
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Temat kompleksowy do realizacji:

„Aktywnie czas spędzamy i o zdrowie swoje dbamy”

Cele:

 kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, 
nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, dbałość o prawidłową postawę ciała

 propagowanie zdrowego stylu życia: codzienna aktywność ruchowa, zdrowe 
odżywianie

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z 
emocjami, stresem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia

 kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym
 kształtowanie odpowiedniej postawy dotyczącej kulturalnego uczestnictwa w ruchu 

drogowym
 poznanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i nauka zapobiegania im
 upowszechnianie wśród dzieci wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
 zachęcanie rodziców i społeczności lokalnej do współdziałania w promowaniu 

zdrowia, aktywności fizycznej oraz odporności emocjonalnej przedszkolaków.

Działania:

1. Organizowanie codziennych zabiegów higienicznych w łazience: technika mycia rąk 
zgodna z wytycznymi GIS, korzystania z toalety, oszczędnego gospodarowania wodą 
oraz środkami higieny; zwracanie uwagi na higienę paznokci i włosów.

2. Organizowanie czasu na łonie przyrody i na świeżym powietrzu. Systematyczne 
umożliwianie dzieciom swobodnych i zorganizowanych zabaw na świeżym powietrzu.

3. Zapoznanie dzieci z piramida zdrowego żywienia. Wspólne opracowanie plakatu i 
wyeksponowanie w Sali lub na korytarzu przedszkolnym.

4. Organizacja dni „Zdrowo i kolorowo” – dzieci ubierają się w kolorach warzyw, którym 
poświęcony jest dzień (dzień marchewki, buraczka, sałaty, jabłuszka itp.).

5. Parada wiosenna i I Spartakiada przedszkolaka pod hasłem „Zdrowo i radośnie 
biegniemy ku wiośnie”.

6. Udział dzieci w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego 
zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

7. Poznanie ciekawych zawodów: ratownik medyczny, przewodnik turystyczny.



Inne zadania:

 Kontynuacja programu „Wiem, co jem” oraz innowacji pedagogicznej „Mali Badacze 
– czyli doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej”

 Dalsza realizacja projektu „Klub dużego i małego podróżnika”
 Udział w projektach ogólnopolskich: „Wyzwania Teodora”, „Piękna nasza Polska cała”
 Udział w ogólnopolskim projekcie PCK „Drogowe ABC”
 Motywowanie do nauki języków obcych – kontynuowanie projektu „Angielski w 

świecie przedszkolaka”
 Nauczanie podstaw pierwszej pomocy – wewnątrz przedszkolny projekt „Pierwsza 

pomoc przedmedyczna”
 Organizacja akcji odpowiadających na potrzeby innych:

„Gorączka grosza” – akcja PCK dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci z 
rodzin ubogich

„Szlachetna paczka” – włączenie się do ogólnopolskiej akcji społecznej pomocy 
rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

„Czerwonokrzyska gwiazdka” – konkurs plastyczny na kartkę świąteczną dla 
samotnych, PCK

„I ty możesz zostać wielkanocnym zajączkiem” – przygotowywanie upominków dla 
osób   z Domu Pomocy Społecznej

„Pyszna paka dla zwierzaka” – zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku

 Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka, Dnia Dziecka
 Organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym – Święto Niepodległości, 

pokaz mody patriotycznej; rodzinnym – pasowanie na Przedszkolaka, i innych 
związanych z okolicznościowymi wydarzeniami

 Kontynuowanie współpracy z Biblioteką Publiczną
 Udział przedszkolaków w teatrzykach, warsztatach, prelekcjach, seansach filmowych
 Doskonalenie zawodowe nauczycieli – udział w kursach, warsztatach
 Publikowanie na stronie internetowej przedszkola, w mediach społecznościowych 

najważniejszych wydarzeń z życia grup przedszkolnych, uaktualnianie informacji dla 
rodziców.

Realizacja działań edukacyjnych i wychowawczych zaplanowanych dla całej społeczności 
przedszkola lub wymagających współpracy ze środowiskiem lokalnym jest uzależniona od 
sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń.



KALENDARZ IMPREZ

Podejmowane działania Termin realizacji
Osoby

odpowiedzialne

Zorganizowanie w salach kącików o tematyce patriotycznej
„Piękna nasza Polska cała” wrzesień

nauczycielki w
grupach

Wycieczka na barkę muzeum do brzeskiej mariny wrzesień dyrektor

Wyjazd do kina w Opolu wrzesień dyrektor

Pokaz mody patriotycznej 28.09 M. Augustyn

Konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci 
„Jesienny kapelusz” październik I. Górak

Dzień Nauczyciela
- zorganizowanie występów artystycznych październik B. Jurek

B. Czerwińska

Warsztaty w grupach
„Być dobry jak chleb” 16.10 nauczycielki grup

Spotkanie z policjantem – 
Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach październik nauczycielki grup

Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku listopad
Społeczność
przedszkola

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości listopad R. Wantuch
K. Bąk

Udział w narodowym śpiewaniu hymnu listopad grupy starszaków

„Każdy przedszkolak Mały Patriota – Wielki Człowiek”
PRAWA DZIECKA – inscenizacja dziecięca 20.11 B. Jurek

B. Czerwińska

Doposażenie sali gimnastycznej w ścieżkę sensoryczną rok szkolny dyrektor

Mikołaj w przedszkolu 6.12 K. Bąk
S. Niezgoda

Bal karnawałowy styczeń grono pedagogiczne

Dzień Babci i Dziadka styczeń nauczycielki grup

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym luty I. Górak



Organizowanie dni „Zdrowo i kolorowo”
wybrany przez

nauczyciela nauczycielki grup

Wykonanie Piramidy Zdrowia wybrany przez
nauczyciela nauczycielki grup

Zorganizowanie w każdej grupie kącików do prowadzenia
obserwacji i doświadczeń przyrodniczych związanych z

hodowlą roślin
marzec nauczycielki grup

Sadzimy drzewo
„Zielona Niepodległa” marzec M. Augustyn

Parada na powitanie wiosny
Pierwsza spartakiada przedszkolaka

„Zdrowo i radośnie biegniemy ku wiośnie”
marzec I. Górak

B. Jurek

Konkurs plastyczny:
„Kto o zdrowie dba, czyste ręce ma” kwiecień R. Wantuch

B. Czerwińska

Dzień Dziecka na sportowo 1.06.22
M. Moranowicz

J. Gnatowicz

Dzień Matki maj nauczycielki grup

Ukwiecamy ogród przedszkolny z Teodorem maj nauczycielki grup


