PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022-23
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR NAZARETANEK W POZNANIU
Odział
6-latki
STOKROTKI

Tytuł /
autorzy
1. Świat w kolorach Program wychowania
przedszkolnego. Elżbieta Kordas ; Wydawnictwo
PWN.

Ogólne
założenia
Umożliwia pracę w mądrze, wszechstronnie i różnorodnie
skonstruowanym środowisku metodycznym, w którym wszystkie
elementy z każdą kolejną strona rosną i dojrzewają razem z
dziećmi, rozwijają się i pozwalają znajdować coraz to nowe
odniesienia do naszego codziennego życia, świata roślin i
zwierząt, naturalnego cyklu pór roku.

2. Przyjaciele Zippiego.
Właścicielem programu jest angielska fundacja
„Partnership for Children”. W Polsce, na podstawie
podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku,
wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do
upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest
Centrum Pozytywnej Edukacji.

Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który
kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych
dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z
trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w
codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

3. Elementy programu Uczymy Dzieci
Programować, autor: Anna Świć,
4. Bliżej Pieska. Projekt edukacyjny pod
patronatem Bliżej Przedszkola

Inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki
programowaniawśród dzieci.
Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc
potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego
zachowania wobec nich.
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5-latki
SŁONECZKA

1. Drużyna marzeń. Program wychowania
przedszkolnego.. Jolanta Wasilewska. WSiP.

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące
się do osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w
czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym,
emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Przestawia zalety i
sposoby realizacji zajęć matematycznych z wykorzystaniem
konkretnych przedmiotów oraz metody pracy wspierające
wielozmysłowy rozwój przedszkolaków.

2. Kodowanie na dywanie. Projekt edukacyjny Anny
Świć .

Inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania
wśród dzieci.

3. Cztery żywioły i dwa koziołki.Projekt edukacyjny
Agnieszka Idziak.

4-latki
GWIAZDECZKI

1. Trefliki w przedszkolu. Program wychowania
przedszkolnego D. Kossakowska Wydawnictwo
Edukacyjne Podręcznikarnia.
2. Mały Miś w świecie wielkiej literatury – A. Konefał.

3. Bliżej Pieska
Projekt edukacyjny pod patronatem Bliżej Przedszkola

Ciekawy sposób na poznawanie własnego miasta oraz
odkrywanie jego tajemnic.
W programie przedstawiono kompetencje kluczowe w
odniesieniu do osiągnięć dziecka. Połączenie wiedzy,
umiejętności i postaw, które człowiek rozwija przez całe życie.
Wiek przedszkolny jest doskonałym momentem ich rozwijania.
Głównym założeniem projektu jest uświadomienie roli czytania
w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków
czytelniczych; tworzenie warunków do różnorodnej aktywności
dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.
Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc
potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego
zachowania wobec nich.
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3-latki
PUCHATKI

Religia

1. Tablit. Innowacyjny program wychowania
przedszkolnego A. Basińska, T. Pietrala, U.
Zielińska, D. Pietrala, K. Dziubalska-Kołaczyk,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1. Kocham Dobrego Boga J. Szpet, D. Jackowiak
3/4/5-latki.
2. Kocham Jezusa – Spotykam Jezusa ks. dr Paweł
Płaczek - 6-latki.

Struktura programu opracowana została przy wykorzystaniu
metody projektów, a zawarte w nim treści oparte są na
założeniach konstruktywistycznego podejścia do wiedzy i uczenia
się - zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez indywidualne
doświadczenia dziecięcych aktywności.

Treści katechizmu odwołują się do dziecięcego doświadczenia
wspólnoty. Dziecko poznaje również znaki religijne oraz
najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa. Katechezy
prowadzone są wokół wydarzeń roku liturgicznego.

