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

wspólne śpiewanie hymnu, pokaz mody patriotycznej, nauka tańca ludowego: 

wzbudzanie postaw szacunku do ojczyzny  

- „Dzień kredki” 

- Dzień Pluszowego Misia 

- Zabawy andrzejkowe  

- Dzień górnika 

- Mikołaj 

- Spotkanie opłatkowe  

- Dzień Babci i Dziadka  

- Bal Karnawałowy  

- Walentynki  

- „Dzień kota” 

- Dzień Kobiet  

- Święto Wiosny 

- Dzień Ziemi 

- Dzień Kosmosu 

- Dzień Rodziny  

wrzesień 2018 

wrzesień 2018 

październik 2018 

listopad 2018 

listopad 2018 

 

 

listopad 2018 

listopad 2018 

listopad 2018 

grudzień 2018 

grudzień 2018 

grudzień 2018 

styczeń 2019 

styczeń 2019 

luty 2019 

luty 2019 

marzec 2019 

marzec 2019 

kwiecień 2019 

maj 2019 

czerwiec 2019 

 

 

5. 

 

 

Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, 

dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego 

możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i 

zainteresowań.  

 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych, plastycznych, muzycznych, sportowych  

i innych, dbając o dopasowanie stopnia trudności do indywidualnych możliwości 

dzieci, prowadzenie notatek z prowadzonej indywidualnej pracy  

z dziećmi 

 Uczestniczenie we wspólnych zabawach i zajęciach  

z dziećmi uczęszczającymi do grupy integracyjnej i grup masowych 

 Uczestniczenie w działaniach mających na celu integrację dzieci szkolnych  

i przedszkolnych 

 Dbanie o zabawki, książki, czystość wokół siebie 

 Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci, 

np. tworzenie instrumentów muzycznych i zabawek z różnych materiałów i 

odpadów, zabawy badawcze, łączenie kolorów, mieszanie materiałów 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 



 

 

6. 

 

 

Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, 

oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 

osobowych i uczestnictwa w grupie.  

 

 Czytanie bajek, baśni i opowiadań przedstawiających pozytywne i negatywne 

zachowania, rozstrzyganie wątpliwości bohaterów utworów 

 Nagradzanie pozytywnych zachowań dzieci poprzez słowne pochwały, pieczątki, 

naklejki, niespodzianki zdobyte w „Drabince Grzeczności”, zdobywanie tytułu 

„Bohatera roku” 

 Budowanie własnego systemu wartości w oparciu o zdobyte doświadczenie 

 Stosowanie zasady indywidualizacji 

 Zachęcanie do kreatywności i samodzielnego działania  

 Rozwijanie wiary we własne możliwości 

 Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowywanie negatywnych emocji 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

II semestr 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i 

zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 

zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym  

 

 

  

 Organizowanie zajęć i zabaw, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia 

 Dbanie o zdrowie poprzez ciągłe i systematyczne kształtowanie nawyków 

higienicznych 

 Przypominanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania  

z urządzeń terenowych na placu zabaw i zabaw ruchowych na boisku  

z wykorzystaniem sprzętu sportowego 

 Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia płynące z nieprzestrzegania ustalonych zasad 

bezpieczeństwa 

 Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach, grach  

i zabawach integracyjnych i muzyczno – tanecznych 

 Wdrażanie do samodzielnego rozbierania i zakładania odzieży oraz zmiany obuwia 

przed wyjściem i po przyjściu ze spaceru, przed i po leżakowaniu 

 Udział w spotkaniach z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej na terenie 

przedszkola 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych o tematyce bezpiecznego poruszania się na 

drodze 

 Organizowanie zajęć sportowych w sali i na świeżym powietrzu, zachęcanie do 

podejmowania aktywności ruchowej, uczestniczenie w zajęciach sportowych  

w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych, udział w konkursach sportowych 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

I semestr 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

8. 

