Plan pracy Przedszkola Samorządowego Nr 43 w Białymstoku
na rok szkolny 2017/2018
Zadanie do realizacji:

„Dziecko bliżej natury”
Cel główny:
- zbliżenie dziecka do świata przyrody, poznawanie jej, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecne i przyszłe życia na Ziemi.
Zadania edukacyjno-wychowawcze przedszkola:
1. Rozwijanie zdolności umysłowych, umiejętności praktycznych i postaw społecznych umożliwiających dziecku poznanie, rozumienie i
aktywne uczestnictwo w otaczającym je środowisku.
2. Wspieranie zainteresowania przyrodą oraz potrzeby ujmowania, przeżywania i wyjaśniania zjawisk przyrodniczych we wzajemnym ich
powiązaniu z obserwacją bezpośrednią.
3. Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.
4. Uwrażliwianie dziecka na przejawy niszczenia środowiska naturalnego i wspieranie działań proekologicznych.
5. Popularyzacja wiedzy przyrodniczo-leśnej wśród społeczeństwa, w tym propagowanie poszanowani środowiska naturalnego, właściwego
korzystania z jego dóbr oraz informowanie na temat gospodarki leśnej i zawodu leśnika.
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I. Praca z wychowankiem
Termin
W ciągu
roku

wrzesień

październik

Sposoby realizacji

„Przyroda wokół nas” – czytanie literatury przyrodniczej, nauka wierszy i piosenek ściśle
związanych z tematem świata przyrody.
Systematyczne gromadzenie w kąciku różnych okazów przyrodniczych wzbogacających
wiedzę dziecka oraz będących materiałem do różnej jego działalności.
„Nauczymy dzieci, jak i po co segregować śmieci?” – prowadzenie segregacji śmieci,
organizowanie sytuacji edukacyjnych uczących ochrony środowiska
„Przedszkolak przyjacielem przyrody” – ułożenie wspólnie z dziećmi Kodeksu Małego
Ekologa
„Kochamy przyrodę ojczystą” – zwiedzanie wystawy „Środowiska przyrodnicze
północno-wschodniej Polski” Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora
Andrzeja Myrchy
„Jesień w przyrodzie” – zajęcia w terenie
(do wyboru m.in. park, ogródek działkowy, sad, łąka, las, ogród zoologiczny)
„Zwierzęta Podlasia” – spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Nasza Natura”
„Jesienny pomnik przyrody” – kompozycja przestrzenna z wykorzystaniem jesiennych
darów przyrody
Projekt „Kartonowe Przedszkole”

listopad

„Ratujmy kasztanowce” – aktywny udział w organizowanej przez miasto Białystok
kampanii „Ratujmy Kasztanowce 2017”
„Przyroda w jesiennej szacie” – wystawa prac plastycznych, podsumowująca zdobyte
przez dzieci wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

Dodatkowe informacje

Grupy dzieci 6-letnich
1 zajęcie - grupy młodsze
(3-4latki)
2 zajęcia – grupy starsze
(5-6latki)
Podział na grupy młodsze i
starsze
Ekspozycja powstałych prac w
holu przedszkola
Od 16 października do 3
listopada
Opiekę nad kasztanowcami
sprawują dzieci 6-letnie
(koniec października - 15
listopada)
Prace dzieci z wszystkich grup
wyeksponowane w holu
przedszkola

grudzień

„Przedszkolaki i przyroda” – wewnątrzprzedszkolny przegląd wierszy i piosenek o
tematyce przyrodniczej
„Las bliżej nas” – spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Dojlidy

styczeń
2018

„Przyroda zimą” – zajęcia w terenie
(do wyboru m.in. park, ogródek działkowy, sad, łąka, ogród zoologiczny)

luty

„Leśne uroki zimy” - kulig
„W zimowej szacie” - wystawa prac plastycznych, podsumowująca zdobyte przez dzieci
wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie zimą

marzec

kwiecień

maj
czerwiec

„Ptaki Podlasia” – spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Nasza Natura”

Podział na grupy młodsze i
starsze
1 zajęcie - grupy młodsze
(3-4latki)
2 zajęcia – grupy starsze
(5-6latki)
Prace dzieci z wszystkich grup
wyeksponowane w holu
przedszkola
Podział na grupy młodsze i
starsze

