ROCZNY PLAN PRACY
PM nr 9 w Dębicy
na rok szkolny 2021/2022

Temat: „Każdy przedszkolak
to zuch i chwat – z ekologią
i matematyką za pan brat”

Cele:
1. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez
poznawanie, dostrzeganie piękna, nabywanie opiekuńczego
stosunku do świata roślin i zwierząt.
2. Kształtowanie mądrego, umiejętnego współżycia człowieka
z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności
o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi.
3. Umożliwianie podejmowania działań ekologicznych
w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.
4. Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez
kształtowanie ich zainteresowań z zakresu inteligencji
matematycznej.

I. PRACA Z WYCHOWANKIEM
JESIEŃ
Lp.

Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Założenie w Salach Kącików Ekologicznych,
wprowadzenie „Kodeksu Małego Ekologa” –
prawa i obowiązki.

wrzesień

nauczyciele
wszystkich
grup

2.

„Tu działamy, gdzie mieszkamy” – wyrabianie
trwałego nawyku wyrzucania odpadów do
odpowiednich pojemników, szukanie
pojemników do recyklingu podczas spacerów.

cały rok

nauczyciele
i rodzice

3.

Międzynarodowa Akcja „Sprzątanie Świata” –
porządkowanie ogrodu przedszkolnego i
najbliższej okolicy

wrzesień

4.

Europejski Dzień Ptaków – wspólne
świętowanie w Nadleśnictwie Tuszyma,
poznanie ekosystemu: las oraz zwiedzanie
Muzeum Przyrodniczego

wrzesień

S. Boro
R. Więcek
R. Kliś
A. Tarnawska
A. Kuczera
R. Więcek
A. Kuczera
A. Tarnawska

5.

Wystawa w hollu pt. „Naturalne cyfry” –
wykonanie cyfr w zakresie od 0 – 9 wyłącznie
przy użyciu naturalnego materiału np. liście,
igły, patyki, żołędzie. Kasztany, trawy, kwiaty,
pióra przez każdą z grup.

wrzesień

nauczyciele
wszystkich
grup

6.

Święto Drzewa – zasadzenie symbolicznego
drzewa w ogrodzie przedszkolnym
(przywiezionego z Nadleśnictwa); zapoznanie
z różnymi gatunkami drzew oraz ich owocami

październik

nauczyciele
wszystkich grup

7.

Założenie „Dziennika Obserwacji” (grupy
starsze) – obserwacja wzrostu oraz pomiary
zasadzonego drzewa przy wykorzystaniu
różnego rodzaju mierników (linijka, taśma,
lina, sznurek itp.)

cały rok

R. Więcek
R. Kliś
A. Tarnawska
A. Kuczera
B. Sroka

8.

„Drzewo twoim przyjacielem” – inscenizacja
w wykonaniu gr. IV mająca na celu utrwalenie
wiadomości nt. różnych gatunków drzew oraz
dbania o lasy i ochronę przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez
ludzi.

październik

A. Kuczera
R. Kliś

9.

Opracowanie gry – ściganki „Leśna wyprawa”

październik

10.

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół
nas” (grupy starsze). Obchody Dnia Czystego
Powietrza – przedstawienie w wykonaniu gr.
V „Chory komin”

listopad

11.

Konkurs Rodzinny „Geometryczne Cudaki” –
tworzenie zabawek z kartonów, ekspozycja
najciekawszych prac w holu przedszkola

listopad

B. Cygan
S. Boro

12.

Spotkanie z leśnikiem – pogadanka nt.
zagrożeń wynikających z istnienia dzikich
wysypisk odpadów i elektrośmieci –
uświadomienie ich szkodliwości dla
środowiska przyrodniczego

listopad

A. Tarnawska
R. Więcek

13.