 

 

Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i 

innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane 

m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających 

się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, 

uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci  

 

 Prezentowanie różnych sytuacji problemowych oraz wskazywanie właściwych 

zachowań i rozwiązań podczas zajęć dydaktycznych, wielu różnych sytuacji życia 

codziennego 

 Czytanie bajek, baśni i opowiadań przedstawiających pozytywne i negatywne 

zachowania, rozstrzyganie wątpliwości bohaterów utworów 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych i pogadanek dotyczących emocji 

 Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowywanie negatywnych emocji 

 Stwarzanie dzieciom możliwości uczenia się, rozpoznawania i otwartego 

komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb 

 Organizowanie urodzin w grupie, wspólne przeżywanie radosnego dnia 

 Uczestniczenie w uroczystościach grupowych z udziałem rodziców  

i zaproszonych gości:  

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 



- Pasowanie na Przedszkolaka,  

- Spotkanie opłatkowe,  

- Dzień Babci i Dziadka,  

- Dzień Rodziny.  

 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców raz w semestrze 

 

 

 

 

jeden raz  

w semestrze 

 

 

 

9. 

 

 

 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość 

dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do 

wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki  

 

 Umożliwienie dzieciom okazji do odbierania i przeżywania różnych form sztuki 

(uczestniczenie w teatrzykach, koncertach, zajęciach umuzykalniających, itp.) 

 Dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji przeżyć wynikających  

z uczestniczenia w w/w wydarzeniach 

 Stwarzanie dzieciom okazji do wypowiadania się za pomocą różnych form 

artystycznego wyrazu, poprzez uczestniczenie w zajęciach muzycznych, 

plastycznych, teatralnych 

 Organizowanie zajęć dydaktycznych, na których dzieci mają możliwość oglądania 

albumów, reprodukcji malarskich 

 Udział w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza nim 

 Rozwijanie zainteresowań plastyczno – konstrukcyjnych, udostępnianie materiałów, 

przyborów do prezentowania własnej twórczości, gromadzenie ciekawych 

eksponatów przyrodniczych, prezentowanie prac dzieci w sali i na terenie 

przedszkola 

 Uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki – doskonalenie umiejętności słuchania  

i śpiewania piosenek oraz zapoznanie z nauką gry na instrumentach perkusyjnych 

 Udział w kołach zainteresowań na terenie przedszkola 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

październik - maj 

 

 

 

 

10. 

 

 

     

Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, 

samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, 

stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 

przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka  

                               

 Wyjścia na spacer, do parku – obserwacja przyrody, zmian zachodzących  

w poszczególnych porach roku, określanie zjawisk atmosferycznych 

 Poznawanie zasad dbania o środowisko (np. nie zrywanie kwiatów, liści  

z drzew, grzybów).  

 Udział w uroczystościach ogólnoprzedszkolnych:  

- „Święto Wiosny”  

- „Dzień Ziemi”  

 Udział w uroczystościach grupowych:  

 Organizowanie zajęć dydaktycznych i pogadanek na temat zasad dla poszanowania 

roślin i zwierząt 

 Udział w konkursach plastyczno – przyrodniczych w przedszkolu i poza nim 

 Wzbudzenie i pielęgnowanie u dzieci naturalnej ciekawości w poznawaniu 

otaczającego ich świata, udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane przez dzieci, 

zachęcanie dzieci do szukania odpowiedzi na nurtujące je pytania 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

marzec 2019 

kwiecień 2019 

 

listopad 2018 

 

cały rok szkolny 



11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, 

samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, 

konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania 

wytworów swojej pracy  

 

 Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych, umiejętności technicznych  

 Rozwijanie umiejętności sprawstwa, „potrafię to zrobić”  

 Zapoznanie z historią wybranych produktów i przedmiotów  

 Zachęcanie dzieci do prawidłowego organizowania swojej pracy 

 Zapewnienie dzieciom udziału w różnego rodzaju eksperymentach wyjaśniających 

niektóre zjawiska atmosferyczne, fizyczne, chemiczne 

 Wdrażanie dzieci do wypowiadania się o tym, co zaobserwowały, zachęcanie do 

wyciągania wniosków 

 Zorganizowanie w sali kącika konstrukcyjnego 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

12. 

 

 

 

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, 

organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za 

źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.  

 

 Zachęcanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny i przedszkola  

 Zachęcanie rodziców do aktywnego angażowania się w życie grupy, przedszkola 

poprzez różne uroczystości, konkursy, akcje organizowane w grupie, przedszkolu.  

 Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami podczas zebrań, konsultacji 

indywidualnych, uroczystości grupowych takich jak:  

- „Pasowanie na Przedszkolaka”  

- „Spotkanie opłatkowe z rodzicami”  

- „Dzień Babci i Dziadka”  

- „Święto Rodziny”  

 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców raz w semestrze 

 

 Zachęcanie do pomocy w przygotowywaniu uroczystości grupowych (poczęstunek, 

dekoracje itp.)  

 Współpraca z innymi przedszkolami poprzez uczestnictwo w rożnych  

konkursach zewnątrz przedszkolnych.  

 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrówce Małej 

 Współpraca z Strażą Pożarną w Dąbrówce Małej 

 Współpraca z Miejskim Domem Kultury poprzez uczestnictwo w rożnych 

teatrzykach, przedstawieniach dla dzieci.  

 Współpraca z Parafią św. Antoniego w Dąbrówce Małej poprzez uczestniczenie w 

Rekolekcjach Wielkopostnych.  

 Spotkania z Policją, Strażą Miejską w Katowicach organizowane na terenie 

przedszkola.  

 Zbieranie nakrętek 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

 

październik 2018 

grudzień 2018 

styczeń 2019 

maj 2019 

jeden raz w 

semestrze 

cały rok szkolny 

 

cały  rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

marzec 2019 

 

 

cały rok szkolny 

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji 

prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm 

społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 

przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz 

rozwijania zachowań wynikających  

z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju.  

 

 Inspirowanie dzieci do dzielenia się z rodzicami wrażeniami z wydarzeń 

zaistniałych w przedszkolu i odwrotna sytuacja 

 Budzenie zaciekawienia otaczającym światem 

     - udział w konkursach plastycznych  

      - udział w uroczystościach przedszkolnych  

      - aktywne włączenie się rodziców do współpracy z Przedszkolem  

      - udział w różnych akcjach, wyjściach, wycieczkach, konkursach, przeglądach  

      - spotkania z interesującymi ludźmi z najbliższego otoczenia 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 



      - rozwijanie zainteresowań pracą zawodową rodziców 

      - zajęcia z przedstawicielami ciekawych zawodów 

      - godne reprezentowanie przedszkola w środowisku lokalnym 

 Organizowanie zabaw tematycznych 

 Wdrażanie dzieci do poszanowania rzeczy, przedmiotów grupowych, kształtowanie 

nawyków dbania o porządek 

 Wdrażanie do wywiązywania się z powierzonych zadań, przydzielenie określonych 

funkcji, dyżurów:  

- strażnik kącika przyrodniczego 

- bohater samotnych zabawek 

- strażnik kącika konstrukcyjnego 

- strażnik kącika czytelniczego  

- strażnik kącika artystycznego 

 Uczestniczenie w wspólnych zajęciach i zabawach z dziećmi uczęszczającymi do 

grupy integracyjnej.  

 

 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

wrzesień, cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, 

realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 

wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i 

zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego 

rozwoju.  

 

 Uczestniczenie w zajęciach organizowanych w przedszkolu :  

 Wyjścia, spacery po okolicy  

 Wycieczki  

 Bezpieczne korzystanie z komputera, Internetu  

 Przedstawienie zagrożeń wynikających z nadmiernego oglądania telewizji 

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o program preorientacji zawodowej 

dla przedszkola 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia 

się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu 

umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.  

 

 Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć: pedagogika zabawy, drama, 

Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda projektów, Montessori itp. 

 Udział dzieci w kółkach zainteresowań np. „Aerobik dla smyka”  

 Organizowanie eksperymentów, zabaw badawczych 

 Organizowanie zajęć i zabaw doskonalących percepcję wzrokową, słuchową, 

umiejętność liczenia, przeliczania, umiejętność dokonywania analizy i syntezy 

sylabowej wyrazów, sprawność manualną i ruchową  

 Organizowanie zabaw rozwijających kreatywność i innowacyjność dzieci 

 

cały rok szkolny 

 

październik – maj 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – 

umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka 

mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego 

– kaszubskiego. 

 

 Zwracanie uwagi na piękno i estetykę najbliższego środowiska – spacery  

i wycieczki po naszej okolicy, zabytki.  

 Budzenie zainteresowania tradycjami i miejscowym folklorem – zapoznanie  

z legendami, tradycjami, obrzędami.  

