„DZIECI W RUCHU”
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 „MAŁYCH PRZYJACIÓŁ” W POZNANIU

POZNAŃ 2014 / 2015

Lp.
1.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Dzieci w ruchu – organizowane cyklicznych zabaw

Cały rok

ruchowych w sali, ogrodzie przedszkolnym zapoznanie dzieci z dyscyplinami sportowymi,
przyborami sportowymi
2.

„Młodzieżowe centra sportu” – cykliczne spotkania

Cyklicznie

z przedstawicielami klubów sportowych i samych
sportowców
3.

„Sylwetki wielkich sportowców” –– projekt

cyklicznie

edukacyjny
4.

„Umiem grać” – zabawy sportowe – grupowe i

Raz w miesiącu, z podziałem na

międzygrupowe – organizowanie rozgrywek, meczy,

grupy wiekowe

turniejów ( poznajemy tajniki wybranej przez grupę

Listopad - czerwiec

dyscypliny sportowej ) – w ramach projektu
edukacyjnego
5.

Prowadzenie ćwiczeń porannych, gimnastycznych,

Cały rok

ruchowych, tanecznych, wykorzystanie elementów B.
Strauss, Zumby, Muzykoterapii
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6.

Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych,

Cały rok

wykorzystując np. metody:
 W. Sherborne
 Knillów
 M. stacyjną
 inne
Prowadzenie w /w zajęć na świeżym powietrzu
– taras, ogród przedszkolny

7.

„Biegaj razem z nami” – utworzenie klubu biegacza

Cały rok

 Realizowany w ramach grupy, w obszarze ćw.
gimnastycznych
 „I Maratonik Małych Przyjaciół”
Maj / czerwiec
8.

„Joga dla najmłodszych – utworzenie grupy –

Październik - czerwiec

realizowana w ramach ćw. gimnastycznych
9.

Systematycznie organizować w grupach kąciki

Cały rok

sportowe, wyposażać je w odpowiednie urządzenia
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Projekt 1% - wg. terminu
10.

„Przedszkolna ścieżka sportową” – utworzenie

Wrzesień / październik 2014 r.

wspólnie z rodzicami ścieżki z materiałów
przyrodniczych / ekologicznych
11.

Zorganizowanie odpowiednich strojów sportowych w

Wrzesień – październik 2014 r.

każdej grupie
12.

13.

„Dzieci w ruchu” – udział w projekcie edukacyjnym

Listopad

– przy współudziale studentów AWF

kwiecień

„Niebieskie granty” – udział w projekcie

Wg. harmonogramu

edukacyjnym
14.

„Na sportowo” – zorganizowanie cyklicznych
spotkań sportowych dla dzieci z ościennych

Kwiecień / Maj

przedszkoli:

Raz w tygodniu

 Mecz piłki nożnej – dla 5 – 6 l.
 Dwa ognie – 5 l.
 Aerobik dla najmłodszych

15.

„Dzieci w ruchu” – mistrzostwa sportowe

czerwiec
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16.

„Kalosze i parasol mam” – zorganizowanie kącika

Cały rok

wyposażonego w w /w przedmioty
17.

„Przyjaciele zdrowi są „ – propagowanie zdrowego
stylu żywieniowego – projekt edukacyjny

Co miesiąc każda grupa

 Zorganizowanie klubu kulinarnego dla dzieci –
zajęcia prowadzone systematycznie przez
nauczycielki

Co miesiąc każda grupa

 Ogłoszenie konkursu dla rodziców na przepisy
związane z aktualną porą roku
 Cykliczne spotkania z:
- p. intendentką
-p. dietetyczką
-p. doktor
-studentami AM w Poznaniu`
18.

Realizacja innowacji pedagogicznej

Cały rok

19.

Dobre Praktyki

październik

20.

ABC XXI – udział w akcji ogólnopolskiej – cykliczne

Raz w miesiącu w oparciu o

spotkania realizowane w grupach – w ramach

projekt
4

projektu edukacyjnego
21.

Etwining w pracy z dzieckiem w wieku

Październik / listopad

przedszkolnym – realizacja projektu
22.

