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Kierunki pracy: 

1. „MAŁY PITAGORAS” 
Cel główny: 

a) wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu 
edukacji matematycznej. 

b) nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji 
matematycznej. 

c) rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w 
codziennym życiu. 

d) stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku 
zabawy. 

e) kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o 
charakterze matematycznym. 

f)  

2. ,,JESTEM PATRIOTĄ” 
Cel główny: 

a) wychowanie do wartości; 
b) tworzenie warunków do budzenia u dzieci poczucia przynależności narodowej; 
c) poznawanie sylwetek sławnych Polaków. 

 

3. PROMOCJA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 
a) Poznawanie zasad bezpieczeństwa w kontekście z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym 

życiu. 
b) Praktyczne nauka przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po chodniku, poboczu. 
c) Poznanie wpływu warunków atmosferycznych, pór roku na bezpieczeństwo na drodze. 
d) Poznanie znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych. 
e) Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja). 
f) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola 

 

4. WSPIERANIE AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECKA ORAZ EKSPLORACJI 

OTACZAJĄCEGO GO ŚWIATA 

Cel główny: 

a) Inicjowanie zespołowych i samodzielnych zabaw oraz działań twórczych; 
b) Organizowanie wycieczek. 
c) Organizowanie imprez, konkursów, uroczystości i wystaw przedszkolnych. 
d) Organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej wspomaganiu rozwoju. 
e) Rozwijanie ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod oraz 

bezpośredni kontakt z literaturą i sztuką. 

f) Uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki, rozwianie umiejętności jej słuchania i rozmieniania.  

g) Przygotowanie do świadomego korzystania ze sztuki oraz do jej współtworzenia. 

h) Kształtowanie wzorców właściwych zachowań i utrwalających dobre nawyki – wprowadzanie 

dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno. 

i) Identyfikowanie, wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania 

metod i technik twórczego rozwiązywania zadań i problemów, jako strategii myślenia i uczenia 

(się) dzieci 
 

5. ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ 

Cel główny: 

a) Prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych mających na celu rozwój zainteresowań oraz 

umiejętności dzieci. 
 

6. „DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START”  

Cel główny: 

a) wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

b) wspieranie nieharmonijnego rozwoju dzieci poprzez różnorodne terapie dostosowane do 

rodzaju niepełnosprawności wychowanków; 
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Miesiąc Zadania do realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

W
rz

e
s
ie

ń
 

Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do 
życia w warunkach przedszkolnych poprzez 

umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w 
poczuciu bezpieczeństwa oraz kształtowanie w nim 

poczucia przynależności do grupy przedszkolnej 
 

G.Moś, B. Szokiel 
Wrzesień – 
październik 

2018 

Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy 
zachowania i postępowania – Kodeks Przedszkolaka. 

 Wyeksponowanie formy graficznej w salach, 
konsultacja z rodzicami na zebraniu ogólnym w 

celu ustalenia i wprowadzenia stosownych zmian - 
wprowadzanie zasad zgodnego współdziałania w 
zespole rówieśników, przeciwdziałanie agresji i 

przemocy wobec słabszych. 
 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Wrzesień 
2018 

Zorganizowanie grupowych biblioteczek 
Nauczyciele 

wszystkich grup 

Wrzesień – 
październik 

2018 

PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA” 
Zorganizowanie w sali „Kącika małego patrioty” 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

II połowa 
września 

Kolorowy dzień w przedszkolu: 
„Dzień kropki” 

K. Szablak 
B. Szokiel 

14.09.2018 

PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA” - 
patriotyczne czwartki: „Legenda Lechu i orle białym” 

 

G.Moś 
K. Szablak 
D. Złotoś 

20.09. 2018 

PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA” - 
patriotyczne czwartki: „Władcy Polski” 

 

G.Moś 
K. Szablak 
D. Złotoś 

27.09.2018 

" Dzień Chłopaka " 
przeprowadzenie uroczystości w poszczególnych 

grupach 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

(scenariusz Kaizer 
M.) 

28.09.2018 

Dzień lasu - zorganizowane kącików przyrody. 
Nauczyciele 

wszystkich grup 
III tydzień 

Spotkanie z bajką 
„Księżniczka na ziarnku grochu” 

D. Złotoś 
A.Żabińska 

 
IV tydzień 

„Dzień przedszkolaka” 
zabawy przy muzyce, quizy, konkursy, itd. 

A. Master 
K. Sobczyk 

20.09.2018 
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SZNUPEK RADZI: „Jestem bezpieczny na drodze” - 
prowadzenie zajęć dotyczących unikania zagrożeń 
wynikających z korzystania z ruchu drogowego; - 

kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania 
się na drodze; Poznanie wpływu warunków 

atmosferycznych, pór roku na bezpieczeństwo na 
drodze. 