 Organizowanie zajęć dydaktycznych mających na celu budzenie zainteresowania 

własną miejscowością, nabywania poczucia przynależności narodowej – 

przybliżenie symboli narodowych i regionalnych (flaga, godło, hymn, czapki 

górnicze, stój górniczy)  

 Udział w obchodach Świąt Narodowych i Regionalnych:  

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

listopad 2018 



 

         

 

 

 

 

 

 

           

 

 - Święto Niepodległości –  śpiewanie Hymnu, pokaz mody patriotycznej 

       - Barbórka, Dzień Górnika  

       - Mikołaj,  

       - Święta Bożego Narodzenia  

       - Święta Wielkanocne.  

 Udział w projekcie „Piękna nasza Polska cała” 

 

grudzień 2018 

grudzień 2018 

grudzień 2018 

kwiecień 2019 

wrzesień – 

grudzień 2018 

 

17. 

 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu 

zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, 

chęci poznawania innych kultur.  

 

 Udział w zajęciach z języka angielskiego 1 raz w tygodniu  

 Poznawanie kultury wybranych krajów europejskich  

 Rozwijanie postawy szacunku, tolerancji wobec innych kultur, narodowości 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

18. Uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem  

z komputera i dostępem do Internetu  

 

 Poznanie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z komputera  

i Internetu 

 Pedagogizacja rodziców, rozmowy z rodzicami, plakaty i broszury  informacyjne , 

informacje dotyczące ciekawych i odpowiednich dla wieku dzieci stron 

internetowych 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

19. Kształtowanie właściwych postaw społeczno – moralnych, 

zachęcanie do czytania książek, promowanie czytelnictwa 

wśród dzieci, rodziców.  

 

 Regularne czytanie bajek i książek dla dzieci podczas odpoczynku poobiedniego 

dzieci 

 Zapoznawanie z literaturą dziecięcą podczas zajęć dydaktycznych i zabaw 

integracyjnych  

 Poinformowanie rodziców i zapoznanie z Regulaminem Biblioteczki w szatni 

przedszkola  

 Zorganizowanie w sali kącika czytelniczego 

 Zorganizowanie w przedszkolu spotkania z panią bibliotekarką z Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Małej 

 Zachęcanie do udziału w konkursach literacko – plastycznych, recytatorskich  

i czytelniczych organizowanych w przedszkolu  

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

II semestr 

 

cały rok szkolny 

 



PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  

GRUPA V JEŻYKI 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji 

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom 

swobodny rozwój, zabawę, i odpoczynek w poczuciu 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

 

 

 

Omówienie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie 

przedszkola i poza nim. 

Oglądanie sali przedszkolnej, zwiedzanie pomieszczeń 

znajdujących się w budynku przedszkola. 

Poznanie okolicy przedszkola, w tym placu zabaw i boiska 

szkolnego jako miejsc, w których dzieci spędzają czas na 

świeżym powietrzu, omówienie zasad bezpiecznego z nich 

korzystania. 

Zachęcanie dzieci do zgłaszania zepsutych zabawek lub 

zaobserwowanych uszkodzeń na placu zabaw. 

Zachęcanie dzieci do respektowania praw i obowiązków 

swoich oraz innych osób, zwracanie uwagi na ich  

indywidualne potrzeby. 

 

 

 

Wrzesień 2018 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 

Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, 

oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 

osobowych i uczestnictwa w grupie 

 

 

Wzajemne poznawanie się, gry i zabawy integracyjne, 

zabawy według zainteresowań. 

Współtworzenie i przestrzeganie norm współżycia w grupie. 

Ustalenie norm postępowania i zachowania się w grupie 

(Kodeks przedszkolaka). 

Pełnienie dyżurów, ocena pracy dyżurnych. 

Przyzwyczajanie dzieci do dzielenia się zabawkami, 

odkładanie ich na wyznaczone miejsce po skończonej 

zabawie. 

Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych bez użycia siły. 

Zachęcanie do nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

Wykonywanie powierzonych zadań. 

Rozwijanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w 

grupie. 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 



Zachęcanie do dostosowywania tonu głosu do zaistniałej 

sytuacji 

Wdrażanie do spokojnego oczekiwania na swoją kolej, 

panowania nad negatywną emocją.  