„Mój przyjaciel „…. Cykl spotkań z ludźmi

Październik - czerwiec

zamieszkującymi na różnych kontynentach
23.

Udział w ogólnopolskich bezpłatnych programach
edukacyjnych:
 Bezpieczne Przedszkole
 Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 Higiena Jamy Ustnej
 Radosne Przedszkole
 Konkursy plastyczne, muzyczne ( z
uwzględnieniem aktualnej pory roku) – w
ramach projektu edukacyjnego:
 Jesień,
 Zima,
 wiosna
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 Szkoła w ruchu – proj. men
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego

24.

Wrzesień

–spójnego z planem pracy
Akademia Filmowa – projekt edukacyjny

25.
Współpraca

 Akademia Sportu – nawiązanie współpracy

ze

 AWF

środowiskiem

 AM

lokalnym

 Współpraca z ościennymi placówkami –

Cały rok
Cały rok

organizacja wspólnych spotkań, olimpiad,
spartakiad
 Współpraca z Muzeum Narodowym i filiami
 Współpraca z PPP
 Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 66 – w
ramach projektu
 Telewizja,
 Inne, według potrzeb placówki w ramach
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metody projektów
Promocja

 Konkursy przedszkolne, recytatorskie

placówki

 Spotkania z mediami

Cały rok

 Kalendarium imprez, uroczystości
 Strona internetowa
 Realizacja projektów

Harmonogram uroczystości, akcji środowiskowych oraz wycieczek
Lp.

Uroczystość, akcja, wycieczka

Proponowany termin

1.

„Dzień Przedszkolaka” – ogólnopolska

wrzesień

Uwagi

akcja organizowana w ramach OMEP

2.

„Przyszła do nas jesień” –sportowe

październik

spotkanie integracyjne dla rodziców i
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dzieci
3.

„Jesień w lesie i ogrodzie” – wycieczka

październik / listopad

autokarowa

* piknik w ogrodzie przedszkolnym
4.

„Wiem co jem” – warsztaty prowadzone

listopad

we współpracy z Ogrodem Ekologicznym
Gładysiaków
5.

”Pasowanie na przedszkolaka”

Październik / listopad

6.

„Teatr u Małych Przyjaciół” – cykliczne

od października – do czerwca

spektakle grupowe w ramach projektu
edukacyjnego
22.11.2014 r.
Dzień Pluszowego Misia
7.

„Z muzyką na ty…” – cykliczne koncerty

Raz w miesiącu

muzyczne
8.

„Wędrujemy…” – konkurs piosenki

maj 2015 r.

P – le 131, 140, 188, 158, 185

turystycznej
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9.

„W oczekiwaniu na święta” rodzinne

Grudzień 2014 r.

kolędowanie
 Noc Mikołajkowa
 Zimowa spartakiada sportowa –
zjazd na byle czym”
 Wigilia
10.

„Moja Babcia Fajna jest…” – cykl spotkań

Styczeń

z okazji Dnia Babci i Dziadka
11.

„Bal u sportowców” – karnawałowe

Luty 2015 r.

spotkanie muzyczne
12.

Mecz piłki nożnej – wycieczka na stadion,

Kwiecień,

udział w treningu / meczu

maj 2015 r.

 Witaj wiosno”
 Święto Ziemi”
13.

14.

29 kwietnia 2015 r.

„Dzień marchewki”

Kwiecień 2015 r.

„Roślinność w naszym ogrodzie”

Kwiecień / maj 2015

„Moja rodzina „ – święto rodziny – festyn

czerwiec 2015 r.
9

rodzinny
15.

„Żegnaj przedszkole” – spotkania z okazji

Czerwiec 2015 r.

pożegnania dzieci 5 – 6 l.
16.

17.

„Zielone Przedszkole” – wycieczki z okazji

Maj,

zakończenia przedszkola

czerwiec 2015 r.

‘” Dzieci w ruchu” – przedszkolne

1 Czerwiec 2015 r.

Mistrzostwa sportowe
18.

„Słodka cytrynka” – wycieczka do

Marzec / kwiecień

Manufaktury Zdrowych Słodyczy
19.

Zając wielkanocny”
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