Prezentacja multimedialna „Zielona energia
wiatrowa” – zapoznanie dzieci ze źródłem,
jakim jest wiatr w życiu człowieka; zabawy
badawcze z wiatrem w ogrodzie
przedszkolnym (wykorzystanie wiatraczków)

listopad

S. Boro
R. Więcek
R. Kliś
A. Tarnawska
A. Kuczera

14.

„Ekologiczny Bal Andrzejkowy” – prezentacja
najciekawszych strojów

listopad

nauczyciele
wszystkich grup

15.

„Jesienne muzykowanie” – improwizacje
muzyczne z wykorzystaniem instrumentów
perkusyjnych wykonanych z surowców
wtórnych

listopad

16.

Nauka przysłów i powiedzonek ilustrujących
związki przyrody z życiem człowieka np.
„W listopadzie goło w sadzie”, „Gdy jesień
zamglona – zima zaśnieżona”…

cały rok

M. Ochab
B. Cygan
B. Sroka
R. Kliś
A. Tarnawska
nauczyciele
wszystkich grup

17.

„Nie lubię hałasu” – zapoznanie ze
szkodliwym wpływem hałasu na zdrowie
człowieka – wdrażanie do unikania hałasu w
zabawie i przy pracy (systematyczne zabawy
wyciszająco – relaksacyjne, filmiki
edukacyjne)
Dzień bez zabawek – zabawy wyłącznie z
wykorzystaniem kartonów, butelek, nakrętek,
materiału przyrodniczego, gazet itp.

cały rok

nauczyciele
wszystkich grup

raz na
kwartał

nauczyciele wszystkich
grup

18.

B. Cygan
B. Sroka
A. Kuczera
A. Tarnawska
R. Kliś
A. Kuczera
A. Tarnawska

ZIMA
Lp.

Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Wykonanie eko- choinki wraz z ozdobami
przez starsze grupy, udekorowanie nią holu

grudzień

R. Więcek
B. Sroka
R. Kliś
A. Tarnawska

2.

Wykonanie ekologicznej kartki świątecznej i
przesłanie do organizatora projektu „Gramy w
zielone”

grudzień

S. Boro
B. Cygan

3.

Budzenie empatii i opiekuńczego stosunku do
zwierząt – wykonanie karmników,
systematyczne dokarmianie ptaków w
karmnikach rozmieszczonych w ogrodzie
przedszkolnym

grudzień
styczeń
luty

M. Ochab
B. Cygan
B. Sroka
A. Tarnawska
A. Kuczera

4.

Wirtualne Eko-wycieczki: Muzeum
Papiernictwa, Muzeum Przyrodnicze UJ,
Oceanarium

5.

Wykonanie ekologicznej maszyny
matematycznej przez grupy starsze

styczeń

6.

„Każdy przedszkolak wie, że w ekologicznej
torbie zakupy nosi się” – wykonanie torby
ekologicznej – warsztaty

styczeń

7.

Zimowe zabawy z kodowaniem z
wykorzystaniem materiałów ekologicznych i
motywów świąteczno- zimowych

grudzień
styczeń
luty

8.

Muzyczna matematyka, czy matematyczna
muzyka? – wykorzystanie Color Piano w celu
utrwalania kolorów oraz figur
geometrycznych

grudzień
styczeń
luty

styczeń

M. Ochab
S. Boro
R. Więcek
R. Kliś
A. Tarnawska
A. Kuczera
R. Więcek
M. Ochab
B. Cygan
R. Sroka
A. Tarnawska
A. Kuczera
S. Boro
R. Więcek
R. Kliś
A. Tarnawska
M. Ochab
B. Cygan
R. Sroka
R. Kliś
A. Tarnawska

WIOSNA I LATO
Lp.

Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Czy woda biega? – zapoznanie dzieci z
wędrówką wody w przyrodzie

marzec

S. Boro
R. Więcek
R. Kliś
A. Tarnawska

2.

Zabawy badawcze z wykorzystaniem wody:
określanie smaku, zapachu, zachowania
niektórych przedmiotów i materiałów w
wodzie, poznanie różnych stanów skupienia

marzec

M. Ochab
B. Cygan
R. Sroka
A. Kuczera

3.