Program wychowawczy - „Wzrastamy w Nazarecie” realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych we współpracy
z rodzicami; oparty jest na zasadach personalizmu chrześcijańskiego. Działania wychowawcze realizowane podczas procesu edukacyjnego
każdego dnia, uwzględniają włączanie rodziców i dzieci w życie liturgiczne kościoła oraz uczestnictwo w przedszkolnych uroczystościach.
1. Realizacja katechezy przedszkolnej – wg planu tygodniowego – zapoczątkowanie inspirowanego wiarą wychowania ludzkiego
i chrześcijańskiego w rodzinie; odkrywanie Boga jako osoby;
2. Codzienna modlitwa w kręgu – uczenie modlitwy oraz rozumienia istoty modlitwy;
3. Modlitwa przed i po posiłkach (wg ramowego planu dnia) - nabywanie umiejętności wyrażania w znakach własnej religijności;
4. Udział w Eucharystii – wprowadzenie w rozumienie podstawowych znaków i czynności liturgicznych; nauka pieśni religijnych.
Włączanie rodziców w przygotowanie liturgii.
5. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro/czynienie dobra – poprzez:
- Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z
grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator
Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych
przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji.
- Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia.
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BÓG – Ten, który jest Tajemnicą, celem i sensem naszego życia, Najwyższą Wartością
jest obecny w odniesieniu do codziennych działań i dziecięcych aktywności.
Poszczególne miesiące roku poświęcone są jednej wartości, na której opiera się nasz program wychowawczy.
WRZESIEŃ
Działania:
 4 września wspomnienie bł. Sióstr
Męczennic z Nowogródka – dekoracja
okolicznościowa (szatnia)

Cele:
 prezentacja postaw prospołecznych i postaci świętych;



26 września - Msza Święta na
rozpoczęcie roku szkolnego –
błogosławieństwo książek i przyborów
przedszkolnych

 włączanie dzieci i rodziców w życie liturgiczne kościoła;



Zawarcie grupowych zasad zachowania;
ustalenie zakresu obowiązków, dyżurów

 rozwój moralny - dziecko: odróżnia poprawne i niewłaściwe zachowanie; dokonuje
właściwych wyborów; w konkretnej sytuacji stosuje formy grzecznościowe; podejmuje
próby samooceny i oceny innych zachowań.

PAŹDZIERNIK
PIĘKNO - kształtowanie wrażliwości na Boga, człowieka, przyrodę, muzykę, sztukę;
- umiejętność rozróżniania piękna od brzydoty (pomoc w wybieraniu dobrych wartości);
- kształtowanie delikatności, estetyki i czystości
Miesiąc poświęcony Matce Bożej


Codzienna modlitwa - Różaniec - w
intencji jednego dziecka i jego rodziny

 ukazanie kultu Maryi w narodzie polskim, rozwijanie pobożności Maryjnej przez
ukazanie wartości modlitwy różańcowej;
 włączanie dzieci i rodziców w życie liturgiczne kościoła;
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Dzień Papieski – dekoracja
okolicznościowa (szatnia)
BAL ŚWIĘTYCH

 prezentacja postaw prospołecznych i postaci świętych;
 ukazanie prawdy, że aniołowie i święci chwalą Boga oraz każdy człowiek jest powołany
do świętości.

LISTOPAD
PATRIOTYZM - rozumiany jako miłość do ojczyzny (poznawanie jej krain geograficznych, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca);
- poszanowanie jej historii, opowiadanie się za prawdą rozpoznawanie i poszanowanie symboli swego kraju,
miejscowości (godło, flaga, barwy narodowe, hymn, herb miasta);
- dostrzeganie piękna i wartości sztuki i dorobku polskiej nauki i kultury.
 wzbudzanie wiary w świętych obcowanie oraz kultywowania pamięci o bliskich
zmarłych;
 kształtowanie świadomości obywatelskiej i społecznej oraz uczczenie pamięci zmarłych
żołnierzy walczących w obronie ojczyzny;



Modlitwa za zmarłych z rodzin dzieci



Wizyty starszych grup na cmentarzach –
zapalenie zniczy na grobach żołnierzy



Akademia z okazji Święta
Niepodległości; uroczystości przedszkolne:
(recytacja, śpiew, odgrywanie ról w
przedstawieniach)

 kształtowanie tożsamości narodowej: nauka hymnu narodowego; poznanie barw
narodowych, godła Polski, herbu miasta; zapoznanie z polskimi i regionalnymi
tradycjami;



