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PODSTAWY PRAWNE: 

 

1. Statut Przedszkola 

2. Wnioski Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w minionym roku 

szkolnym. 

3. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej pracy przedszkola w minionym roku 

szkolnym. 

4. Koncepcja pracy przedszkola. 

5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. 

6. Przyjęty do realizacji Program wychowania przedszkolnego „ Kocham 

Przedszkole”. 

7. Aktualne akty prawne i ustawy. 

8. Program Przedszkola Promującego Zdrowie. 

 

 

 

 

 



ZADANIE 1 

DZIECKO W ŚWIECIE SZTUKI 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA: 

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach 

działalności: literackiej, teatralnej, plastycznej i muzycznej 

  

Cele ogólne: 

- pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na 

wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo- intelektualną, 

- rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i 

aktywności własnej, 

- kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego 

piękno, 

- wzbudzanie przeżyć estetycznych. 

DZIAŁANIA: 

1.  Stosowanie  metod i form arteterapeutycznych  jako inspiracji do podejmowania działań 

twórczych. 

2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami 

edukacji i aranżacji sal przedszkolnych. 

-kąciki plastyczne, teatralne, skrzynie skarbów, ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej 

placówki, 

3. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką: 

- koncerty muzyczne, teatrzyki w przedszkolu, wyjazd do teatru,  wystawy i koncerty sztuki 

ludowej we współpracy z Domem Kultury w Sączowie. 

 Zadania ogólne 

 
Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni 

1. Zorganizowanie w salach 

kącika książki – „Czytelnia 

Przedszkolaka”.  

Utworzenie kącika 

książki: mała 

biblioteczka z 

„czytelnią”. 

  wrzesień Wychowawcy grup 

2.Zapoznanie dzieci z 

różnymi gatunkami 

literatury dziecięcej. 

Codzienne spotkania 

w „czytelni” w celu 

wysłuchania bajki, 

baśni, opowiadania, 

poezji… 

 

cały rok Wychowawcy grup 



3.Warsztaty plastyczno - 

literackie 

Jarzynowy teatrzyk”- 

wykonanie z dziećmi 

kukiełek z warzyw.  

Grupowe 

przedstawienia 

teatralne z 

wykorzystaniem 

literatury dla dzieci. 

październik Wychowawcy grup 

4.Poznawanie nowych 

środków artystycznego 

wyrazu – głos. 

Wykorzystanie własnego 

potencjału aktorskiego – 

ćwiczenia, logopedyczne, 

artykulacji i emisji głosu.  

  

Grupowe warsztaty 

teatralne, scenki 

dramowe 

Cały rok Wychowawcy grup 

5.„Teatr Bajki”- 

kształtowanie aktywności 

twórczej 

Przygotowanie i 

prezentacja 

przedstawienia na 

uroczystości 

przedszkolne  Dzień 

Nauczyciela, Dzień 

Przedszkolaka 

październik 

listopad 

J. Pitas 

J. Urbańczyk 

Zorganizowanie kącika: „ 

Mały Artysta” 

Wykonanie Skrzyni 

Skarbów- włączenie 

rodziców do 

systematycznego 

wzbogacania skrzyni 

w różne materiały,  do 

zajęć plastyczno-

technicznych 

-stworzenie stanowisk 

malarskich z 

możliwością pracy 

dzieci przy sztalugach. 

październik 

listopad 

Wychowawcy grup 

Zorganizowanie - „Kącika 

teatralnego”. 

Utworzenie kącika 

teatralnego: „scenka”, 

garderoba ze strojami i 

akcesoriami 

teatralnymi. 

listopad J. Skubis, J Pitas 

 

 

Rozbudzanie 

zaciekawienia wybranymi 

technikami plastycznymi 

Udział w projektach 

patriotycznych „ Mały 

miś w wielkiej 

literaturze” 

„ Jestem Polakiem” 

Cały rok 

 

 

 

listopad 

 

J. Pitas 

„Mamo, tato, zróbmy to 

razem” – warsztaty 

plastyczne przy 

współudziale rodziców. 

