
SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA GRUP

PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

obszar i zadania
formy i metody realizacji, kryteria osiągnięcia sukcesu osoby

odpowiedzialne
uwagi

Bezpieczeństwo,
profilaktyka
zachowań

ryzykownych,
problemowych

- poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych na terenie 
przedszkola,

- zachowanie ostrożności w trakcie zabaw zajęć oraz spacerów i wycieczek 
przedszkolnych,

- wdrażanie do właściwego zachowania się w ruchu drogowym,

-zapoznanie z nazwami i znaczeniem znaków drogowych,

- kształtowanie umiejętności zwracania się do policjanta w trudnych sytuacjach,

- doskonalenie umiejętności zapamiętywania numerów alarmowych,

- rozumienie znaczenia i konieczności stosowania elementów odblaskowych,

- kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na ulicy, na placach zabaw, 
w pomieszczeniach przedszkola (świetlica, jadalnia, łazienka, toaleta, szatnia, 
korytarz),

- dbanie o bezpieczeństwo własne i innych,

- poznanie zagrożeń płynących ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt,
        
- nauka bezpiecznego zachowania się w czasie wolnym (weekendy, ferie, wakacje),

- wdrażanie do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego       
w przedszkolu i w domu.

-nauczyciele
pracujący
z dziećmi

-rodzice/
opiekunowie

prawni

- osoby
wspomagające



Metody realizacji:
- rozmowy  wyjaśniające z dziećmi,
- pogadanka  z policjantem,
- rozmowy  z rodzicami,
- oglądanie bajek o wybranej  tematyce,
- oglądanie  i opowiadanie historyjek obrazkowych.

Zdrowie, edukacja
zdrowotna

- zachęcanie dzieci do spożywania warzyw i owoców, picia mleka, eliminowanie         
z jadłospisu dziecka słodyczy oraz napojów gazowanych,

- wdrażanie do estetycznego spożywania posiłków,

- podtrzymywanie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej dziecka, codzienne 
korzystanie ze świeżego powietrza (spacery, wycieczki, zabawy na świeżym 
powietrzu),

- wdrażanie do realizacji aktywnych form wypoczynku rozumienie znaczenia 
aktywności ruchowej, sportu w życiu,

- kształtowanie umiejętności dobierania odzieży do warunków pogodowych,

- kształtowanie nawyku zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania,

- wdrażanie do systematycznego odpoczynku,

- usprawnianie czynności samoobsługowych(samodzielne mycie, ubieranie, 
rozbieranie, jedzenie itp), dbałość o czysty wygląd,  

- uświadomienie dzieci o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia środowiska, 
kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, 
kształtowanie właściwej postawy proekologicznej.

Metody realizacji:
- wspieranie dzieci  poprzez stosowanie pochwał i innych wzmocnień pozytywnych,
- rozmowy z dziećmi i rodzicami/opiekunami prawnymi,
- wspomaganie i nadzorowanie dziecka w trakcie spożywania posiłków,

-nauczyciele
pracujący
z dziećmi

-rodzice/
opiekunowie

prawni

- osoby
wspomagające



- wdrażanie dzieci do hartowania się  i częstego korzystania z pobytu na świeżym 
powietrzu, ubierania się odpowiednio do panującej temperatury,
- robienie kanapek ze zdrowych produktów,
- wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia,
- zapoznanie z regułami dotyczącymi gier i zabaw – przestrzeganie ich,
- kształtowanie i dbałość o prawidłową postawę ciała,
- aktywny udział w grach i zabawach ruchowych w sali oraz na powietrzu,
- wskazywanie na aktywne formy wypoczynku jako jeden z elementów zdrowego 
trybu życia,
- codzienne leżakowanie.

Kultura osobista,
wartości, normy,
wzory zachowań

- wdrażanie dziecka do kulturalnego zachowania się wobec pracowników Ośrodka, 
rodziców i innych osób,

- używanie form grzecznościowych,

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, 
podczas apeli, uroczystości itp.,

- celebrowanie ważnych świat i symboli narodowych,

- kształtowanie umiejetności odróżniania dobra od zła, analiza sytuacji 
wychowawczych,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi                  
i wytworami kultury.
Metody realizacji:
- rozmowy sytuacyjne,
- scenki pantomimiczne,
- demonstracja zachowań pożądanych,
- wzmacnianie zachowań pozytywnych,
- udział w apelach, uroczystościach szkolnych, przedszkolnych,
- kontakt z dziełami literackimi adekwatnymi do poziomu rozwojowego dziecka itp.

-nauczyciele
pracujący
z dziećmi

-rodzice/
opiekunowie

prawni

- osoby
wspomagające



Relacje,
kształtowanie

postaw społecznych

- rozwijanie przynależności do grup społecznych (rodzina, grupa przedszkolna),

- nauka praw i obowiązków wynikających z roli wychowanka oraz członka 
społeczności przedszkolnej, rodzinnej,

- rozwijanie empatii, umiejętności pomocy innym, słabszym, młodszym.

Metody realizacji:
- wzmacnianie zachowan pozytywnych,
- demonstracja zachowań pożądanych,
- zachęcanie do uczestnictwa w imprezach przedszkolnych, szkolnych, integracyjnych.

-nauczyciele
pracujący
z dziećmi

-rodzice/
opiekunowie

prawni

- osoby
wspomagające


