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Tematy do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 
 

1. „Ruch i przyroda to przedszkolaków nowa moda” 

 

Cele główne:  

 

1. Rozwijanie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: grupowej, przedszkolnej 

rodzinnej. 

2.  Kształtowanie postaw proekologicznych. 

3. Przybliżanie wiadomości na temat otaczającej przyrody.  

4. Formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań wobec określonych zjawisk                       

i obiektów przyrodniczych, a także względem czynów podejmowanych przez ludzi.  

5. Wyzwalanie i rozwijanie różnych sposobów ekspresji twórczej (plastycznej                           

i ruchowo-muzycznej). 

6. Wprowadzenie dzieci w świat wartości, współpracy, solidarności, patriotyzmu                          

i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji 

społecznych, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi dziecka. 

7. Ukierunkowanie dzieci ku wartościom.  

8. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej kulturowej, narodowej, regionalnej. 
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Lp. Zadanie/sposób realizacji 

 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1.  Zorganizowanie kącika przyrodniczego                       

w salach przedszkolnych. 

 

Nauczyciele grup Wg harmonogramu 

2.  Realizacja Projektu ekologicznego „Zielona 

Kraina” 

 

Nauczyciele grup Wg harmonogramu 

3.  Wyszukiwanie i gromadzenie artykułów 

czasopism dotyczących wychowania                          

do wartości społeczno-moralnych. 

 

Nauczyciele grup Cały rok szkolny 

4.  Wzbogacenie wiedzy na temat otaczającej 

przyrody i jej ochrony. 

 

Nauczyciele grup Cały rok szkolny 

5.  Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

 

Nauczyciele grup Wrzesień 

6.  „Festiwal Warzyw i Owoców”. E. Okowiak 

M. Nowakowska 

N. Tomaszewska 

E. Kłos 

Październik 

7.  Spotkanie z leśnikiem. 

 

Nauczyciele grup Październik 

8.  Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego 

konkursu plastycznego „Smacznie, zdrowo, 

kolorowo”. 

E. Kłos 

M. Woźniak 

N. Tomaszewska 

Październik 

9.  Święto „Pieczonego Ziemniaka”. 

 

I. Ziernik 

D. Sawicka 

Październik 

10.  Obchody „Święta Niepodległości”. 

 

 

B. Kosińska 

B. Ciszewska 

Listopad 

11.  Zorganizowanie kącika patriotycznego                      

w salach przedszkolnych. 

 

Nauczyciele grup Listopad 

12.  Rada szkoleniowa –„Wychowanie do 

wartości”  

 

N. Tomaszewska Listopad 

13.  Udział w akcjach charytatywnych „Góra 

Grosza”, „Szlachetna Paczka”, „WOŚP” itp. 

 

Nauczyciele grup Grudzień/styczeń 

14.  „Światowy Dzień Autyzmu”. E. Kłos 

M. Woźniak 

N. Tomaszewska 

Kwiecień 

15.  „Bliżej natury edycja wiosenna” – konkurs 

fotograficzny. 

B. Kosińska 

B. Ciszewska 

Kwiecień 

16.  Udział w obchodach „Dnia Ziemi”. Z. Krakowiak 

A. Gos 

H. Kłos 

Kwiecień 

17.  Zorganizowanie konkursu plastycznego „Eko 

zabawka”. 

 

A. Gos 

H. Kłos 

Z. Krakowiak 

Kwiecień 
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18.  Udział w imprezach kulturalnych 

(akademiach, teatrzykach itp.)  

w przedszkolu i MDK). 

 

Nauczyciele grup Cały rok szkolny 

19.   Udział w obchodach „Święto 

Niezapominajki”. 

I.Ziernik 

D. Sawicka 

 

Maj 

20.  Uświadomienie dziecku jego praw do 

nietykalności osobistej i nie naruszania jego 

godności i wolności. 

 

Nauczyciele grup Wg potrzeb 

21.  „Poznajemy nasz ogród” – zajęcia 

dydaktyczne . 

 

Nauczyciele grup Wg harmonogramu 

22.  

Zachęcanie rodziców i dzieci do wspólnego 

dbania o ogród (pielęgnacja roślin, 

dokonywanie nasadzeń). 

 

Nauczyciele grup Wg harmonogramu 

23.  

„Co tu rośnie” zaangażowanie dzieci do 

pomocy  w oznakowaniu metryczkami 

drzew, krzewów i   bylin. 

Grupy starsze Wg harmonogramu 

24.  

Wielozmysłowe badanie materiału 

przyrodniczego znajdującego się na ścieżce 

sensorycznej. 

 

Nauczyciele grup Wg harmonogramu 

25.  