Współdziałanie 

dziecka z rodzicem 

poprzez tworzenie 

prac plastycznych: 

wykonanie przez 

grudzień Wychowawcy grup 



dzieci i rodziców 

ozdób choinkowych 

 

„Teatr Bajki”- świąteczne 

przedstawienie dla rodziców 

Przygotowanie i 

prezentacja 

przedstawienia  o 

tematyce świątecznej 

 grudzień /styczeń Wychowawcy grup 

„Teatr Bajki”- 

Przedstawienie z okazji Dnia 

Babci i Dziadka 

Przygotowanie i 

prezentacja 

przedstawienia 

teatralnego  w ramach 

projektu „ Mogę 

zatrzymać smog – 

przedszkolaku złap 

oddech” 

 styczeń  Wychowawcy grup 

Bal Karnawałowy: 

„Królestwo bajki”. 

Wspólne tworzenie 

dekoracji sali, ozdoby 

bajkowe; 

przygotowanie 

bajkowych strojów dla 

dzieci we współpracy 

z rodzicami 

  luty J. Urbańczyk 

K. Stańczewska 

Spektakl teatralny dla dzieci 

z okazji Dnia Teatru. 

Warsztaty teatralne. 

Wyjazd do Teatru 

Dzieci Zagłębia w 

Będzinie, spotkanie 

warsztatowe z 

aktorami 

marzec 

  

J. Urbańczyk 

„Mamo, tato, zróbmy to 

razem” – warsztaty 

plastyczne przy 

współudziale rodziców. 

Współdziałanie 

dziecka z rodzicem 

poprzez tworzenie 

prac 

plastycznych:wykonan

ie palm 

wielkanocnych przez 

dzieci i rodziców. 

 marzec 

  

Wychowawcy grup 

Budzenie zainteresowania  

światem sztuki i zmysłów 

poprzez pracę wybranymi 

technikami 

arteterapeutycznymi 

( mapping, mandala, 

muzykoterapia) 

Udział w projekcie 

arteterapeutycznym 

„ Tęcza smaków, 

zapachów i barw” 

kwiecień J. Skubis 

„Teatr Bajki”- montaż 

słowno – muzyczny z okazji 

Dnia Matki. 

Przygotowanie i 

prezentacja 

wierszyków, piosenek 

oraz układów 

tanecznych dla Mam z 

okazji ich święta.  

 maj 

  

Wychowawcy grup 

„Teatr Bajki”- montaż 

słowno – muzyczny z okazji 

Przygotowanie i 

prezentacja  

 czerwiec 

  

J. Skubis 



pożegnania przedszkola przedstawienia przez 

najstarszych 

przedszkolaków 

Zdobywanie odznaki- 

„Przyjaciel książki” 
  

Zabawy o charakterze 

konkursowym dla 

wszystkich dzieci z 

podziałem na młodsze 

i starsze . 

maj/ 

czerwiec 

Wychowawcy grup 

Kącik -„Nasze Prace”-

systematyczne i okazjonalne 

wystawy twórczości 

artystycznej dzieci. 

  

Prezentacja 

aktywności twórczej 

wychowanków: 

wystawy, wernisaże, 

konkursy, z 

uwzględnieniem 

różnorodnych 

poznanych technik 

plastycznych, 

stosowanych form i 

metod pracy z 

dziećmi. 

 cały rok Wychowawcy grup 

„Z życia przedszkolaka”- 

prowadzenie galerii na 

stronie internetowej 

Systematyczne 

umieszczanie zdjęć i 

informacji z 

aktualnych imprez i 

uroczystości z życia 

przedszkola. 

Cały rok 

  

J. Pitas 

„ Pani Gama zaprasza” 

Stwarzanie okazji do 

aktywnego kontaktu z 

muzyką 

Spotkania i koncerty 

w wykonaniu  

muzyków Filharmonii 

Śląskiej 

 

Raz w miesiącu K. Stańczewska 

Kreatywne wyrażanie 

swoich emocji poprzez 

eksperymentowanie z 

dźwiękami 

Organizacja kącików 

muzycznych na 

salach; wzbogacanie 

bazy instrumentów 

perkusyjnych i 

pomocy do ćwiczeń 

słuchowych 

Cały rok Wychowawcy grup 

Aktywne słuchanie muzyki 

poważnej 

Zajęcia na sali 

teatralnej z zakresu 

pedagogiki zabawy 

Klanza,  B. Strauss:  

fabularyzacje tekstów, 

układy 

choreograficzne 

Cały rok Wychowawcy grup 

Współpraca z Domem 

Kultury w Sączowie w 

ramach poznawania sztuki 

ludowej najbliższego 

regionu 

Prowadzenie zespołu 

śpiewaczego „ Małe 

Sączowianki”, 

udział w koncertach i 

wernisażach 

Cały rok 

wg harmonogramu 

imprez   kulturalnych 

Domu Kultury w 

Sączowie 

J. Skubis 



ludowych 

 

