PRZYGODA ZE SZTUKĄ
Od najmłodszych lat uwrażliwiamy naszych podopiecznych na sztukę.

Teatr
W naszym przedszkolu szczególne miejsce zajmuje edukacja teatralna. W każdej sali znajdują
się kąciki wyposażone w rekwizyty: kukiełki, pacynki, stroje, które wykorzystujemy podczas
zajęć, zabaw swobodnych i dramowych . Posiadamy duże zaplecze teatralne, zapewniając
każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności. Organizujemy
inscenizacje z udziałem dzieci, które prezentujemy w czasie różnych uroczystości np.
jasełka, inscenizacje z okazji Dnia Babci i Dziadka, Drzwi Otwartych i festynu rodzinnego.
Dajemy również dzieciom możliwość kontaktu z profesjonalną sztuką teatralną poprzez
zapraszanie do naszego przedszkola zespołów teatralnych oraz wyjazdów do Teatru Animacji
„Marcinek”. Nasze przedszkolaki biorą również udział
w Gminnym Konkursie
Recytatorskim, którego jesteśmy organizatorami.

Muzyka
Inną formą kontaktu ze sztuką są cykliczne koncerty muzyczne – Filharmonia Pomysłów.
Przedszkolaki uczestniczą.
w improwizacjach muzycznych z wykorzystaniem
niekonwencjonalnych instrumentów takich jak bum bum rurki, kij deszczowy, gong, oraz
misa tybetańska. Dzieci mają możliwość poznania różnorodnych gatunków muzycznych
począwszy od klasyki, aż po utwory rockowe i hiphopowe.

Plastyka
ajęcia plastyczne w naszym przedszkolu przebiegają pod hasłem twórczej i nieskrępowanej
działalności dzieci. Wykorzystujemy ciekawe techniki plastyczne, często korzystając z
różnorodnych materiałów. Nasi podopieczni biorą udział w konkursach plastycznych
organizowanych przez różne instytucje zdobywając nagrody i wyróżnienia za swoje prace.

PROMUJEMY ZDROWIE
Zdrowe żywienie
„Chcesz być zdrowy jak ryba - jedz owoce i warzywa!”
Tajniki zdrowego odżywiania poznajemy poprzez organizowanie wycieczek do sadu, ogrodu i
sklepu warzywniczego. Dzięki temu poznajemy wartości odżywcze owoców i warzyw i tym
samym zachęcamy dzieci do ich spożywania w różnej postaci. Na zajęciach o charakterze
kulinarnym poznajemy piramidę żywieniową, uczymy się samodzielnie przyrządzać szaszłyki
owocowe, sałatki jarzynowe oraz kolorowe kanapki. Organizujemy warsztaty kulinarne dla
rodziców i dzieci przygotowując zdrowe zamienniki słodyczy oraz spotkania ze
stomatologiem, pielęgniarką i lekarzem pediatrą.

Zabawy ruchowe

Wszyscy wiedzą, że sport to zdrowie. Staramy się, żeby nasze przedszkolaki miały jak
najwięcej zajęć ruchowych. Prowadzimy poranne ćwiczenia przy muzyce dla dzieci w
oparciu o różnorodne metody (pedagogikę zabawy "Klanza", "Batti Strauss", "Zumba Kids").
We wszystkich grupach wiekowych organizujemy ogólnorozwojowe zabawy i ćwiczenia
gimnastyczne w sali i na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu sportowego. W celu
wykształcenia u dzieci nawyku uprawiania wszelkich możliwych form aktywności ruchowej z
powodzeniem organizujemy Olimpiadę Przedszkolaka w atmosferze zdrowej rywalizacji

Spacery i wycieczki
Każdy przedszkolak ma możliwość codziennego korzystania z pobytu na świeżym powietrzu
poprzez zabawy na placu przedszkolnym, spacery oraz wycieczki związane z tematyką zajęć
bądź o charakterze krajoznawczo-przyrodniczym. Dzięki takim działaniom dzieci bogacą
wiadomości i doświadczenia w zetknięciu z otoczeniem zewnętrznym, odmiennym od sali
przedszkolnej. Taka forma pracy z dziećmi to dla nich okazja do obserwacji świata ludzi,
zwierząt, roślin i rzeczy oraz zjawisk przyrodniczych. Przed każdym wyjściem poza teren
przedszkolny dzieci utrwalają zasady z „Kodeksu Bezpiecznego Przedszkolaka”.