Spotkanie z pszczelarzem. Nauczyciele grup Maj 

26.  

Przedstawienie „Na straganie”. A. Gos 

H. Kłos 

Czerwiec 

27.  

Piknik ekologiczny „Zielona Kraina                           

w Niezapominajce”. 

Nauczycielki grup Czerwiec 

28.  

Włączenie przedszkola do Ogólnopolskiego 

Projektu „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury”. 

 

A. Gos 

H. Kłos 

N. Tomaszewska 

Cały rok szkolny 

29.  

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej                  

w oparciu o Międzynarodowy Projekt 

„Emocja” 

 

E. Kłos 

M. Woźniak 

N. Tomaszewska 

Cały rok szkolny 

30.  

Włączenie przedszkola do Ogólnopolskiego 

Projektu „Idź Ty lepiej koziołeczku szukać 

swego Pacanowa”. 

E. Kłos 

M. Woźniak 

N. Tomaszewska 

Cały rok szkolny 

31.  

Włączenie przedszkola do Ogólnopolskiego 

Projektu Edukacyjnego „Kreatywny 

dzieciak”. 

E. Kłos 

M. Woźniak 

N. Tomaszewska 

Z. Krakowiak 
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2. „Bezpieczne dzieci w sieci” -  Wykorzystanie w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych.  

Cele główne: 

1. Kształtowanie zachowań właściwego wykorzystywania zasobów sieci Internet. 

2. Zwiększanie świadomości dzieci i rodziców na temat zagrożeń internetowych i metod 

przeciwdziałania.  

3. Wskazywanie metod postępowania w celu efektywnego korzystania z sieci.  

4. Uświadomienie dzieciom zagrożeń, na które są narożne w wirtualnym świecie. 

5. Promocja bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. 

6. Profilaktyka wobec rosnącej liczby internatowych  niebezpieczeństw oraz niskiej 

świadomości zagrożeń wśród użytkowników sieci komputerowej. 

7. Korzystanie z usług Internetu poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie zasad 

bezpieczeństwa w sieci komputerowej. 

8. Pokazanie korzyści wynikających z bezpiecznego korzystania z Internetu. Zabawa, 

rozrywka, relaks poprzez gry edukacyjne, słuchanie słuchowisk, oglądanie filmów                     

i bajek. 

9. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności 

prezentowania swoich przemyśleń w zrozumiały sposób.  

 

Lp. Zadanie/sposób realizacji Osoba odpowiedzialna 

 

Termin realizacji  

2. „Bliżej natury edycja jesienna” – konkurs 

fotograficzny. 

M. Cichocka 

M. Szeląg 

 

Październik  

3. „Dzień Pluszowego Misia” . 

 

 

 

 

I. Ziernik 

D. Sawicka 

E. Kłos 

N. Tomaszewska 

Listopad  

4. „Dziecko bezpieczne w sieci”- przygotowanie 

ulotki dla rodziców. 

 

E. Kłos Luty  

32.  

Organizowanie i prowadzenie działań 

wynikających   z założeń podstawy 

programowej oraz realizowanych programów 

wychowania przedszkolnego. 

 

Nauczycielki przedszkola Cały rok szkolny 
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6. Podnoszenie wiedzy dzieci  na temat wpływu  

technologii na ich organizm. Wskazywanie 

alternatywnych form spędzania czasu.  

 

Nauczycielki grup Cały rok szkolny  

7. Przekazywanie i utrwalanie informacji                             

o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania 

z technologii cyfrowych. 

 

Nauczycielki grup Cały rok szkolny  

8. Wyszukiwanie i gromadzenie artykułów, 

czasopism dotyczących bezpiecznego                  

i efektywnego korzystania z technologii 

cyfrowych. 

 

Nauczycielki grup Cały rok szkolny 

9. Korzystanie z gier i zabaw dostosowanych do 

wieku i możliwości dzieci. 

Nauczycielki grup Cały rok szkolny 

 

 

10.  Udział dzieci w zabawach                                       

z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych                

w oparciu o właściwe programy komputerowe. 

 

Nauczycielki grup Cały rok szkolny 

11. Wykorzystanie narzędzi TIK – komputer, tablica 

multimedialna. 

 

Nauczycielki grup Cały rok szkolny 

12.  Wykorzystanie Internetu – oglądanie prezentacji 

i filmów edukacyjnych, zwrócenie uwagi na 

odpowiedzialne korzystanie z zasobów 

internetowych. 

 

Nauczycielki grup Cały rok szkolny 

13. Organizowanie i prowadzenie działań 

wynikających   z założeń podstawy programowej 

oraz realizowanych programów wychowania 

przedszkolnego.  

Nauczycielki grup Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