 

ZADANIE II 

 

DZIECKO W ŚWIECIE PRZYRODY 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA: 

Przekazywanie  wiedzy o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych najbliższego środowiska, 

eksperymentowanie, doświadczanie. Kształtowanie postaw zdrowotnych i ekologicznych 

wobec otaczającego świata przyrody. 

Cele ogólne: 

- rozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi, 

- uświadomienie dzieciom problemu opakowań, świadomy ich wybór, 

- zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt 

- rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności, wyrabianie przekonania, że 

żywność nie zawsze jest zdrowa, umiejętność wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności, 

rezygnowanie ze szkodliwych elementów, 

- przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku, 

- rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie 

- rozumienie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka, 

- stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk 

przyrodniczych w różnych porach roku, 

- kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą, 

- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody 

DZIAŁANIA: 

1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody poprzez spacery, wycieczki i zajęcia w 

ogrodzie przedszkolnym. 

2. Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z 

poszczególnymi ekosystemami. 

3.  Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez obserwacje, badanie i 

eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń. 

4. Gospodarka odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja. 

5. Podnoszenie świadomości ekologicznej  dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza 

na zdrowie człowieka 

– udział w projekcie ekologicznym „ Przedszkolaku złap oddech” 

 

– udział w projekcie arteterapeutycznym „ Tęcza smaków, zapachów i barw” 



 

Zadania ogólne 

 

Formy realizacji Termin realizacji odpowiedzialni 

1. Rozbudzanie 

zainteresowań 

najbliższym 

środowiskiem 

społeczno- 

przyrodniczym; 

Spacery, wycieczki do 

ekosystemów w 

najbliższym otoczeniu 

- oglądanie albumów, 

prezentacji 

multimedialnych 

- zajęcia sensoryczne w 

terenie 

Cały rok wychowawcy 

2.Pobudzanie do 

twórczego i 

kreatywnego działania 

poprzez ukazywanie 

bogactwa przyrody 

oraz korzyści jakie z 

niej wypływają; 

Udział w projekcie 

arteterapeutycznym „ 

Tęcza smaków, 

zapachów i barw” 

 

Zajęcia plastyczno – 

techniczne, tworzenie 

wernisaży prac dzieci 

 

Tworzenie 

przedstawień 

teatralnych o tematyce 

przyrodniczej 

Kwiecień/maj 

 

 

 

 

 

J. Skubis 

 

 

 

 

Wychowawcy 

3. Kształtowanie 

świadomości 

ekologicznej dzieci 

poprzez stosowanie 

atrakcyjnych form 

edukacyjnych. 

Udział w projekcie 

edukacyjnym „ Mogę 

zatrzymać smog, 

przedszkolaku złap 

oddech” 

- cykl zajęć 

edukacyjnych o 

tematyce ekologicznej 

grudzień/styczeń/luty J. Pitas 

J. Skubis 

4. Wdrażanie dzieci do 

zdrowego stylu życia 

Założenie ogródka 

ziołowo – warzywego 

- poznawanie 

ekologicznych metod 

uprawy roślin 

- zajęcia ruchowe, 

rekreacyjne, sportowe 

w ogrodzie 

przedszkolnym 

- udział w 

Przedszkolnej 

Akademii Aquafresh 

- Olimpijskie dzieciaki, 

zajęcia sportowe 

- Akademia Sportu 

Kwiecień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

wrzesień 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Urbańczyk 

K. Stańczewska 

 