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Mocną stroną działalności naszego przedszkola jest prowadzona współpraca z najbliższym
środowiskiem. Do niej zaliczyć można spotkania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach. Imprezy odbywają się na terenie naszego
przedszkola oraz u zaproszonych gości. Podczas wizyt dzieci biorą udział w
przedstawieniach, wspólnych zabawach oraz warsztatach terapeutycznych. Spotkania z
osobami niepełnosprawnymi mają za zadanie nauczyć dzieci akceptacji i tolerancji a także
szacunku do drugiego człowieka. Naszymi ulubionymi gośćmi są także seniorzy z Klubu
Seniora „Karolinka” w Koziegłowach, dla których corocznie nasi wychowankowie
przygotowują bożonarodzeniowe jasełka oraz przegląd kolęd. Dzieci mają wówczas
możliwość zaprezentowania zdolności i umiejętności aktorskich przed zaproszonymi gośćmi
oraz uczą się szacunku do osób starszych.
Organizujemy również ciekawe warsztaty muzyczno-plastyczne skierowane do dzieci i
rodziców z przedszkola oraz dla dzieci chętnych nie uczęszczających do naszej placówki.
Współpracujemy również z takimi instytucjami jak: Policja, Straż Pożarna, Szkoła
Podstawowa, Biblioteka Publiczna, GOPS, Klub Malucha, Straż Gminna, Klub Gaja.

ORGANIZUJEMY FESTYNY
Chcąc zaprezentować swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą stale poszukujemy ciekawych
sposobów współpracy ze środowiskiem lokalnym i jego integracji. Jedną z takich form są
festyny rodzinne z udziałem dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości. Spotykamy się w
miłej i radosnej atmosferze, żeby podsumować cały rok i spędzić ze sobą wolny czas.
Dorośli mogą się przekonać, że warto aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym swojego
dziecka.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Pierwsze kontakty nawiązujemy podczas „Drzwi Otwartych” i Dni Adaptacyjnych”. Rodzice
przekazują nam informacje o swoich dzieciach oraz dowiadują się o funkcjonowaniu naszej
placówki. Inna formą współpracy są rozmowy indywidualne oraz zebrania ogólne i grupowe.
Poza tym dyrektor oraz nauczyciele wszystkich grup pełnią w wyznaczonych dniach dyżury
dla wszystkich rodziców.
Rodzic, którego dziecko wymaga dodatkowego wsparcia może skorzystać z pomocy
psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli oraz pedagoga terapeutę i
logopedę – specjalistów zatrudnionych w naszym przedszkolu.
Rodzice mają również możliwość współdecydowania w sprawach przedszkola oraz
podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki. Są to między innymi:
współtworzenie koncepcji pracy przedszkola, opiniowanie projektu rocznego planu
finansowego placówki, udział w komisji rekrutacyjnej, pomoc przy współorganizowaniu
festynów, uroczystości przedszkolnych, wycieczek, paczek świątecznych, pieczeniu ciasta,
przygotowywaniu strojów do przedstawień oraz pomoc przy organizacji konkursów i
warsztatów tematycznych.

METODY PRACY
W swojej pracy wykorzystujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z
założeniami programowymi:













Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające
aktywność)
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe
pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w
przestrzeni)
Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń
wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka)
Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i
samowyrażania się ruchem)
Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
Metoda edukacji przez ruch D.Dziamskiej
Metoda aktywnego słuchania muzyki B.Strauss
Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
Metoda projektu
Techniki relaksacyjne

PROJEKTY I PROGRAMY
Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków realizujemy różnorodne, ciekawe
programy i projekty.
Projekt wiodący:
Od kilku lat realizujemy autorski projekt edukacji wielokulturowej „Muzyczne podróże z
Koziołkiem Matołkiem po Polsce, Europie i świecie’. Dziecko poznaje tradycje, zwyczaje i

potrawy wybranych krajów . Uczy się piosenek i podstawowych kroków tanecznych oraz
wybranych słówek i zwrotów grzecznościowych.
Poza tym realizujemy programy i projekty edukacyjne: „Akademia Zdrowego
Przedszkolaka”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zeby małego dziecka”, „Mały ratownik”,
„Akademia Aquafresh”, „Mali odkrywcy”, „Mój przyjaciel miś”, „Przedszkolak na scenie”,
„Moje dziecko idzie do szkoły", „Przyjaciele Zippiego”

AKCJE CHARYTATYWNE
Przedszkole angażuje się w akcje charytatywne: „Marzycielska poczta”, „Wolontariat w
przedszkolu”, „Góra grosza”, „Paka dla bezdomniaka”, „Zbieraj nakrętki”.
Podjęte działania przez dzieci uwrażliwiają na potrzeby innych, uczą empatii a przede
wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej.