Spacery w pobliżu skrzyżowania – praktyczne 
zastosowanie zdobytej wiedzy 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

I tydzień 

Spotkanie z bajką: „Czerwony Kapturek” 
B. Trubas 

U. Bigoszewska 
18.10.2018 

Pasowanie na przedszkolaka- 
dzieci nowo przyjęte do przedszkola 

G.Moś 
B.Szokiel 

20.10.2018 

„Dzień warzyw i owoców” –  Samodzielne 
przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków: 
sałatki owocowe, warzywne, szaszłyki owocowe, 

kolorowe kanapki, soki owocowe i koktajle mleczne 
wzbogacone owocami sezonowymi, itp.; 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Zgodnie z 
planem 

miesięcznym 
poszczególnej 

grupy 

Międzygrupowy Konkurs na zielnik K. Sobczyk II tydzień 

Cykliczne spotkania z „Wrzosem” M. Sołtys IV tydzień 

,,Kto ty jesteś – Polak Mały” – kształtowanie więzi z 
własną miejscowością i jej mieszkańcami, 

kształtowanie poczucia przynależności narodowej 
oraz postawy patriotycznej. 

Nauczyciele dzieci 
3,4 -letnich 

Wg 
miesięcznych 
planów pracy 

,,Moje miasto” – kształtowanie poczucia więzi z 
najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym 

poprzez poznawanie historii oraz najbliższego 
otoczenia. 

Nauczyciele dzieci 
5,6 -letnich 

Wg 
miesięcznych 
planów pracy 

,,Pudełkowe miasto” – konkurs między grupowy na 
makietę przestrzenną; usystematyzowanie zdobytych 

wiadomości  o swoim mieście. 

Nauczyciele dzieci 
5,6 -letnich 

IV tydzień 

„Dzień Kasztanka”  - brązowy dzień w przedszkolu; 
zabawy kasztanami w grupie 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

 
22.10.2018 

Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze 
matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, 

zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań 
matematycznych 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

III tydzień 

Blok: ”Matematyka na ulicy” – realizowany podczas 
spacerów – dostrzeganie kształtów figur 

geometrycznych w otoczeniu, posługiwanie się wiedzą 
matematyczną w sytuacjach życia codziennego. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały 
październik 

PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA” - 
patriotyczne czwartki: „Rozbiory Polski” 

G.Moś 
K. Szablak 
D. Złotoś 

4.10.2018 

PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA” - 
patriotyczne czwartki: „Polska pod zaborami i znani 

Polacy” 

G.Moś 
K. Szablak 
D. Złotoś 

11.10.2018 
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PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA” - 
patriotyczne czwartki: „Józef Piłsudski i Legiony 

Polskie” 

G.Moś 
K. Szablak 
D. Złotoś 

18.10.2018 

PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA” - 
patriotyczne czwartki: „Symbole narodowe” 

G.Moś 
K. Szablak 
D. Złotoś 

25.10.2018 

L
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p
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PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA” - 
patriotyczne czwartki:: „Święto NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

G.Moś 
K. Szablak 
D. Złotoś 

8.11.2018 

„SKLEP” - Utworzenie w salach kącików zabaw do 
zabaw tematycznych służących kształtowaniu pojęć 

matematycznych (przeliczanie, porównywanie, 
ważenie, mierzenie)  

Nauczyciele dzieci 
5,6 -letnich 

I tydzień 

„Zdrowe odżywianie” - Poznanie produktów 
wpływających na utrzymanie zdrowia. 

•Zrozumienie konieczności ograniczenia tłuszczów, 
cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców, warzyw, 

produktów i dań zawierających dużo witamin. 
 
 

„Wiem, że zdrowo jem’’– opracowanie plansz ze 
zdrową żywnością / piramida zdrowego żywienia 

 
 

Stworzenie kącika eksponującego zdrowy styl życia 

 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

II tydzień 

I.Malara  
W.Kołodziej 
K.Sobczyk 

I tydzień 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

II tydzień 

SZNUPEK RADZI: „Jestem bezpieczny” - 
prowadzenie zajęć dotyczących unikania zagrożeń 
wynikających ze spożywania nieznanych owoców. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

I tydzień 

Prowadzenie zajęć i zabaw z wykorzystaniem 
„MAGICZNEGO WIATRAKA” 

Nauczyciele dzieci 
5, 6 letnich 

III tydzień 

„Dzień kolorowego liścia” - Kolorowy dzień w 
przedszkolu; ogłoszenie wyników konkursu na zielnik 

K. Szablak 
K. Sobczyk 

II tydzień 

Spotkanie z Policjantem lub pracownikiem Straży 
Miejskiej – rozmowa na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w kontaktach z innymi 

A.Żabińska 
B.Szokiel  

III tydzień 

Spotkanie z bajką: „Kopciuszek” 
K. Szablak 

G. Moś 
21.11.2018 

„Jak powstaje świeca” - Spotkanie z pszczelarzem 
A.Żabińska ,  

G. Moś 
30.11.2018 

"Święto Pluszowego Misia" 
A.Master, 
B. Szokiel 

19.11. 2018 

G
ru

d
z
ie
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„Miesiąc gier planszowych” – prowadzenie w 
porankach i popołudniami mini turniejów grupowych; 

nauka gry w warcaby, chińczyk, młynek, itp. 

