
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA   ROK SZKOLNY 2022/ 2023 

1. ARANŻACJA PRZESTRZENI PRZEDSZKOLA. 

CELE 

 

ZADANIA/ SPOSOBY 

REALIZACJI 

OSOBAY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

 

- Tworzenie 

przestrzeni 

przedszkola 

wspomagające 

rozwój aktywności 

dziecka; 

 

- Estetyczne 

aranżowanie 

przestrzeni i dbałość 

o porządek w sali. 

 

 Zaaranżowanie przestrzeni w 

duchu koncepcji planu 

daltońskiego: dni tygodnia, 

tablica obecności, zegar- zgodnie 

z kolorystyką planu 

daltońskiego; 

 Zorganizowanie stałych i 

czasowych kącików 

zainteresowań; 

 Wprowadzenie dyżurów dzieci w 

celu dbania o stały porządek w 

kącikach tematycznych; 

 Wyeksponowanie gazetki 

zgodnie z tematyką tygodnia; 

 Zaangażowanie rodziców w 

tworzeniu aranżacji  sali oraz 

ogrodu przedszkolnego. 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

rodzice 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

2. EKOLOGIA W ŚRODOWISKU  PRZEDSZKOLNYM. 

CELE 
ZADANIA/ SPOSOBY 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

 

- Wzmocnienie 

świadomości 

ekologicznej w 

środowisku 

przedszkola; 

 

- Kształtowanie cech 

charakteru, takich jak 

chęć niesienia pomocy 

innym, oszczędność, 

gospodarność; 

 

- Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności 

poprzez dokonywanie 

odpowiednich 

wyborów; 

 

 

 

- Ukształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności za 

siebie oraz środowisko 

naturalne/postawa 

szacunku wobec innych 

i przyrody  

 

- Rozwijanie 

zamiłowania do piękna 

Systematyczne tworzenie 

sytuacji edukacyjnych 

mających na celu 

rozbudzanie postaw 

proekologicznych: 

 Założenie kącików przyrody 

zgodnie z porą roku ( np. 

wykorzystanie darów jesieni  

w zabawach 

matematycznych, 

manipulacyjnych, 

badawczych); 

 Tworzenie mini ogrodu z 

roślinami i ziołami jako 

miejsca obserwacji i 

praktycznych działań dzieci; 

 Udział w konkursie 

wewnątrz przedszkolnym  

„Las w słoiku”; 

 Uwzględnienie w planach 

miesięcznych ważnych 

wydarzeń związanych  z 

dbaniem o środowisko 

przyrodnicze ( obchody 

Dnia Ziemi- udział w 

porządkowaniu ogródka 

przedszkolnego oraz  terenu 

wokół przedszkola); 

 Założenie „Oazy ptaków”-

karmniki ,pojniki  

Poznanie podstawowych 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

Beata Bucewka 

Adrianna Kamińska 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

- wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

marzec- czerwiec 

 

 

marzec- 

kwiecień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 



przyrody 

 

- Nabieranie 

odpowiedzialności 

i troski o otaczający 

świat zwierząt i roślin.  

 

zasad gospodarowania 

odpadami, oszczędzania 

wody i prądu w toku 

organizowania 

doświadczeń  i zabaw 

badawczych: 

 Segregowanie papieru w 

sali oraz wdrażanie dzieci 

do oszczędzania papieru; 

 Poznanie sposobów 

oszczędzania wody 

np. odpowiednie zakręcanie 

kranu, gromadzenie 

„deszczówki” do 

podlewania kwiatów itd.; 

 Ustalenie sposobów 

oszczędzania energii 

np. wyłączanie światła 

kiedy nie jest konieczne, 

zamykanie okien podczas 

pracy kaloryferów. 

 

 

3. WZMACNIANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI. 

CELE 

 

ZADANIA/ SPOSOBY 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

 

- Stwarzanie 

dzieciom warunków 

do okazywania i 

wyrażania emocji; 

 

- Wspieranie 

rodziców 

w rozwijaniu 

dojrzałości 

emocjonalnej dzieci. 

 

 

 Dbałość o zdrowie 

psychiczne dzieci poprzez 

organizowanie zabaw 

relaksacyjnych i 

wyciszających; 

 Wprowadzenie elementów 

bajkoterapii, muzykoterapii, 

czytanie dzieciom literatury 

terapeutycznej,; 

 Zorganizowanie „Kącika 

relaksacji” w salach; 

 Obserwowanie i reagowanie 

na bieżące potrzeby dziecka; 

 Omawianie i konsultowanie 

z rodzicami arkuszy 

obserwacji; 

 Współpraca z rodzicami. 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