Wyrażanie emocji w różnych formach aktywności. 

Codzienna ocena własnego zachowania (Drabinka 

grzeczności) 

Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i 

innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne. 

 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących 

wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w 

odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, 

zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, 

śpiewu, teatru, plastyki. 

 

 

Dbanie o wygląd sal, własnej półki w szatni i sali,  dbanie o 

własny wizerunek estetyczny. 

Udział w sprzątaniu zabawek. Odkładanie zabawek na 

miejsce po skończonej zabawie. 

Utrzymywanie porządku na swoim stanowisku pracy oraz 

półkach indywidualnych ( w sali i w szatni).  

Prace porządkowe i gospodarcze w sali. 

Podejmowanie prostych obowiązków w przedszkolu 

(pełnienie dyżurów) i w domu rodzinnym. 

Doskonalenie umiejętności zapinania guzików, wiązania 

sznurowadeł, poprawiania części garderoby. 

Udział w kółkach zainteresowań na terenie przedszkola. 

Uczestnictwo w koncertach, przedstawieniach teatralnych. 

Słuchanie wybranych utworów literackich. 

Udział w zajęciach muzyczno-ruchowych. 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków 

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 

zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo 

(fizyczne i psychiczne), w tym bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. 

 

 

 

Wprowadzenie zasad bezpiecznego poruszania się po 

przedszkolu, na drodze. 

Współpraca z policją, strażą miejską i strażą pożarną : 

uczestnictwo w spotkaniu z policjantem i strażnikiem 

miejskim w przedszkolu. Wizyta w jednostce OSP w 

Dąbrówce Małej. 

Przestrzeganie przed kontaktem z nieznajomymi osobami, 

roślinami, napotkanymi zwierzętami. 

Rok szkolny 2018/2019 

 

 

XI 2018 

 

V 2019 

 

Rok szkolny 2018/2019 



Obserwacja pieszych i pojazdów podczas spacerów i 

wycieczek. Zakładanie kamizelek odblaskowych. 

Realizacja programu autorskiego Bezpieczny Przedszkolak. 

Znajomość własnego imienia i nazwiska oraz adresu. 

Omówienie zagrożeń wynikających z korzystania z sieci 

Internet. 

Zaznajomienie ze sposobami aktywnego wypoczynku. 

Troska o higienę osobistą.  

Opanowanie umiejętności kulturalnego zachowania się 

podczas spożywania posiłków. 

Opanowanie umiejętności dostosowywania tonu głosu do 

zaistniałej sytuacji. 

Systematyczny udział w zajęciach ruchowych na świeżym 

powietrzu ( na boisku, placu zabaw) lub spacerach. 

Rozmowy na tematy związane z wypoczynkiem i zdrowym 

odżywianiem. 

Wdrażanie do mówienia umiarkowanym głosem podczas 

zabaw swobodnych i innych sytuacji w przedszkolu i poza 

nim. 

Mycie zębów po śniadaniu. 

Mycie rąk przed każdym posiłkiem, po skorzystaniu z 

toalety, po zabawie. 

Omawianie historyjek obrazkowych. Słuchanie opowiadań, 

oglądanie filmów. 

 

 

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka 

poprzez organizację warunków sprzyjających 

nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, 

społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

 

 

Edukacja o zawodach: 

Realizacja bloków tematycznych związanych w różnymi 

zawodami. 

Spacery i wycieczki do miejsc użyteczności publicznej. 

Inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym 

zawodem. 

Rozmowy z rodzicami na temat ich pracy – znajomość ich 

zawodów. 

Obserwowanie pracy ludzi w najbliższym otoczeniu 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

 

 



przedszkola (np. pracowników sklepu) 

Organizowanie kącików tymczasowych związanych z 

omawianym zawodem oraz zabaw tematycznych w nich. 

 

 

 

 

Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych , których źródłem 

jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, 

w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na 

tym etapie rozwoju. 

 

 

Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych 

jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci 

niepełnosprawnych, innych narodowości lub wyznań jako 

równoprawnych partnerów. 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

Zwracanie uwagi na obecność dzieci niepełnosprawnych, 

innych narodowości i wyznań w przedszkolu i najbliższym 

otoczeniu dzieci (np. podczas wspólnych zabaw, 

uroczystości, zajęć, spacerów, wycieczek), uwrażliwianie na 

ich odmienność i potrzeby, zachęcanie do wspólnej zabawy. 

