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i. kontakt z bliższym i dalszym środowiskiem sPołecznym i Przyrodniczym

Umożliwianie dzieciom poznanie własnego dziedzictwa kulturowego już od 
wczesnego dzieciństwa. Przybliżanie rzeczywistości, w której żyją i funkcjonu-
ją najmłodsi poprzez ich uczestnictwo w spacerach, wycieczkach, pogadankach, 
spotkaniach z artystami oraz innych formach.
1. „Mały i duży przyrodzie służy” – program edukacji ekologicznej.
2. „Chełmszczyzna – moja mała zielona Ojczyzna” – cykl działań i praktyk, 

których celem było i jest budowanie dziecięcej wiedzy o świecie 
przyrodniczym, poznanie piękna terenów Ziemi Chełmskiej.

Tematy:
1. Poleski Park Krajobrazowy – wycieczka.
2. Brzeźno – rezerwat przyrody – wycieczka po terenie rezerwatu; 

plastyczne zajęcia na powietrzu.
3. Hniszów – Dąb Bolko i ścieżka przyrody – wycieczka (poznanie roślin, 

owadów, drzew).
4. Las Borek – wycieczka – spotkanie z leśniczym (jak o las dba leśna straż).

ii. wdrażanie do Patriotyzmu

Zgodnie z kalendarzem historycznym stwarzanie dzieciom okazji poznania 
wielu ciekawych miejsc, związanych z dziejami ojczyzny i naszego miasta oraz 
czynnego uczestniczenia w różnorodnych uroczystościach i apelach.
1. „Poznaj swój kraj” – cykl działań i przedsięwzięć przybliżający dzieciom 

wartości obywatelskie i patriotyczne.
Tematy:

1. „Góry, wyżyny, niziny” – na podstawie mapy Polski i plansz edukacyjnych.
2. „Jaka piękna jest Warszawa” – wykorzystanie wiersza, ilustracji i obrazków.
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3. „Kto Ty jesteś? Polak mały” – program artystyczny przygotowany przez 
dzieci 6-letnie, nauczycieli z udziałem praktykantów z okazji Dnia 
Niepodległości.

4. „Piękna nasza Polska cała” – międzygrupowy konkurs recytatorski.
2. „Przedszkolak – mały Europejczyk” – cykl działań i przedsięwzięć 

kształtujących u dzieci przynależność społeczną i narodową.
Tematy:

1. „O Unii Europejskiej na wesoło”.
2. „Włochy – kraj zabytków, wulkanu i pizzy”.
3. „Bajki dzieci na całym świecie”.
4. Trzy edycje „Konkursu Piosenki Europejskiej” (konkurs 

międzyprzedszkolny).

iii. zdrowe życie

Promocja zdrowego trybu życia, stawianie na dużą ilość ruchu i zdrowe odży-
wianie, bezpieczeństwo w przedszkolu, leki i „środki chemiczne” zagrożeniem 
dla zdrowia i życia dziecka, „bezpieczne zabawki”.
1. „Szkoła Promująca Zdrowie” - ogólnopolski przedszkolny program 

zdrowotny.
2. „Bądź ostrożny” – program profilaktyczno – wychowawczy – spotkania 

z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, nauka 
bezpiecznego zachowania na ulicy, wykonywanie makiety ulicy oraz znaków 
drogowych. 

iv. wychowanie artystyczne

Zapewnianie dzieciom zajęcia i zabawy ogólnorozwojowe, tj. plastyczne, 
techniczne, ruchowe, teatralne, podczas których dzieci rozwijają mowę i my-
ślenie, doskonalą swoje zmysły, kształcą umiejętności niezbędne w codziennym 
życiu.
1. „Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w sferze plastycznej, muzycznej 

i literacko-teatralnej” – program autorski.
Tematy:

1. Zdarzenia folklorystyczne.
2. Spektakle teatralne.
3. Wystawy muzealne.
4. Zwiedzanie miast ościennych.
5. Audycje muzyczne.
6. Małe formy sceniczne.
7. Uroczystości przedszkolne (w tym popisy artystyczne).
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8. Konkursy muzyczne, plastyczne, teatralne (międzyprzedszkolne, 
lokalne, ogólnopolskie).

2. „Będę aktorem” – cykl działań rozwijających i wspierających ciekawość, 
aktywność i samodzielność dzieci oraz ich zainteresowania i uzdolnienia.

Tematy:
1. „Dzieci dzieciom” – inscenizacje starszaków dla dzieci młodszych.
2. „Jasełka Bożonarodzeniowe” – wspólnie ze studentami PWSZ 

w Chełmie.
3. Udział w konkursach artystycznych międzyprzedszkolnych 

i ogólnopolskich.
3. „Zrób to sam” – cykl działań konstrukcyjno – technicznych, których celem 

jest rozwijanie i budzenie zainteresowań technicznych z użyciem prostych 
narzędzi do majsterkowania.

Tematy:
1. „Zabawka ze skrawka – gałgankowa laleczka”.
2. „Włóczkowe zwierzątka”.
3. „Budujemy most”.

v. Promocja Placówki w środowisku lokalnym

Przedszkole stara się odpowiadać na potrzeby społeczne poprzez kontakt 
przedszkolaków z lokalnymi instytucjami, organizacjami oraz pozyskuje przy-
jaciół i sprzymierzeńców placówki, którzy mogą przyczynić się do polepszenia 
pracy.

vi. stwarzanie równych szans - integracja i wczesne wsPomaganie 
rozwoju dziecka

Dzieci w normie rozwojowej w naturalny sposób uczą się właściwego stosun-
ku do niepełnosprawnych rówieśników, współdziałają z nimi na co dzień a także 
służą pomocą w każdej sytuacji. Wczesne spotkanie z problemami innych po-
zwala oczekiwać, ze w przyszłości staną się ludźmi asertywnymi i otwartymi. 
Dzieci integrują się podczas wspólnych działań co stanowi najlepszą i najefek-
tywniejszą formę terapii. Rodzice podopiecznych w znacznym stopniu angażują 
się we współpracę ze specjalistami.
1. „Ja, Ty, My w przedszkolnej rodzinie” – program autorski – ukazanie 

pozytywnych modeli społecznego zachowania, poznanie swoich praw 
i obowiązków, kontrolowanie własnych zachowań wobec grupy rówieśniczej 
i dorosłych, rozwijanie empatii u dzieci, postaw kulturalnego zachowania 
i tolerancji wobec innych.