Nauczyciele dzieci 
5, 6 letnich 

Cały miesiąc 

"Spotkanie z Mikołajem"  
W. Kołodziej, 

B. Szokiel 
06.12.2018 

„Spotkanie z Górnikiem” 
A.Żabińska  

G. Moś 
I tydzień 
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„WIGILIA W PRZEDSZKOLU” 

Nauczyciele 
wszystkich grup, 

pracownicy 
administracji i 

obsługi 

21.12.2018 

Spotkanie z bajką: „Opowieść wigilijna” 
D. Złotoś 

A.Żabińska 
III tydzień 

SZNUPEK RADZI: „Jestem bezpieczny – wizyta w 
aptece” - prowadzenie zajęć dotyczących unikania 

zagrożeń wynikających ze niewłaściwego zażywania 
leków. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

II tydzień 

S
ty

c
z
e
ń

 

SZNUPEK RADZI: „Jestem bezpieczny w domu” - 
prowadzenie zajęć dotyczących unikania zagrożeń 
wynikających z korzystania z urządzeń domowych 

(elektrycznych, gazowych, zabaw zapałkami, itp.) oraz 
otwierania drzwi nieznajomym osobom.  

Nauczyciele 
wszystkich grup 

I tydzień 

„Dziecięca matematyka” – prowadzenie zajęć z 
zakresu pojęć matematycznych z wykorzystaniem 

metody Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały miesiąc 

„BAL KARNAWAŁOWY w przedszkolu”. 
(dekoracje) 

K. Sobczyk 
M. Sołtys 

Wg kalendarza 

„JASEŁKA” - udział w przeglądzie inscenizacji 
zimowych organizowanych w Teatrze Małym w 

Tychach 

U. Bigoszewska 
M. Rzążewska 

Wg kalendarza 

„MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK” – 
spotkanie z seniorami rodzin. 

”Smerfy”, „Kubusie” – 21.01.2019 
„Skrzaty” „Bulinki” -  22.01.2019 

„Tygryski”, „Kangurki” – 23.01.2019 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

21-23.01.2019 

Spotkanie z bajką – „Trzy świnki” 
A. Master 
I. Malara 

II tydzień 

,,Karol, który został świętym” – przybliżenie dzieciom 
postaci największego Polaka w dziejach Polski 

J. Żłobińska - 
katacheta 

III tydzień 

Kolorowy dzień w przedszkolu:  
„Dzień biały”  - dzień śniegu 

J. Rim 
A.Żabińska 

IV tydzień 

„Dokarmiamy ptaki” - wspólnie z dziećmi 
przygotowanie grupowego karmnika umieszczenie go 

za oknem lub w ogrodzie, dbanie aby zawsze był 
pokarm i woda w czasie zimy. 

 

Nauczyciele, 
rodzice, 

pracownicy obsługi 

Od stycznia do 
końca lutego 

L
u
ty

 

SZNUPEK RADZI: „Bezpieczne zabawy zimą” 
prowadzenie zajęć dotyczących unikania zagrożeń w 
trakcie zabaw zimowych (zabawy na zamarzniętych 

zbiornikach wodnych, w pobliżu tras komunikacyjnych, 
itp.) 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

I tydzień 

„Kodowanie na dywanie” – nauka programowania 
Nauczyciele 

wszystkich grup 
Cały miesiąc 
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Kolorowy dzień: „Dzień czerwony”  - 
Walentynkowe zabawy, konkursy i tańce 

 

U. Bigoszewska 
M. Rzążewska 

II tydzień 

Cykliczne spotkania z „Wrzosem” - 
Występy dla seniorów Dziennego Domu Pobytu 

B. Trubas 
U. Bigoszewska 
M. Rzążewska 

 

 
29.01.2019 

,,Marzenia są po to żeby je spełniać- Maria 
Skłodowska Curie” – zapoznanie dzieci z postacią 

wielkiej, polskiej uczonej. 
Zorganizowanie w sali tablicy tematycznej 

B.Trubas 
A.Master 

M.Rżążewska 
M.Sołtys 

 