„Przyjaciele Przyrody” – międzygrupowy turniej wiedzy przyrodniczej

Podział na grupy dzieci 34letnich, 5letnich, 6letnich

„Las bliżej nas” – wyprawa na ścieżkę edukacyjną przy współpracy z Nadleśnictwem
Dojlidy

Grupy 5 i 6latków

„Zielony dzień w przedszkolu” – uroczyste obchody Dnia Ziemi
„Wiosna w przyrodzie” – zajęcia w terenie (do wyboru m.in. park, ogródek działkowy,
sad, łąka, las, ogród zoologiczny)

22 kwietnia

„Świat przyrody oczami dziecka” – galeria prac plastycznych dzieci (płaskich i
przestrzennych), prezentujących przyrodę w różnych porach roku (jesień, zima, wiosna)
jako podsumowanie realizowanego zadania

Wybrane prace dzieci
wyeksponowane w holu
przedszkola

„Tajemnice świata” – seans astronomiczny w mobilnym planetarium

3

II. Współpraca z rodzicami
Termin
W ciągu
roku

październik
listopad
kwiecień
2018
maj

Sposoby realizacji

„Cała Polska czyta dzieciom”- rodzinne czytanie literatury dziecięcej przez zaproszonych
gości (rodzice, dziadkowie)
Zajęcia otwarte dla rodziców tematycznie związane z edukacją przyrodniczą lub
rozwijające zainteresowania czytelnicze u dzieci
Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: sponsoring (nagrody na
konkursy), przygotowanie dzieciom strojów wg zaistniałych potrzeb
„Poznajemy miejsca pracy naszych rodziców” – wyjścia do miejsc pracy rodziców,
spotkania z rodzicami w przedszkolu
Projekt „Kartonowe Przedszkole” – pomoc rodziców w gromadzeniu kartonów, pudełek,
papieru itp.
„Karmnik dla ptaków” – rodzinny konkurs plastyczno-konstrukcyjny
„Pamiętamy o zwierzętach” – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
„Drugie życie śmieci” – rodzinny konkurs ekologiczny

Dodatkowe informacje

Na grupę przypadają 2 zajęcia
(jedno zajęcie w semestrze)

Od 16 października do 3
listopada

„Rodzic aktorem” - przygotowanie z rodzicami bajki i wystawienie jej dzieciom z okazji
Dzień Dziecka

II. Współpraca ze środowiskiem
Termin
Sposoby realizacji
W
„Las bliżej nas” – nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Dojlidy (m.in. wizyty ekspertów w
ciągu
przedszkolu, wyjazdy z dziećmi na ścieżki edukacyjne, zajęcia w terenie)
roku
„Tajemniczy świat natury” – nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasza Natura”

Dodatkowe informacje
Zajęcia wg harmonogramu
ustalonych spotkań
Po 2 spotkania tematyczne w
grupach młodszych i starszych
wg ustalonego harmonogramu

„Szkoła dla Rodziców” – współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Wg ustalonego harmonogramu
zajęć

Muzeum Wojska w Białymstoku

Wg ustalonego harmonogramu
spotkań
Wg ustalonego harmonogramu
spotkań

Muzeum Historyczne w Białymstoku
Klub Jubilat – gościnne występy przedszkolaków podczas spotkań okolicznościowych
KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH
na rok szkolny 2017\2018
Wydarzenie

Planowany termin

Dzień Przedszkolaka pod hasłem „Przedszkolaki lubią bajki”
Projekt „Kartonowe Przedszkole”
Święto Niepodległości
Mikołajki
Wigilijne spotkania w grupach
Bal Karnawałowy
Dzień Babci i Dziadka
Powitanie wiosny
V edycja miejskiego konkursu recytatorskiego „Świat dziecka”
Święto Konstytucji 3 Maja
„Ruch jest drzwiami do uczenia się” –
Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy 6-latków
Festyn Rodzinny
Wycieczka
Dzień Dziecka
Wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek
Pożegnanie sześciolatków

20 września
od 16 października do 3 listopada
10 listopada
6 grudnia
grudzień
11 stycznia 2018
styczeń
21 marca
kwiecień
27 kwietnia

5

maj
24 maja
30 maja – grupy młodsze, 31 maja – grupy starsze
1 czerwca
czerwiec
czerwiec

