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ROK SZKOLNY 2016-2017 

 

„Nasze polskie ABC” 

 
 

Cele ogólne: 

 Kształtowanie postaw wychowanie do wartości 

 Budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, w szczególności do swojego miasta i regionu 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

 

Cele szczegółowe: 

 Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną (rodzicami, dziadkami) 



 Zapoznanie z najbliższą okolicą 

 Uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody 

 Budzenie poczucia przynależności narodowej (mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska) 

 Zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz  najważniejszymi miastami w kraju 

 Wpajanie szacunku do symboli narodowych 

 Przybliżenie dzieciom przeszłości narodu 

 Zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami 

 Przybliżenie dorobku kulturowego oraz sylwetek wielkich Polaków 

 

 

 

Obszar tematyczny Sposoby realizacji 

 

Termin realizacji 

 

PRZYŁAPANI NA CZYTANIU 1.,,Chwila z książką”- organizowanie      

codziennego głośnego czytania dzieciom w 

sali. 

2.Włączenie się do akcji ,,Cała Polska czyta 

dzieciom” 

wrzesień – czerwiec 

 

 

 



a)zaangażowanie rodziców do cyklicznego 

czytania utworów literatury dziecięcej w sali. 

3.Obchody ,,Dnia Książki i praw autorskich” 

4.Systematyczne przybliżanie  historii Polski 

poprzez mity i legendy 

5.Nawiązanie współpracy z Biblioteką 

Miejską 

6.Zorganizowanie w przedszkolu spotkania z 

autorem książek dla dzieci. 

7.Wycieczka do księgarni 

8.Wyeksponowanie  kącika książki w każdej 

grupie 

9.Włączenie się do akcji ,,Drugie życie 

książki(w szatni dla rodziców i dzieci) 

10.Prezentacja multimedialna pt. ,,Jak 

powstaje książka?” 

11.Konkurs plastyczno-literacki dla rodziców 

pt.,,Moja bajka” 

12.Bal Karnawałowy pod hasłem 

,,Bohaterowie ulubionych bajek i baśni” 

13.Zbiórka książeczek dla dzieci ze wschodu 

 

 

Kwiecień 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Alicja Podobińska, 



lub szpitala dziecięcego w Krakowie 

14.Dzień Pluszowego Misia 

15.Dzień Nauczyciela –przedstawienie w 

wykonaniu nauczycielek pt. „Pomieszane 

bajki” 

 

ZAPISANE W PAMIĘCI 

 

 

 

1.Realizacja tematów kompleksowych w 

poszczególnych grupach wiekowych 

dotyczące adaptacji dziecka w przedszkolu 

,jego praw i obowiązków ,jego rodziny i 

domu, poczucia własnej tożsamości 

2.Uroczystości rodzinne 

a) Pasowanie na przedszkolaka 

b) Spotkania świąteczne w grupach 

c) Dzień Babci i Dziadka 

d) Piknik Rodzinny 

e) Dzień Mamy i Taty 

3. Konkurs plastyczny z rodzicami związany 

ze świętami Bożego Narodzenia: 

I grupa- ozdoba choinkowa, 

II grupa – Aniołki, 

Zgodnie z planami kompleksowymi w grupie 

 

 

 



III grupa –Choinki, 

IV grupa – Kartka świąteczna 

4.Kultywowanie obrzędów i tradycji 

ludowych 

a)Andrzejki i Katarzynki 

b) uroczyste pożegnanie zimy i powitanie 

wiosny 

 

WĘDRÓWKI PO POLSCE 

1.Cykl tematów kompleksowych mających 

na celu zapoznanie dzieci z ważniejszymi 

regionami Polski( bogactwa naturalne, 

przemysł ,gwara, zabytki) 

2.Prezentacje międzygrupowe regionów 

Polski 

3.Wycieczki po Krakowie 

4.Udział dzieci w warsztatach o charakterze 

regionalnym 

a)warsztaty ceramiczne, 

b) wycieczka do Muzeum Etnograficznego 

c) wycieczka na pokonkursowa wystawę 

szopek krakowskich 

 



5.,,Jesteśmy strażnikami przyrody” 

Organizowanie działań na rzecz ochrony 

przyrody 

a)Sprzątanie świata 

b)Dzień Ziemi 

c) zbieranie zakrętek 

d)Udział w akcji ,,Kino za baterie” 

organizowane przez MPO 

6. Wycieczki do miejscowych instytucji 

użyteczności publicznej: szkoły, straży 

pożarnej, poczty itp. 

POLAKÓW DROGI DO WOLNOSCI 1,Realizacja tematów kompleksowych 

związanych z historią Polski 

2. Cykl zajęć przybliżających dzieciom 

sylwetki wielkich Polaków 

3.Trele-morele ,,Z biegiem Wisły” 

4.Wycieczka do Muzeum Narodowego na 

wystawę ,,Broń i barwa w Polsce” 

5. Wycieczka na wystawę figur woskowych -

Kopiec Kościuszki 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 



6.Obchody świąt narodowych: 

-11 listopada –starsze grupy dla 

najmłodszych 

-1 marzec-,,Żołnierze Wyklęci”-prelekcja 

absolwenta naszego przedszkola Kajetana 

Rajskiego 

- Konstytucja 3 maja 

- Święto flagi 

7.Gra terenowa w Parku Jordana 

8.,,Godzina W”- wspólne śpiewanie piosenek 

powstańczych 

Listopad 

Zorganizowanie „Dnia Pluszowego Misia” Wszystkie nauczycielki Listopad 

Prowadzenie popołudniowych zajęć 

dodatkowych: 

  „Plastyka dla smyka” – zabawy 

plastyczno-techniczne 

 „Kolorowe nutki” – zabawy ruchowo-

muzyczne 

 

 