III tydzień 

Dzień kota 
D. Złotoś 
B. Szokiel 

26.02.2019 

Spotkanie z bajką – „Królewna Śnieżka” W. Kołodziej 07.02.2019 

M
a
rz

e
c
 

SZNUPEK RADZI: ”Jestem bezpieczny na podwórku” 
- prowadzenie zajęć dotyczących unikania zagrożeń 
wynikających z kontaktów z nieznajomymi osobami 

oraz zwierzętami. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

I tydzień 

,,Matematyka ukryta w bajkach i literaturze dla dzieci”- 
realizacja treści matematycznych w oparciu o bajki, 

wierszyki i wyliczanki. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały miesiąc 

„Cebulkowa wiosna” – posadzenie cebulek kwiatów 
(hiacynty, żonkile, itp.) – obserwowanie wzrostu, 

pielęgnowanie roślin; - okreslanie warunków 
niezbędnych do wzrostu roślin 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały miesiąc 

Spotkanie z bajką – 
„Jaś i Małgosia” 

K. Sobczyk 
M. Kaizer 

14.03.2019 

„Dzień kobiet” (grupowo-scenariusz) 
Koordynator 

M. Sołtys 
08.03.2019 

„Spotkanie z zającem” lub „W poszukiwaniu 
Wielkanocnego zajączka. Zapoznanie ze zwyczajami i 
tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi – 

Wielkanocne śniadanie. 

M. Sołtys 
A. Master 
I. Malara 

18.03.2019 

„Zdrowo i wesoło witamy wiosnę” – dzień  zielony 
K. Szablak, 

M. Rzążewska 
22.03.2019 

Cykliczne spotkania z Wrzosem – występy 
przedszkolaków dla domu dziennego pobytu. 

G. Moś IV tydzień 

K
w

ie
c
ie

ń
 

SZNUPEK RADZI: „Potrafię powiedzieć NIE !” – 
prowadzenie zajęć dotyczących unikania zagrożeń 
wynikających z kontaktów z nieznajomymi osobami. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

I tydzień 

„Geometryczne cudaki” –zajęcia edukacyjne i zabawy 
polegające na manipulowaniu figurami 

geometrycznymi, porównywaniu kształtów, wielkości, 
nazywaniu figur 

 
- wykonanie prac plastycznych z figur geometrycznych 
– ekspozycja najciekawszych prac w holu przedszkola 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały miesiąc 

Nauczyciele dzieci 
5, 6 letnich 

IV tydzień 
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Kolorowy dzień: „Dzień pomarańczowy” – 
dzień marchewki – zabawy na hollu. 

K. Szablak 
W. Kołodziej 

04.04.2019 

„Dzień służby zdrowia” – podkreślenie znaczenia 
zwodu lekarza i pielęgniarki; - rozumienie potrzeby 

dbania o zdrowie. 
 

Utworzenie w sali kącika zabaw: „Lekarz” do 
prowadzenia zabaw tematycznych 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

10.04.2019 

Cały kwiecień 

Wizyta w gabniecie stomatologicznym – 
przezwyciężanie lęku przed wizytą u dentysty; 

rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

I tydzień 

Wizyta w gabniecie okulistycznym – przezwyciężanie 
lęku przed wizytą u specjalisty; rozumienie potrzeby 

kontrolowania i leczenia wad wzroku. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

II tydzień 

Konkurs dla dzieci i rodziców: „EKOLOGICZNY MIŚ” 
– wykonanie misia z przedmiotów recyklingowych 

A.Żabińska 
B.Trubas 

II tydzień 

Spotkanie z bajką: „Calineczka” 
J. Rim 

M. Sołtys 
 

16.04.2019 

„Wstrzymał słońce - ruszył ziemię” - Przybliżenie 
dzieciom sylwetki wielkiego, polskiego astronoma 

Mikołaja Kopernika. Uświadomienie dzieciom teorii, że 
„Ziemia krąży wokół Słońca” 

 
Zorganizowanie w sali tablicy tematycznej. 

 

K.Sobczyk 
M.Kaizer 

U.Bigoszewska 
J.Rim 

III tydzień 

„Dzień czekolady – święto łasuchów” 
K. Sobczyk 
M. Kaizer 

J. Rim 
12.04.2019 

„Światowy Dzień Ziemi” – udział w akcji sprzątania 
ogrodu przedszkolnego 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

24.04.2019 

M
a
j 

SZNUPEK RADZI: „Bezpieczeństwo w sieci” 
prowadzenie zajęć dotyczących unikania zagrożeń 

wynikających z korzystania z urządzeń 
multimedialnych i Internetu. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

I tydzień 

„Matematyczne gąsienice, drzewka i inne gry 
matematyczno – językowe” utrwalające umiejętność, 
przeliczania, dodawania i odejmowania oraz czytania 