Realizacja autorskiego projektu edukacyjnego „Tacy sami”. 

Wyrabianie nawyku  mówienia: dzień dobry, do widzenia, 

proszę, dziękuję, przepraszam. 

Utrwalanie nawyku kulturalnego zachowania się w 

miejscach publicznych. 

Poznanie wartości i norm społecznych. 

Oglądanie historyjek obrazkowych, ilustracji, słuchanie 

opowiadań, bajek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

 

Listopad 2018 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami , 

organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców 

za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 

warunków umożliwiających rozwój tożsamości 

dziecka. 

 

 

Utrwalanie uczuć przywiązania do rodziny. 

Zapraszanie do przedszkola rodziców i innych członków 

rodziny na zajęcia i uroczystości. 

 

Rozmowy, opowiadanie historyjek. 

Zorganizowanie uroczystości z okazji:  

Powitania w gronie Jeżyków 

Spotkania Opłatkowego,  

Dnia Babci i Dziadka oraz 

Dnia Rodziny i Pożegnania z przedszkolem . 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

 

 

X 2018 

XII 2018 

I 2019 

VI 2019 

 



Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców. 

 

Warsztaty plastyczne w Miejskim Domu Kultury . 

Warsztaty literacko-plastyczne w Bibliotece Miejskiej Filia 

nr 20 

Warsztaty rękodzieła i ceramiki w Pałacu Młodzieży 

Kształtowanie postaw patriotycznych: 

Aktywny udział w uroczystościach związanych ze świętami 

narodowymi. 

Uświadamianie tożsamości narodowej. 

Udział w projekcie „Piękna nasza Polska cała” z okazji 100-

lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Poznanie symboli narodowych. Słuchanie legend. Słuchanie 

nagrań muzycznych polskich kompozytorów. 

Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych.  

Poznanie sylwetek znanych Polaków. 

Udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia 

Niepodległości.  

 

XII 2018, III 2019 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, 

dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju 

dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i 

rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych 

potrzeb i zainteresowań. 

Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów 

uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez 

nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

 

Systematyczne prowadzenie obserwacji zdobytych 

umiejętności.  

Organizowanie kącików zainteresowań. 

Mobilizacja do udziału w konkursach. 

Praca z dziećmi wykazującymi trudności edukacyjne i 

wychowawcze. 

Nawiązanie współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w 

przedszkolu. 

Kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną nr 3 w Katowicach i innymi poradniami 

specjalistycznymi w razie potrzeb. 

Kierowanie dzieci z trudnościami edukacyjnymi i 

wychowawczymi na diagnozę w poradni. 

Udział w/w dzieci w zajęciach ze specjalistami 

zatrudnionymi w przedszkolu (logopeda, psycholog). 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 



Udział w zajęciach indywidualnych. 

 

Współpraca z rodzicami Przybliżenie rodzicom treści pracy z dziećmi w przedszkolu. 

 Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka 

i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. 

 Wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz 

wspólna odpowiedzialność za rozwój dziecka i postępy w 

nauce ( informacje o sukcesach, niepowodzeniach, 

trudnościach). 

Udział rodziców w zebraniach grupowych. 

Uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych. 

Udział rodziców w procesie wychowawczo-dydaktycznym 

w charakterze obserwatorów - organizowanie zajęć 

otwartych. 

Prezentacje dla rodziców:  

Gotowość szkolna dziecka  

Jak nauczyć dziecko asertywności 

Udział rodziców w imprezach i uroczystościach 

przedszkolnych jako współorganizatorzy. 

 

Pomoc w organizowaniu i pełnieniu opieki w czasie 

wycieczek  

 Zachęcanie rodziców do wykonywania drobnych czynności 

na rzecz grupy i przedszkola 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

IX 2018, I,V 2019  

X,XI/18, III, IV/19 

XII 2018, III 2019 

 

 

 

I 2018 

V 2018 

X, XII 2018, 

VI2019 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

Plan działań wychowawczych może być systematycznie uzupełniany za zgodą rodziców, o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dzieci zmian i zjawisk istotnych dla ich bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

 

 

 

 

 



 

 

 


