Przedszkolny wykaz programów realizowanych w roku szkolnym 2015/2016
Pracę dydaktyczno - wychowawczą opieramy na następujących programach przeznaczonych
dla przedszkoli:
1. Kwaśniewska M. i Żaba-Żabińska W. – „Nasze przedszkole. Program edukacji
przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”, MAC
Jest to program oparty na koncepcji psychologii transgresyjnej, której kluczowym
pojęciem jest „granica” – jej przekraczanie w nowych kontekstach i działaniach, zaś
jego autorki punktem wyjściowym uczyniły aktywność dziecka w różnych obszarach:
społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym.
Umożliwia realizację najważniejszych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia
gotowości szkolnej przedszkolaków takich jak.: myślenie, poszukiwanie, działanie,
komunikowanie i współpraca, proponując konkretne rozwiązania metodyczne i
edukacyjne. Daje zarówno nauczycielom jak i dziecku dużą swobodę wyboru i
zachęca do poszukiwania niestandardowych rozwiązań, co w rzeczywistości oznacza
dostosowanie stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych
jednostek.
2. Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E. – „Wspomaganie rozwoju umysłowego
czterolatków i pięciolatków”, WSiP
Autorki ukazują, jak można intensywnie wspomagać rozwój dziecka w przedszkolu,
włączając w to edukację matematyczną. Wykorzystały tu koncepcję „Dziecięcej
matematyki”, której celem jest zapewnienie dziecku sukcesu w nauce szkolnej.
3. Zarańska J., Appel M. – „Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla
przedszkoli”, Macmillan Polska
Program opiera się na założeniach podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, przedstawionych przez MEN. Przeznaczony jest dla dzieci
rozpoczynających dopiero naukę języka. Może być realizowany w przedszkolach
publicznych, prywatnych i szkołach językowych.
Wykorzystujemy także programy własne, które wspomagają dziecko w różnych sferach
rozwoju:
1. Białobłocka K, „Mali kucharze gotują zdrowo i kolorowo” – program rozwijający
postawy zdrowotne realizowany w oddziałach III i IV.
2. Bieniek J., „Dbamy o swoją postawę” – program profilaktyki wad postawy
realizowany we wszystkich oddziałach.
3. Kulesza A., „Z przyrodą za pan brat” – program rozwijający zainteresowania
przyrodnicze realizowany w oddziałach I i II.
4. Łapińska M., „W świecie liter” – program edukacyjny oparty na metodzie dr Ireny
Majchrzak realizowany w grupach V i VI.
5. Staszyńska S., Franciszkowicz M., „Zabawa w teatr” – program rozwijający zdolności
aktorskie realizowany w oddziałach V i VI.

6. Zajko K., „Mały ekolog” – program edukacji ekologicznej realizowany w oddziałach
III i IV.
7. Żych K., „Baw się z nami w orgiami” – program rozwijający uzdolnienia artystyczne
realizowany w oddziałach V i VI.
1. 8.Indywidualne programy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Bierzemy także udział w wielu ogólnopolskich akcjach i programach, m. in.:









„Akademia Aquafresh” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla
przedszkolaków,
„Bezpieczny przedszkolak” – program profilaktyczny uwrażliwiający dzieci na
potencjalne niebezpieczeństwa,
„Cała Polska czyta dzieciom” – akcja rozwijająca zainteresowania czytelnicze wśród
dzieci,
„Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej
„Dzieciństwo bez próchnicy” – program mający na celu utrwalenie prawidłowych
nawyków w zakresie higieny jamy ustnej,
„Moje dziecko idzie do szkoły” – program kształtujący prawidłowe nawyki i
umiejętności prozdrowotne u dzieci w wieku przedszkolnym,
„Sprzątanie świata” – akcja propagująca zachowania proekologiczne,
„Pola nadziei” – program wspierający działanie hospicjów.

Nowy rok szkolny upłynie nam pod hasłem: „W świecie sztuki”. Chcemy aby nasze
dzieci nie tylko pogłębiały swoją wiedzę i zainteresowania plastyką, muzyką czy teatrem, ale
przede wszystkim miały możliwość wyrażania się przez różne dziedziny sztuki. Jesteśmy
przekonani, że w wielu z nich drzemią nie odkryte jeszcze talenty…