25 listopada – wspomnienie bł. Marii od
Pana Jezusa Dobrego Pasterza,
Franciszki Siedliskiej – dekoracja
okolicznościowa (szatnia), możliwość
wypisywania próśb o modlitwę, w intencji
których zostanie odprawiona Msza Święta

 prezentacja postaw prospołecznych i postaci świętych;
 wzbudzanie wiary w świętych obcowanie;



Uroczysta Msza Święta z okazji
święta patronalnego przedszkola z
aktem zawierzenia Rodzin Świętej
Rodzinie -losowanie lampionów i
modlitwa za
rodzinę wylosowanego dziecka

 Msza Święta adwentowa - włączanie dzieci i rodziców w życie liturgiczne kościoła;
 budowanie poczucia przynależności grupowej.

GRUDZIEŃ
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DOBRO – jako wartość uniwersalna odnosi się do człowieka i całego świata stworzonego
- to pozytywne działanie człowieka, dążenie ku szczęściu; łagodność.
 włączanie dzieci i rodziców w życie liturgiczne kościoła;
Kalendarz adwentowy jako forma
oczekiwania na Boże Narodzenie
i przygotowanie duchowe do Świąt



Wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu

 prezentacja postaw prospołecznych i postaci świętych;



Spotkania opłatkowe w grupach dla
rodzin wychowanków - Jasełka
(uroczystości przedszkolne: recytacja,
śpiew, odgrywanie ról w przedstawieniach)



Szopka Bożonarodzeniowa – dekoracja w
salach









Wigilia w przedszkolu –łamanie się
opłatkiem i składanie sobie nawzajem
życzeń świątecznych



Udział w akcji charytatywnej Caritas -u
parafialnego z okazji Świąt Bożego
Narodzenia

wprowadzanie dzieci w radosną atmosferę Bożego Narodzenia;
kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji;
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych (dziecko zna postaci i wydarzenie biblijne);
poznanie obrzędów, tradycji i potraw wigilijnych;
ukazanie wartości świąt i uroczystości rodzinnych;

 poznawanie Bożego zamiaru, by ludzie wzajemnie sobie pomagali;

 włączanie dzieci i rodziców w akcje charytatywne;
 uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych.

STYCZEŃ
SZACUNEK - okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne,
pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem;
- utrwalenie form grzecznościowych; poszanowanie pracy
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Msza Święta w intencji Babć i Dziadków

 włączanie rodzin dzieci w życie liturgiczne kościoła;



Dzień Babci i Dziadka - znajomość
członków rodziny; przygotowanie
upominków i krótkiej akademii dla Babć i
Dziadków

 kształtowanie więzi międzypokoleniowych;
 wzbudzanie szacunku wobec osób starszych;
 ukazanie wartości świąt i uroczystości rodzinnych.



BAL KARNAWAŁOWY – radosne
świętowanie tradycji ostatków



Imieniny s.Dyrektor

LUTY
 kształcenie umiejętności wspólnej zabawy;
 tworzenie atmosfery życzliwości w grupie;
 stwarzanie przyjaznego klimatu we wspólnocie przedszkolnej, sprzyjającego okazywaniu
szacunku i wdzięczności.

MARZEC
GODNOŚĆ – znajomość swojej wartości jako człowieka i jako jednostki „wiem kim jestem”.
Miesiąc poświęcony św. Józefowi



Środa Popielcowa – wizyta ks.
Proboszczai święcenie głów popiołem
jako wprowadzenie w przeżywanie
WielkiegoPostu



Droga Krzyżowa – piątkowa modlitwa ukazanie Jezusa jako Tego, który nie
zgadza się na zło i uczy je pokonywać;



Dzień skupienia dla rodzin - formacja
duchowa rodziców

 prezentacja postaw prospołecznych i postaci świętych;
 zachęcaniedo modlitwy za wstawiennictwem św.Józefa wintencji własnej rodziny
(podczas codziennej modlitwy)
 zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia pokuty;
 poznanie symbolu posypania głów popiołem i koloru szat liturgicznych kapłana;
 uwrażliwianie na cierpienie innych;
 uświadomienie, ze każdy potrzebuje odwrócić się od zła, aby czynić dobro;
 włączanie dzieci i rodziców w życie liturgiczne kościoła;
 pokazania sensu i sposobów przeżywania wiary w rodzinie;
 otwieranie serc na tajemnicę wiary: Jezus przez śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył
śmierć, zło i grzech.
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KWIECIEŃ
PRAWDA – życie w prawdzie, mówienie o czymś co jest zgodne ze stanem faktycznym, z rzeczywistością,
niekłamanie, szczerość, samoświadomość.