K. Sobczyk, 
A.Żabińska, 

M.Rzążewska 
Cały miesiąc 

„Dzień łąki” – zabawy muzyczno - ruchowe 
I. Malara 

M. Kaizer 
20.05. 2016 

"Święto Flagi i Konstytucji" - poznanie polskich 
symboli narodowych  - w trakcie zajęć z różnych 
obszarów edukacyjnych w ciągu całego tygodnia 

Wszyscy 
nauczyciele 

2 – 6. 05.2019 

DZIEŃ MAMY I TATY 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Pracownicy 
administracji i 

obsługi 

28.05.2019 
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PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO MDK - 
występ dzieci w Teatrze Małym 

Nauczyciele dzieci 
6 letnich 

Wg kalendarza 

,,Muzyka Pana Fryderyka” – przybliżenie dzieciom 
wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. 

 
Zorganizowanie w sali tablicy tematycznej. 

B.Trubas, 
A.Master, 
M.Sołtys, 

K.Sobczyk 

6 – 10.05.2019 

„Święto muzyki” – spotkanie z muzykiem 
 

A.Żabińska 6 – 10.05.2019 

Kolorowy dzień: „Dzień niebieski” – dzień 
niezapominajki 

J. Rim, 
M. Sołtys 

15.05.2019 

„Dźwiękowy domek” – wycieczka do Filharmonii 
Śląskiej 

 

Nauczyciele 
wszystkich grup 
Koordynator I. 

Malara 

Maj 2019 

Spotkanie z bajką: „Brzydkie Kaczątko” 
 

M. Rzążewska 
B. Szokiel 

13.05.2019 

C
z
e
rw

ie
c
 

SZNUPEK RADZI: „Bezpieczeństwo na wakacjach” - 
prowadzenie zajęć dotyczących unikania zagrożeń 

wynikających z zabaw w czasie wakacji, w miejscach 
niebezpiecznych 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

I i II tydzień 

"Dzień Dziecka" - Dzień Pirata 
M. Sołtys 
I. Malara 
B. Szokiel 

03.06.2019 

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE 
PRZEDSZKOLAKÓW – udział w przeglądzie 

Jolanta Szczurek Wg kalendarza 

„Matematyczny konkurs 6 latków” – rozwiązywanie 
zadań z zakresu pojęć matematycznych; 

wykorzystanie w praktycznym działaniu zdobytej 
wiedzy 

B. Trubas II tydzień 

"Żegnamy Przedszkole" – 
zakończenie edukacji przedszkolnej w grupie dzieci 5, 

6 - latków 

Nauczyciele grup 
dzieci 5 -6 - letnich 

Wg kalendarza 

Kolorowy dzień: „Dzień żółty” – powitanie lata 
D. Złotoś, 

J. Rim 
 

14.06.2019 

„Święto Rodziny” – przedstawienie rodziców dla dzieci 
B. Szokiel 

U. Bigoszewska 
7.06.2019 

"Sport to zdrowie" – 
międzygrupowe rozgrywki sportowe z udziałem dzieci 

. 

A. Master 
B. Trubas 

24.06.2019 

„Święto truskawki w przedszkolu” – przygotowanie 
potraw z truskawek 

 

K .Sobczyk , 
B .Szokiel 

17.06.2019 

Zadania cykliczne 

Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji / Uwagi 

"Spotkanie z bajką" – 
poznawanie tradycyjnych bajek i utworów literatury 

dla dzieci 

„Skrzaty” i "Kubusie" 
„Bulinki” i Smerfy" - 

"Kangurki" i "Tygryski” 
Cały rok szkolny 

Zabawowe formy nauki języka angielskiego poprzez 
nauka rymowanek, wierszyków, piosenek - 

wykorzystanie materiałów audiowizualnych oraz 
prostych nazw, zwrotów i określeń w sytuacji dnia 

codziennego. 
 

W.Kołodziej Cały rok szkolny 
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„Dyżurny to ja” - pełnienie przez dzieci roli 
dyżurnego, ustalenie obowiązków dyżurnego. 

 

Nauczyciele grup 
dzieci 5, 6 letnich 

Cały rok szkolny 

„Dzień kanapki” – samodzielne przygotowywanie 
zdrowych kanapek 

Pracownicy kuchni Każdy piątek 

Bezpieczne poruszanie się podczas spacerów i 
wycieczek. Wyrabianie umiejętności chodzenia w 

parach, zwartą grupą. Kształtowanie umiejętności na 
umówiony sygnał oraz na znaki drogowe 

 

wszyscy  
pracownicy 

 
Cały rok szkolny 

„Promocja zdrowia psychicznego i dobrego 
samopoczucia małych dzieci”; 

Rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych 
dzieci, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, 

nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z 
problemami i trudnościami.  