Alicja Podobińska, 

 

Katarzyna Rajska, Ewa Pietruch 

 

 

 

Październik-czerwiec 



  „A kuku!” - warsztaty teatralne Lidia Bińczycka, Anna Łojas 

 

DOSKONALENIE WARSZTATU NAUCZYCIELA 

 

Zadania ogólne i szczegółowe 
 

Osoby odpowiedzialne 
 

Termin realizacji 

Wzajemna pomoc i współpraca koleżeńska-

wymiana doświadczeń, pomocy 

dydaktycznych, literatury fachowej i 

scenariuszy zajęć 

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny 

Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i 

form pracy z dziećmi, przybliżających im 

literaturę oraz umożliwiających rozwijanie 

zainteresowań czytaniem i pisaniem 

(czasopisma, Internet, literatura metodyczna) 

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny 

Uczestniczenie w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, a w szczególności 

w doskonaleniu wewnętrznym 

 ,,Mediacje i trudne rozmowy z 

rodzicami” 

 ,,Karimba”- emocje 

 

 ,,Teatr cieni” 

Wszystkie nauczycielki 

 

Ewa Pietruch, Anna Łojas 

Wszystkie nauczycielki 

Anna Łojas 

Cały rok szkolny 

 

8.09.2016-1.10.2016 

13.10.2016 , 24.10.2016 

14.10.2016 

 



Zdobywanie stopnia awansu zawodowego 

-nauczyciel dyplomowany 

 

Anna Łojas 

Cały rok szkolny 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Zadania ogólne i szczegółowe Osoby odpowiedzialne                                                                  
 

Termin realizacji 

Zorganizowanie zebrania z rodzicami – 

zapoznanie ze statutem i zasadami 

funkcjonowanie placówki 

Dyrektor Jolanta Trzmiel Wrzesień 

Zebranie w grupach – omówienie zasad i 

norm pracy z dziećmi i współpracy rodzic 

nauczyciel. Zapoznanie rodziców z planem 

rocznym przedszkola oraz z planami pracy w 

poszczególnych grupach.  

Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu 

dążenia do spójności oddziaływań 

pedagogicznych i dydaktycznych oraz 

organizowanie dworactwa dla rodziców: 

- logopedycznego 

- psychologicznego 

- pedagogicznego 

Wszystkie nauczycielki Wrzesień 



Zapraszanie rodziców do aktywnego udziału 

w realizacji innowacji pedagogicznej „Moja 

wspaniała rodzina” 

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny 

Indywidualne, okazjonalne rozmowy z 

rodzicami – dzielenie się spostrzeżeniami, 

odczuciami, wiedzą. 

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny 

Współpraca z przedstawicielami Rady 

Rodziców, pomoc w organizowaniu pikniku 

rodzinnego, uroczystości imprez oraz  

pozyskiwaniu sponsorów 

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny 

Pedagogizacja rodziców  

 

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny 

Spotkania okolicznościowe: 

 Święto Komisji Edukacji Narodowej 

Dzień Nauczyciela  

 Pasowanie na przedszkolaka 

  „Andrzejki” 

 Opłatek wigilijny 

 Jasełka, spotkania świąteczne w 

grupach 

 Dzień Babci i Dziadka 

 

 

 Lidia Bińczycka ,Alicja Podobińska 

  

 Marta Ciarach 

 

 

 Marta Ciarach 

 Anna Łojas,  

 Nauczycielki grupy I, II, III i IV 

 

 Marta Ciarach, Katarzyna Rajska 

 

Październik 

 

 

Listopad 

Listopad 

Grudzień 

Grudzień 

 

Styczeń 



 Piknik rodzinny 

 Zakończenie roku szkolnego 

 Maj 

Czerwiec 

Zorganizowanie dla dzieci teatru w 

wykonaniu rodziców i w wykonaniu 

nauczycielek 

Anna Łojas, Ewa Pietruch Maj/luty 

Zorganizowanie rodzinnych konkursów: 

 konkurs plastyczny w grupie I  

 konkurs plastyczny w grupie II 

,,Aniołki” 

 konkurs plastyczny w grupie III 

,,Choinki” 

 konkurs plastyczny w grupie IV 

„Kartka świąteczna” 

 eliminacje grupowe do Między 

przedszkolnego konkursu 

recytatorskiego ,,Trele –morele”  

 Zorganizowanie rodzinnego konkursu 

fotograficznego „Moje ulubione 

miejsce w Polsce” 

 

 

Marta Ciarach 

Ewa Pietruch, Katarzyna Rajska 

 

Anna Łojas, Katarzyna Gibała 

 

Lidia Bińczycka ,Alicja Podobińska 

 

Nauczycielki w poszczególnych grupach 

 

Ewa Pietruch 

 

 

 Grudzień - Styczeń 

 

 

 

grudzień 

 

październik 

 

maj 



 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

Zadania ogólne i szczegółowe 
 

Osoby odpowiedzialne 
 

Termin realizacji 

Współpraca z krakowskimi domami kultury – 

udział w konkursach plastycznych i w 

artystycznych prezentacjach przedszkolaków 

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny 

Współpraca z krakowskimi muzeami, 

teatrami, filharmonią itp.  

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny 

Współpraca z krakowskimi przedszkolami. 

Zorganizowanie Międzyprzedszkolnego 

Konkursu Recytatorskiego „Wierszykowe 

Trele-Morele” 

Wszystkie nauczycielki 

Anna Łojas ,Ewa Pietruch 

Cały rok szkolny 

Listopad  

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 5 i nr 

12 

Nauczycielki w II, III i IV grupie Cały rok szkolny 

Współpraca ze szkołami wyższymi: 

 Uniwersytet Pedagogiczny 

 Akademia Górniczo-Hutnicza 

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny 

 


