
Programy i zajęcia w przedszkolu . 

 Przedszkole Publiczne nr 2 realizuje następujące programy ;  

1. Podstawę programową kształcenia ogólnego 

 2. Program nauczania i wychowania ,,Uczymy się razem’’-w grupie 5-6 latków oraz ,,Bawimy się 

razem’’ w grupie 3-4 latków  

3. ,,Kochamy dobrego Boga’’- religia 

 4. Program nauczania języka angielskiego dla 3-4 latków oraz 5-6 latków .  

5. Program zdrowotny ,, Akademia zdrowego przedszkolaka’’ 

 6. Edukacja Matematyczna przez cały rok ,, Mała Akademia Smoka Bazyla ‘’ 

 7. Gimnastyka i ćwiczenia ruchowe według  Wlaźnik  

8. Elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej , wg wytycznych Wojewódzkiego Ośrodka 

Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. 

 Programy i zajęcia w przedszkolu -rok szkolny  2019/20,  

 Grupa starsza -,,Biedronki’’ 

 Grupa młodsza -,, Motylki ’’ 

 Zajęcia obowiązkowe ; Język angielski w grupie starszej –wtorek, czwartek  godz. 8.00-8.30 

                                          Język angielski w grupie młodszej – wtorek, czwartek godz. 8.30-9.00 

 Religia w grupie starszej – środa, piątek  -godz. 8.00-8.30  

Religia  w grupie młodszej – środa, piątek –godz. 8.30-9.00 

Programy realizowane w roku szkolnym 2019/20  ;  

1.Akademia Wyobraźni Play-Doh – kształtowanie wyobraźni i kreatywności z wykorzystaniem 

materiałów plastycznych 

 2. Kubusiowi Przyjaciele Natury – realizacja zajęć związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz 

poznaniem elementów przyrody poprzez zajęcia , wycieczki, akcje ekologiczne. 

 3. Program edukacyjny,, Wiem, czuję , rozumiem „”-wychowanie do wartości – program ma na celu 

wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności , które umożliwią mu przystosowanie się do 

otaczającego świata i jego reguł , do wpajania zasad i norm społecznych . 

  4. ,,Bezpieczny przedszkolak’’- program wpajający zasady bezpiecznego poruszania się po drodze 

 6.,, Akademia Freshline ‘’- ogólnopolski program promujący zdrowie jamy ustnej i prawidłowe mycie 

zębów .  

Zajęcia dodatkowe –popołudniowe w trakcie pracy przedszkola –grupa łączona. 

W trakcie ramowego rozkładu dnia realizowane są następujące zajęcia ; ruchowe z elementami 

gimnastyki korekcyjnej , rytmiczne, logopedyczne, matematyczne, plastyczne, techniczne, poprawnej 



wymowy , kształtujące nauke pisania i czytania , rozwijające uzdolnienia , zajęcia relaksacyjne  w 

oparciu o metody  Weroniki Sherborne, Labana , muzyczne –metoda K. Orffa i inne.  

 

Jeśli interesują Państwa metody pracy z dzieckiem , radzimy przeczytać następny artykuł.  

 