Nauka dzieci: określania własnych uczuć i 
rozmawiania o nich, nauka mówienia o swoich 
potrzebach, uważnego słuchania, proszenia o 
pomoc, nawiązywania i utrzymania przyjaźni, 
radzenia sobie z samotnością i odrzuceniem, 

mówienia przepraszam, radzenia sobie z 
prześladowaniem, rozwiązywania konfliktów, 

radzenia sobie ze zmianą i stratą, adaptowania  
się do nowej sytuacji, pomaganie innym 

 

Nauczycielki  
W grupach, 
nauczyciele 

wspomagający, woźne 
I pozostali pracownicy 

 

Cały rok szkolny 

"Poranki Muzyczne" – rozwijanie umiejętności 
wokalnych; - kształtowanie słuchu muzycznego 

B.Szokiel, 
K.Sobczyk 
A.Żabińska 

G. Moś 
 

 

"Ćwiczenia logopedyczne" – rozwijanie 
komunikatywnej funkcji języka; ćwiczenie mięśni 

narządów mowy. 

K. Rim 
D.Złotoś 

 

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, 
zabawy rytmiczno – ruchowe; stosowanie 

alternatywnych metod rozwoju ruchowego: K. Orffa. 
R. Labana, Kniessów, Batii Strauss, W.Sherborne 

 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

 

Umożliwienie 
dzieciom 

kontaktu ze 
sztuką teatralną 

poprzez: 
 

- organizowanie na terenie 
przedszkola spektakli teatralnych 

(profesjonalni aktorzy) 
Wg propozycji  Dyrektor / wice dyrektor 

- oglądanie przedstawień w 
Teatrze Małym  

1. „Brzechwolandia” (Skrzaty, 
Smerfy, Tygryski Bulinki) 

2. „O małej syrence w niejednej 
piosence” (wszystkie grupy) 

3. „Dorotka po drugiej stronie 
tęczy” (Skrzaty, Smerfy 
Tygryski) 

4. „Rumcajs” (Kangurki, 
Kubusie, Bulinki) 

 
09.10.2018 

 
06.12.2018 

 
11.03.2019 

 
 

04.06.2019  

Dyrektor 

- organizowanie zajęć 
dodatkowych z pantomimy 

Cały rok szkolny 
Dyrektor we współpracy z 

MDK nr 1 
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Udział w wybranych konkursach, wystawach, 
przeglądach organizowanych w środowisku 

lokalnym 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Wg propozycji instytucji 

„Jestem królem”- celebrowanie 
urodzin dzieci. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały rok szkolny 

„Poczytaj mi mamo” – 
zaangażowanie rodziców do cyklicznego czytania 

dzieciom ich ulubionych bajek 
 
 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały rok szkolny 

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych 
różne organizacje i instytucje działające na rzecz 

pomocy innym m. in.: „Góra Grosza” 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Wg propozycji instytucji 

Realizacja zagadnień ekologicznych z programów 
proponowanych przez środowisko lokalne  

Zbieramy baterie, nakrętki, telefony komórkowe, 
elektrośmieci  

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Wg propozycji instytucji 

"Spacerkiem po Tychach" – 
poznawanie i kultywowanie tradycji miasta; 

zwiedzanie zabytków; poznawanie ciekawych 
miejsc, odwiedzanie miejsc pamięci, zwiedzanie 

wystaw w Muzeum miejskim. Zapoznanie z legendą i 
historią miasta; wyjaśnienie genezy nazwy 

miejscowości, poznanie herbu miejscowości i 
umiejscowienia na mapie. 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały rok szkolny 

Bajka dobra na wszystko” - kształtowanie u dziecka 
umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji; 

istota myślenia i działania empatycznego, określanie 
sytuacji będących źródłem radości, smutku,  

strachu czy złości. 
 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały rok szkolny 

„Proszę, przepraszam, dziękuję ja tych słów nie 
żałuję”- kształtowanie u dzieci norm i zwrotów 
grzecznościowych społecznie akceptowanych 

 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały rok szkolny 

Aktywny styl życia: 
• Przyzwyczajanie do przebywania na świeżym 

powietrzu. 
• Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu 

fizycznemu i psychicznemu poprzez: 
– organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu 

z formami ruchu na świeżym powietrzu; 
– przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce 

oraz metodami twórczymi i aktywnymi; 
• systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych 

w każdej grupie wiekowej, 
-udział w zabawach wyciszających i relaksujących z 

wykorzystaniem muzyki, 
-ćwiczenia zapobiegające wadom postawy. 