Droga Krzyżowa – piątkowa modlitwa



Święconka – uroczystość wszystkich grup
przedszkolnych w obecności ks.
Proboszcza Sebastiana Kujawy poświęcenie potraw na stół wielkanocny
przygotowanych przez dzieci;

 uwrażliwianie na cierpienie innych;
 uświadomienie, ze każdy potrzebuje odwrócić się od zła, aby czynić dobro;
 włączanie dzieci i rodziców w życie liturgiczne kościoła;
 poznanie tradycji i obrzędów wielkanocnych;



 poznanie prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa;
Oktawa Wielkanocy (okres Wielkanocny)  wychowanie do wiary w Zmartwychwstanie Jezusa;
– dekoracja Wielkanocna w salach
 kształtowanie postawy radości ze zmartwychwstania Jezusa.



Przegląd Piosenki Patriotycznej

 przypomnienie barw narodowych, godła Polski, herbu miasta;
 zapoznanie z polskimi i regionalnymi tradycjami Majowych Świąt (święto pracy, Dzień
Flagi, Ustanowienie Konstytucji 3 maja i MB Królowej Polski);

MAJ
MIŁOŚĆ – wyrażona w przykazaniu Miłości, które dał nam Jezus Chrystus; można ją rozpatrywać w trzech płaszczyznach:
 Miłość Boga - przez kształtowanie ducha modlitwy, życie sakramentalne i wiarę w codzienności.
 Miłość człowieka – wychowanie do przebaczenia, szacunku, akceptacji i tolerancji.
 Miłość siebie – akceptacja siebie takim jakim się jest, wiara we własny rozwój.
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Miesiąc poświęcony Matce Bożej



Msza Święta w intencji rodziców



Dzień Mamy i Taty –przygotowanie
upominków i krótkiej akademii dla
rodziców






ukazanie kultu Maryi w narodzie polskim;
rozwijanie pobożności Maryjnej, miłości i przywiązania do nabożeństw majowych;
włączanie dzieci i rodziców w życie liturgiczne kościoła;
wzmacnianie mocnych stron dziecka, przełamywanie barier, pokonywanie nieśmiałości u
dzieci;

 czynne uczestnictwo rodziców w Eucharystii i uroczystościach przedszkolnych;
 ukazanie wartości świąt i uroczystości rodzinnych;
 budowanie więzi rodzinnych.

CZERWIEC
WOLNOŚĆ – poszanowanie dla ludzkich wyborów; odpowiedzialność za swoje wybory;
nie wolność od zasad i norm lecz wolność ku wartościom.
Miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa



Festyn rodzinny - zabawy z rodzeństwem i
rodzicami
Festyn parafialny

 Ukazanie kultu Serca Jezusowego;
 budowanie więzi rodzinnych;
 zachęcanie dzieci i rodziców do włączania się w życie parafii;
 umożliwienie składania świadectwa wobec osób spoza wspólnoty przedszkolnej;



Msza Święta dziękczynna na zakończenie  wyrażanie wdzięczności za otrzymywane dary;
roku
 czynne uczestnictwo rodziców w Eucharystii i uroczystościach przedszkolnych;



Pożegnanie 6-latków – przez młodsze
przedszkolaki

 rozwijanie pojęć: „koleżeństwo”, przyjaźń”, sprawiedliwość”, „dobroć.

JEZU, MARYJO JÓZEFIE ŚWIĘTY, OPIEKUJCIE SIĘ NAMI,
NASZYMI RODZINAMI I CAŁĄ NASZĄ OJCZYZNĄ!
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