J. Skubis 

5.  Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

Tworzenie 

tematycznych 

przedstawień 

Grudzień/ styczeń/luty wychowawcy 



dzieci w 

zakresie wpływu 

zanieczyszczonego 

powietrza na 

zdrowie człowieka 

 

teatralnych 

- zajęcia edukacyjne, 

eksperymenty i 

doświadczenia w sali i 

ogrodzie 

przedszkolnym 

- zapoznanie ze 

sposobem działania i 

obsługi oczyszczacza 

powietrza 

6. Kształtowanie 

zdrowych nawyków 

żywieniowych, 

rozbudzanie zmysłu 

smaku, węchu i dotyku 

- warsztaty kulinarne, 

- spotkanie z 

dietetykiem 

- zajęcia 

arteterapeutyczne, 

tworzenie map 

smakowych i mandali 

produktów 

spożywczych 

- gminny konkurs o 

tematyce zdrowotnej 

 

Cały rok 

 

 

 

kwiecień 

 

 

 

 

marzec/ kwiecień 

J. Skubis 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Pitas 

7. Rozbudzanie 

zainteresowań ruchem 

ekologicznym na 

świecie i jego 

znaczeniem w trosce o 

dobro naszej planety 

Prezentacje 

multimedialne 

Cały rok J. Urbańczyk 

K. Stańczewska 

8. Udział w 

ogólnopolskich akcjach 

ekologicznych 

- Dzień Ziemi, 

sprzątanie świata 

- Dzień praw zwierząt 

- Dzień Drzewa 

Według terminów J. Urbańczyk 

K. Stańczewska 

9. Budzenie 

zaciekawienia światem 

przyrody dzisiaj i w 

minionych epokach 

- cykl lekcji 

muzealnych na 

Wydziale Nauk o Ziemi 

w Sosnowcu 

Październik 

grudzień 

luty 

kwiecień 

J. Skubis 

 

ZADANIE III 

 

DZIECKO W ŚWIECIE  ZAWODÓW 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA: 

Wprowadzenie dziecka w świat różnych zawodów, budzenie zaciekawienia pracą ludzi w 

bliższym i dalszym otoczeniu. Stwarzanie warunków do wyrażanie własnych odczuć 

i zainteresowań. 

 

Cele ogólne: 

– poznawanie specyfiki pracy ludzi różnych zawodów 

– rozumienie znaczenia i wartości zawodów użyteczności publicznej 



– stwarzanie okazji do odgrywania ról zawodowych w zabawie 

– kształtowanie kreatywności w czasie posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z 

ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny 

– rozwijanie umiejętności odgrywania rożnych ról zawodowych 

– kształtowanie umiejętności  planowania własnych działań  i podejmowania decyzji w 

działaniach grupy rówieśniczej 

– rozumienie i nazywanie swoich emocji, zainteresowań i preferowanych aktywności w 

ramach działań grupy rówieśniczej 

DZIAŁANIA: 

1. Organizacja spotkań z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody  oraz wycieczek 

edukacyjnych do miejsc użyteczności społecznej najbliższego otoczenia. 

2. Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych, tworzenie kącików zabaw do odgrywania  ról 

związanych z wykonywaniem rożnych zawodów. 

Zadania ogólne 

 

Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1.Organizowanie warunków do 

poznawania ludzi rożnych 

zawodów 

 

 

2. Stwarzanie okazji do zabaw 

rozwijających umiejętności 

odgrywania rożnych ról 

zawodowych 

 

 

3.Poznawanie specyfiki 

zawodowej w naszej 

miejscowości 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kreatywne wyrażanie swoich 

zainteresowań, umiejętności i 

emocji 

 

 

5. Poszerzanie wiadomości na 

temat zawodów wykonywanych 

przez swoich rodziców 

Cykliczne spotkania z 

zaproszonymi gośćmi 

 

 

 

Kęciki tematyczne 

w salach zajęć 

 

 

 

 

Spacery do najbliższych 

instytucji użyteczności 

społecznej 

- gospodarstwo role 

- stadnina 

- apteka 

- przychodnia lekarska 

- gabinet fryzjerski 

 

 

 

Prace plastyczne, 

choreografie ruchowe, 

scenki dramowe i 

teatralne 

 

Pogadanki, grupowe 

spotkania warsztatowe z 

rodzicami 

Raz w miesiącu 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok wg. 

planów pracy w 

grupach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

Wychowawcy 

grup 

 

 

 

wychowawcy 

grup 

dyrektor 

 

 

 

wychowawcy 

grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

grup 

 

 

 

Wychowawcy 

grup 



- pracownik 

wysokościowy 

- inżynier budownictwa 

- sokolnik 

- hodowca 

-  leśnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


