Realizacja planu pracy
przedszkola
II semestr

JESTEM BEZPIECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM:

 07.01.2020r odbyła się wizyta policjantki w przedszkolu poruszany był temat
temat:„ Bezpiecznych ferii”
 „Dzień Bezpiecznego Internetu”-11.02.2020r

 W bieżącej pracy poruszano tematykę bezpieczeństwa na drodze
 „Bezpieczne wakacje” VI. 2020r o zachowaniu bezpieczeństwa podczas
wakacji nad morzem, w górach, jazdy środkami lokomocji
 „Drogowe ABC”- omówienie zasad bezpiecznej jazdy na hulajnodze,
nauka prawidłowego założenia kasku, postępowania w razie wypadku,
utrwalenie numeru alarmowego

JESTEM ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM

 Zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” gry i zabawy ze strony, które są związane z
ściśle zdrowym trybem życia, aktywnościami ruchowymi, zdrowym
odżywianiem
 Profilaktyka zdrowotna- nauka prawidłowego mycia rąk. Pogadanka na
temat zapobiegania wirusom.
 Realizacja zajęć o tematyce zdrowego odżywiania (przygotowanie sałatki
owocowe, zdrowego talerzyka, planowanie zdrowych posiłków)
 Spotkanie asystentką stomatologiczną z okazji Dnia Dentysty

JESTEM EKO PRZEDSZKOLAKIEM

 Założenie mini ogródków w sali: kwiatowy oraz ziołowy. Obserwacja roślinek
oraz dbanie o nie.
 Segregacja śmieci; „Rybek z Rybnika uczy dzieci segregować śmieci”.

 Dzień Ziemi podczas zdalnego nauczania, dzieci przygotowały prace
plastyczne na temat: Szanujemy naszą planetę i o nią dbamy, dzieci
również miały za zadanie wyhodować własną roślinkę oraz prowadzić
dziennik obserwacji pogody. Ćwiczenia interaktywne związane z tematyką
ekologiczną.

JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ

 Dzieci wzmacniały więzi emocjonalne z rodziną, wzmacniały poczucie
przynależności narodowej
 „Dla ukochanej mamy” dzieci kształtowały okazywanie szacunku, miłości
oraz przywiązania do mamy
 Jestem, potrafię, czuję, rozumiem – kształtowanie u dzieci wartości takich
jak: przyjaźń, miłość, szacunek, sprawiedliwość.
 Święto Konstytucji 3 Maja oraz Dzień flagi na stronie internetowej pojawiły
się zajęcia związane z patriotyzmem, dzieci poznały symbole narodowe,
wykonywały prace plastyczne, rozwiązywały quizy.

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - DOBRYM
MATEMATYKIEM, POTRAFIĘ
 Zabawa w kodowanie w nauczaniu zdalnym- umieszczanie na stronie
zabaw i ćwiczeń
 Systematycznie proponowałam dzieciom zadania z treścią oraz
rozwiązywanie działań w zakresie 20. Dzieci poprzez zabawę wykonywały
wiele przykładów, aby utrwalić dodawanie, odejmowanie oraz pisanie cyfr
 Rozwiazywanie matematycznych gier interaktywnych

INNE

 Udział w akcji : „Cała Polska czyta dzieciom”
 Wizyty rodziców w przedszkolu-czytanie bajek
 Podczas zdalnego nauczania na bieżąco proponowane były strony
internetowe z udziałem znanych osób lub czytane były dzieciom, wiersze,
opowiadania
 zainicjowanie akcja pt. moja ulubiona książeczka z bajkami, wierszami,
opowiadaniami.