 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

Cały rok szkolny 
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Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie 

chorobom 
• Przestrzeganie systematycznego wietrzenia 

pomieszczeń, 
• Zwracanie uwagi na używanie przedmiotów takich 

jak: ręcznik, grzebień, chusteczki, 
• Rozumienie mycia rąk po wyjściu z toalety , przed 

posiłkami, po spacerze  

 Dostosowywanie ubioru do warunków 
atmosferycznych 

 

Nauczyciele 
wszystkich grup 

woźne 
Cały rok szkolny 

 

PLAN WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH 

 Grupa Termin realizacji Osoba odpowiedzialna 

Centrum Edukacji 
Regionalnej w Żorach – 

udział w lekcji regionalizmu 
na żywo 

Bulinki 
Skrzaty Październik 2018 Anna Master - Omozik 

Fabryka Bombek Tygryski 
Smerfy 

 

Grudzień 2018 
Urszula Bigoszewska 

Filharmonia Śląska - 
„Muzyczna Bajkoterapia – 

Podróż dookoła 
Harmonicznego koła”  

Wszystkie 
grupy 

Maj 2019 Iwona Malara 

„Nie złe ziółka” – w 
Mikołowie 

Kubusie 
Kangurki 

Czerwiec 2019 
Gabriela Moś 

 

HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH 

Rodzaj uroczystości/ wydarzenie 
Termin 

realizacji 
Osoby odpowiedzialne 

Dzień Przedszkolaka Wrzesień 2018 Nauczyciele wszystkich grup 

Dzień chłopaka 
30 września 

2018 
Nauczyciele wszystkich grup 

Pasowanie na przedszkolaka. 
Październik 

2018 
G.Moś, B.Szokiel 

Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie 
uroczystości dla personelu oraz emerytów placówki 

15.10.2018 
B.Trubas, M.Rzążewska, 

A.Master  

Dzień Wszystkich Świętych – spacer na pobliski 

cmentarz; zapalenie zniczy pod krzyżem 

30 października 

2018 
Nauczyciele wszystkich grup 

Dzień Niepodległości 
9 listopada 

2018 

G.Moś, K. Szablak 
M.Sołtys 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 
25 listopada 

2018 
Nauczyciele wszystkich grup 

Andrzejkowe wróżby 
30 listopada 

2018 

K.Sobczyk, A.Master, 

A.Żabińska 

Mikołajki – wszystkie dzieci Mikołaja kochają, 6 grudnia 2018 Dyrektor/Wice Dyrektor 
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wszystkie dzieci na niego czekają 

Kiermasz bożonarodzeniowy 
26 listopad - 20 

grudnia 2018 
Nauczyciele wszystkich grup 

Jasełka – spotkania z rodzicami; - wspólne 

kolędowanie 

Tygryski, Smerfy, Kangurki  

Kubusie, Skrzaty, Bulinki 

styczeń 2018 

 Koordynator: A.Żabińska 

Koordynator: G.Moś 

Dzień Babci i Dziadka 
21 - 23 stycznia 

2019 

”Smerfy”, „Kubusie” – 
21.01.2019 

„Skrzaty” „Bulinki” -  
22.01.2019 

„Tygryski”, „Kangurki” – 

23.01.2019 

Bal Karnawałowy 
styczeń/luty 

2019 
Dyrektor/Wice Dyrektor 

Święto dziewczynek 8 marca 2019 
M.Kaizer, K.Sobczyk, 

W.Kołodziej 

Przywitanie wiosny 20 marca 2019 
B.Trubas, D.Złotoś, 

M.Rzążewska 

Kiermasz wielkanocny 
26-30 marca 

2019 
Nauczyciele wszystkich grup 

Święto Ziemi 
22 kwietnia 

2019 
Nauczyciele wszystkich grup 

Dzień książki 
23 kwietnia 

2019 
Nauczyciele wszystkich grup 

Dzień Matki/ Dzień Rodziny 24 maja 2019 Nauczyciele wszystkich grup 

Dzień Dziecka 

 – Dzień Pirata/ Festyn rekreacyjny w ogrodzie 

przedszkolnym 

- Bajka „RODZICE – DZIECIOM” 

03 czerwca 
2019 

M. Sołtys, I. Malara 
B. Szokiel 

04 czerwca 
2019 

U.Bigoszewska 
A.Master  

Dzisiaj przedszkolaki, jutro już pierwszaki– 

uroczyste pożegnanie przedszkola 
czerwiec 2019 

Nauczyciele grup dzieci 6 

letnich 

Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i 

ich rodziców  
sierpień 2019 B.Trubas, M.rzążewska 
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PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
 
 PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: 
„Wokół przedszkola 2018″ Autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna 
Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska. 
 