Co żyje w wodzie? – poznanie roślin i
zwierząt wodnych, wpływ jakości wody na
organizmy wodne

marzec

S. Boro
R. Więcek
R. Kliś
A. Tarnawska
A. Kuczera
M. Ochab

4.

Woda i człowiek – pierwsze starcie, ukazanie
wody jako żywiołu, możliwości
wykorzystania siły wody do pozyskiwania
energii.
Kto pracuje z wodą? – przybliżenie zawodów
związanych z wodą i ich specyfiki np.
hydraulik, strażak, marynarz, rybak…

marzec
kwiecień

5.

Zielony Dzień – powitanie Wiosny:
przemarsz z papierowymi kwiatami i
transparentami o treści ekologicznej po
osiedlu

marzec

nauczyciele
wszystkich grup

6.

Tworzenie mini ogródków ziołowowarzywnych na parapetach w salach,
wykorzystanie zbiorów do przygotowywania
zdrowych przekąsek

marzec
kwiecień

nauczyciele
wszystkich grup

7.

marzec
Organizacja dni ekologicznych z podziałem na kwiecień
grupy:
Dzień Wody gr. I
Dzień Bociana gr. II
Dzień Wróbla gr. III
Dzień Morza Bałtyckiego gr. IV
Dzień Ziemi gr. V

nauczyciele
wszystkich grup

B. Cygan
B. Sroka
R. Kliś
A. Tarnawska
A. Kuczera

8.

Dzień bez Hałasu (Międzynarodowy Dzień
Świadomości Zagrożenia Hałasem) –
zwiększanie świadomości występowania tego
szkodliwego zjawiska oraz jego wpływu na
zdrowie i życie

25 kwietnia

9.

Konkurs Rodzinny – napisanie wiersza lub
mini- opowiadania o tematyce ekologicznej

maj

B. Sroka
R. Więcek

10.

Quiz ekologiczny podsumowujący
wiadomości zdobyte w ciągu całego roku

maj

A. Tarnawska
B. Cygan

11.

Ekologiczny Dzień Dziecka – gry i zabawy
sportowo- rekreacyjne z wykorzystaniem
nietypowych przyborów np. tory przeszkód z
materiałów przyrodniczych, kartonów, gazet,
patyków

czerwiec

II.
Lp.

M. Ochab
S. Boro
R. Więcek
A. Kuczera

nauczyciele wszystkich
grup

DOSKONALENIE
WARSZTATU NAUCZYCIELA
Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Systematyczne rozwijanie wszechstronnej
aktywności dzieci poprzez:
- planowanie i stosowanie różnorodnych
metod, form i technik pracy
-umożliwianie każdemu dziecku działania
w czasie zajęć zorganizowanych
- dostarczanie różnorodnego materiału,
akcesoriów i pomocy
- dbanie o atrakcyjność kącików
tematycznych

cały rok

nauczyciele
wszystkich grup

2.

Przygotowanie integracyjnych spotkań
międzygrupowych:
(grupy starsze osobno, grupy młodsze
osobno) prezentacja inscenizacji, obchody
dni tematycznych

zgodnie z
kalendarzem

nauczyciele
wszystkich grup

3.

Uczestniczenie w różnych zewnętrznych
formach doskonalenia zawodowego:
stacjonarnych i on-line oraz aktywny
udział w WDN – ie

cały rok

4.

Udział w radach szkoleniowych

zgodnie z
nauczyciele
harmonogramem wszystkich grup

nauczyciele
wszystkich grup

III. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Lp.

Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Organizowanie zebrań grupowych oraz
indywidualnych spotkań

wg
nauczyciele
harmonogramu wszystkich grup

2.

Pozyskiwanie rodziców jako sponsorów
wyposażenia sal, artykułów higienicznych i
piśmienniczych

cały rok

3.

