Przedszkolny wykaz programów
realizowanych w roku szkolnym 2014/2015
Pracę dydaktyczno-wychowawczą opieramy na następujących programach
przeznaczonych dla przedszkoli:
1. Wilczyńska E. (red.) – „Dziecko w swoim żywiole”, Nowa Era,
Punktem wyjściowym programu jest aktywność dziecka we wszystkich
możliwych jej formach. Uwzględnia doświadczenia i eksperymentowanie w
zdobywaniu nowej wiedzy. To aktywność wyzwala w dziecku te działania, które
zmierzają do poznania samego siebie, własnych możliwości i otoczenia społecznoprzyrodniczego.
2. Bilewicz – Kużnia B., Parczewska T. – „Ku dziecku”, Nowa Era, Warszawa 2014.
Program odwołuje się do teorii H. Gardnera i prezentuje konstruktywistyczne
podejście do wychowania przedszkolnego. Praca z dzieckiem oparta jest na takich
metodach, które mają wpływ na przyswajanie, zdobywanie, przeżywanie i działanie
dzieci. Program realizuje grupa VI.
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 Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę od zera. Może być realizowany
w przedszkolach publicznych i prywatnych oraz w szkołach językowych prowadzących
nauczanie języka angielskiego w grupach przedszkolnych.
4. Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E. – „Dziecięca matematyka”. Edukacja
matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole. WSiP, Warszawa, 1997.
Zgodnie z założeniami tego programu realizujemy treści programowe w
następujących blokach: (1) orientacja przestrzenna, (2) rytmy, (3) liczenie (4)
kształtowanie pojęcia liczby (5) mierzenie długości, (6) klasyfikacja, (7) układanie i
rozwiązywanie zadań arytmetycznych, (8) waga (9) mierzenie płynów, (10) intuicje
geometryczne, (11) konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Wykorzystujemy także programy własne i innych autorów, które wspomagają
dziecko w różnych sferach jego rozwoju:
1. Bach A., Rutkowska K. – „ Mali artyści” - program w zakresie rozwijania
zainteresowań plastycznych realizowany w oddziale IV i V.
2. Białobłocka K., Franciszkowicz M. – „Mali kucharze gotują zdrowo i kolorowo” –
program rozwijający postawy zdrowotne realizowany w oddziale I i II.
3. Bieniek. J. – „ Dbamy o swoją postawę” – program profilaktyki wad postawy
realizowany we wszystkich oddziałach.

4. Kalinowska K. – „Taniec nowoczesny” – program rozwijający ekspresję ruchową dzieci
zainteresowanych tą formą aktywności.
5. Kraszewska M. – „Warsztat małego odkrywcy” – rozwijanie aktywności poznawczej
poprzez zabawy badawcze realizowany w oddziale IV i V
6. Puziuk M. – „ W świecie liter” – program edukacyjny oparty na metodzie dr Ireny
Majchrzak realizowany w oddziale VI i III
7. Zajko K. – „Mały ekolog” – program edukacji ekologicznej, który jest realizowany z
dziećmi w oddziale II i I.
8. Żych K., Maciołek A. – „Baw się z nami w orgiami” – program rozwijający uzdolnienia
artystyczne realizowany w oddziale III i VI.
9. Indywidualne programy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.

