Plan Roczny Przedszkola Samorządowego w Gdowie
2019/2020r.
Kierunek działań przedszkola wynikający z przyjętej koncepcji w latach 2019/2022

„Przedszkolak w świecie emocji” – rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci poprzez
różnorodne formy działalności artystycznej

Główne kierunki działań polityki oświatowej ustalone przez ministerstwo na rok szkolny
2019/2020:
 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 Rozwijanie kompetencji matematycznych

Termin

Działania
Gromadzenie literatury dotyczącej:

Cały rok

-inteligencji emocjonalnej,
Prowadzenie pogadanek, uwzględnienie tematyki zajęć
i zabaw kierowanych poruszających treści:
- związanych z naszym regionem (wieś, gmina)
- rozwijających postawę patriotyczną i wiedzę
historyczną naszego państwa
- kształtujących postawę samodzielności, kreatywności
oraz bezpieczeństwa wśród podopiecznych
- rozwijających zainteresowanie i poznanie ciekawych
zawodów wykony wach przez dorosłych
- poszerzających umiejętności korzystania z
technologii cyfrowej, programowania, bezpieczeństwa
w sieci
Uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych
odbywających się na terenie miejscowości
Zaplanowanie wycieczek tematycznych (teatr,
filharmonia, szlaki patriotyczne, miejsca poznania
ciekawych zawodów itp.)
Zapobieganie i reagowanie na zaistniałe trudności
wychowawcze, współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
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Wrzesień

- Organizowanie kącików tematycznych związanych z
głównymi kierunkami pracy na ten rok
- przygotowanie planu pracy z rodzicami i
środowiskiem lokalnym uwzględniających powyższe
założenia polityki oświatowej i koncepcji pracy
przedszkola na obecny rok szkolny
- udział delegacji przedszkolaków w uroczystościach
gminnych rozpoczęcia roku szkolnego
- Ogólnopolski dzień przedszkolaka 20.09.2019r. –
przegląd piosenki przedszkolnej na auli (bez
obowiązku nowe grupy) prezentacja w strojach
grupowych

Październik

- Rajd Rowerkowy / Maki, Krasnale/

- Pasowanie na przedszkolaka

- „Tydzień Dobrego Chleba i zdrowego odżywiania”
22- 26.10.2019r.

Listopad

- delegacja najstarszych grup na groby nieznanych
żołnierzy na Cmentarzu w Gdowie – 5.11.2019r.

- udział delegacji przedszkolaków w uroczystościach
gminnych 11 listopada - grupa "Krasnale"

- konkurs fotograficzny „Ja i moje emocje”

- Przedszkolny Konkurs pieśni patriotycznej
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- IV Igrzyska Przedszkolaków na Hali Sportowej

- „Czapka św. Mikołaja”
- Spotkanie z Mikołajem

Grudzień

- „ Spotkanie z kolędą” (budynek gimnazjum)

„Łańcuch na choinkę” – współpraca z kościołem
parafialnym w Gdowie
- Jasełka
Grupa „Zajączki”,
Grupa " Skrzaty"
Grupa „Jeżyki”
Świąteczne spotkanie i kolędowanie z Paniami z Koła
Gospodyń wiejskich (aula przedszkolna w dwóch
turach grupy młodsze i starsze)

Styczeń

- „Muzyczne spotkania” – z udziałem uczniów
Publicznej Szkoły muzycznej I Stopnia w Gdowie

- organizacja Dnia Babci i Dziadka
20-24.01.2020

Lu
ty

Ferie – 27.01 – 08.02.2020r.
I tydzień "Odkrywamy nasze emocje”
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Konkurs plastyczny- "Emocje w twórczości
plastycznej dzieci "
Bal Karnawałowy

Marzec

Przedszkolne eliminacje wojewódzkiego konkursu
ekologicznego
Gminny turniej warcabowy 6- latków
(pierwszy tydzień)
Powitanie wiosny - Pochód na rynek (kwiaty
wykonane w grupach)
20.03.2020r.
„Pierwszy dzień wiosny”
- grupa „Rybki”
– grupa „Biedronki” (aula przedszkole)

Gminna Spartakiada Przedszkolaków pod hasłem"zdrowe emocje w rywalizacji"
(między 23.03 a 31.03)

iecień

Kwiecień

Wielkanocne przedstawienie:
6-9.04.2020r.
Grupa „Pszczółki”

Dzień książki w przedszkolu 23.04.2019r.
„Dzień książki” przedstawienie grupa „Stokrotki” ,
grupa „Niezapominajki”
Przedszkolny konkurs recytatorski – eliminacje do
konkursu powiatowego
Powiatowy konkurs recytatorski

Maj

- udział delegacji przedszkolaków w uroczystościach
gminnych 3.05.2020r. – grupa "Maki"
„Dzień Mamy i Taty” – grupy najmłodsze

"Tydzień pszczoły"
04-08.05.2020
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Czerwiec

Dzień dziecka – (wycieczka/piknik)- "Radość i
uśmiech każdego z nas"
01.06.2020r.
Niezapominajka –grupy (Zajączki, Stokrotki, Skrzaty,
Jeżyki)
Pożegnanie najstarszych grup przedszkolnych (Maki,
Krasnale, Niezapominajki)
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