PROGRAMY WŁASNE: 

 „Wkręceni w kodowanie, czyli gry i zabawy logiczne” (K. Szablak, I. Malara) 

 „Język angielski w zabawie” ( W. Kołodziej) 

 „Mały przyrodnik” (G. Moś, B.Szokiel) 

 „Sylabka” (A. Master – Omozik) 

 „Nasze pasje i talenty” (M.Rzążewska, U.Bigoszewska) 

 „Trzy stany skupienia” (J.Rim) 

 Projekt edukacyjny „Mały patriota” (G.Moś, K.Szablak, D.Złotoś) 

 „Mali badacze” (B.Szokiel, B.Trubas) 

 „Śląsk – moja mała ojczyzna” (D.Złotoś) 

 „Przedszkolak – artysta, czyli kolorowy świat w inwencji plastycznej dziecka. 
Pierwsze spotkanie ze sztuką orgiami” (Wioleta kołodziej) 

 „Przedszkolak w świecie muzyki”  (Agnieszka Żabińska) 

PROGRAM INNOWACYJNY: 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” Anety Konefał (realizowany przez Martę Sołtys) 

 
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ: 

 Kółko plastyczne (M.Rzążewska, G. Moś)  
– 25.10.2018, 13.12.2018, 28.02.2019, 11.04.2019, 06.06.2019 godz: 15:00 – 15:30;  
- 22.11.2018, 24.01.2019, 28.03.2019,16.05.2019 godzina: 11:30 – 12:00 

 Kółko teatralne (M.Sołtys, W Kołodziej) -  pierwszy piątek miesiąca 13.30 – 14.00 
Wiola Kołodziej;  i trzeci czwartek miesiąca 11.00 – 11.30 Marta Sołtys  

 Kółko regionalne – „Śląsk – moja mała ojczyzna” (D.Złotoś) – ostatnia środa 
miesiąca godzina 12:20 – 12:50 

 Kółko muzyczne – „Przedszkolak w świecie muzyki” (A. Żabińska) - każdy wtorek 
11.00 – 11.30 

 Kółko badawcze – „Mali badacze” (B.Szokiel, B.Trubas) – co drugi poniedziałek 
miesiąca 12.15 – 12.45 

 Kółko origami – „Przedszkolak – artysta, pierwsze spotkanie z origami” (W. 
Kołodziej) - od kwietnia co drugi piątek 13.30 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkole10tychy.pl/wp-content/uploads/2018/09/Program_wokol_przedszkola_2018.pdf
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PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH 

BIBLIOTEKA ………………………………...................................…A.Master, U.Bigoszewska 

DEKORACJA SZATNI ………………………..............................………....Sołtys M., Malara I. 

AKTUALIZACJA STRONY PRZEDSZKOLNEJ…………..................………………Szablak K. 

- informacje bieżące dla poszczególnych grup........................................ wszyscy nauczyciele 

GAZETKI DLA RODZICÓW - informacje bieżące …..............................wszyscy nauczyciele 

STROJE …………………………………….......................…………………… G.Moś, B.Szokiel 

KRONIKA ……………………………………………………………D. Złotoś, A.Żabińska, G.Moś 

SPRZĘT RTV ………………………………......................................…..….…….…Pawełczyk B. 

BHP......................………...……………..............…………………………..…….....M.Rzążewska 

SIP ………………………………………..............……...………………………….….…..Trubas B. 

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH .........……...…………….……...........……Szablak K. 

PROTOKOLANT………………..…………………......................…………............……Trubas B. 

KOMISJA REKRUTACYJNA………………………………. Kaizer M., U. Bigoszewska, G.Moś 

KOMISJA INWENTARYZACYJNA …………………………………………….......…..Szablak K. 

ZESPÓŁ ZADANIOWY 

 DS. OPINIOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA..............……………..…… Malara I. 

 D/S udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej ............….……Szokiel B. 

 D/S ewaluacji Rocznego Planu Pracy…………………………………………K.Szablak 

 D/S opracowania Rocznego Planu Pracy na rok szkolny 2019/2020……Szokiel B. 

 D/S ewaluacji Planu Współpracy z Rodzicami i Środowiskiem..……M.Rzążewska  

 D/S opracowania Planu Współpracy z Rodzicami i Środowiskiem na rok szkolny 

2019/2020…………………………………………………………………………….….J.Rim 

 D/S ewaluacji Planu Współpracy ze Szkołami Podstawowymi………...…..D.Złotoś 

 D/S opracowania Planu Współpracy ze Szkołami Podstawowymi….……M.Sołtys 

 D/S ewaluacji……………………………………………………………………….B.Trubas 

* W w/w zespołach zostali wskazani koordynatorzy, którzy samodzielnie dobierają 
sobie osoby do współpracy w zespole 



ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2018/2019                                                                                                                                                   
PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH 

 
 

OPRACOWANIE HARMONOGRAMU ZAJĘĆ OTWARTYCH …………...……….A.Żabińska 

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ …...…. Szokiel B 

KOORDYNATOR D/S "NIEBIESKIEJ KARTY"..........................................................Malara I. 

KOORDYNATOR D/S współpracy ze Szkołą Podstawową..................................Sobczyk K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