Konkurs Rodzinny „Geometryczne Cudaki” listopad
– tworzenie zabawek z kartonów, ekspozycja
najciekawszych prac w holu przedszkola

4.

Konkurs Rodzinny – napisanie wiersza lub
mini- opowiadania o tematyce ekologicznej

maj

R. Więcek
B. Sroka

5.

Udział w akcjach charytatywnych:
„Zbieranie nakrętek”
„Góra grosza”
„Miłość dociera wszędzie”

zgodnie z
kalendarzem

nauczyciele
wszystkich grup

nauczyciele
wszystkich grup,
dyrektor

B. Cygan
S. Boro

IV. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Lp.

Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Wyjścia do Biblioteki Miejskiej – zajęcia
edukacyjno - ekologiczne

X-V

nauczyciele wszystkich
grup

2.

Współpraca z Nadleśnictwem Tuszyma:
zwiedzanie szkółki leśnej, wystawy
przyrodniczej, pogadanka leśnika

X-XI

R. Więcek
R. Kliś

3.

Udział w cyklicznych konkursach miejskich
organizowanych przez placówki oświatowe

wg
nauczyciele
harmonogramu starszych grup

V.
Lp.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ

Zadania do realizacji

1.

Wyjścia do SP nr 4, 9, 11 – zapoznanie z
obiektem szkolnym

2.

Udział w lekcji matematyki w klasie
pierwszej

Termin

Odpowiedzialni
A. Tarnawska
R. Kliś

A. Kuczera

VI. DODATKOWE PROGRAMY I PROJEKTY PRZYJĘTE
DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
Gr. I

Programy:
- Ogólnopolski Program Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę,
biegam i dotykam!” organizowany przez Centrum Szkoleniowe Kraina Edukacji,
Alina Jeziorska
Projekty:
-Ogólnopolski projekt ekologiczny dla przedszkoli „Gramy w zielone”

Gr. II

Programy:
- Program autorski zajęć logorytmicznych „Logorytmiczne poranki” dla dzieci
w wieku przedszkolnym opracowany przez B. Krystek- Cygan
-Ogólnopolski Program Umuzykalnienia dla Przedszkoli „Rosnę Śpiewająco”
-Ogólnopolski Program Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę,
biegam i dotykam”

Projekty:
- Ogólnopolski projekt ekologiczny dla przedszkoli „Gramy w zielone”
- Ogólnopolski projekt edukacyjny „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii”
Gr. III

Programy:
- Program autorski „Matematyka dla każdego – i małego i dużego” opracowany
przez R. Więcek
-Program „Uczymy dzieci programować” – edycja VIII – ścieżka kompetencje
społeczne
Projekty:
- Ogólnopolski projekt ekologiczny dla przedszkoli i klas 1-3 "Gramy w zielone"
- Projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola "Podróże do krainy przyrody"
- Międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"

Gr. IV

Programy:
- Ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej "Kubusiowi
Przyjaciele Natury"
- Program edukacyjny "Uczymy dzieci programować"
- Ogólnopolski projekt ekologiczny "Gramy w zielone"
- Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas"
Projekty:
- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska cała"
- Projekt edukacyjny "Zdrowo i sportowo"
- Projekt edukacyjny "Mamo, tato wolę wodę"
- Projekt czytelniczy "Książka dla przedszkolaka"

Gr. V

Programy:
-Program informatyczny "Z komputerem za pan brat" (program autorski A.Kozioł
- Tarnawska)
- Program edukacyjny "Uczymy Dzieci Programować" Fundacja Rozwoju
Edukacji Cyfrowej Anny Świć.
- Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej "Czyste Powietrze Wokół
Nas"
Projekty:
-Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"
- Ogólnopolski projekt ekologiczny "Gramy w zielone"
-Projekt czytelniczy "Bajeczna Księga" - Bliżej Przedszkola
-Projekt "Książka (dla) Przedszkolaka" - Bliżej Przedszkola
-Projekt edukacyjny "Bliżej Pieska" - Bliżej Przedszkola

