PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu

PATRZĘ, CZUJĘ I SMAKUJĘ –
przedszkolak w świecie zmysłów

Opracowały:
A. Szymańska
N. Zadłużna-Soboczyńska
A. Konieczna
P. Komasinska

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

UWAGI

1. Metodyczne
przygotowanie
nauczycieli, poszerzanie
wiedzy i doświadczeń

2. Dziecko jako
eksplorator świata
przy pomocy zmysłów
a) WZROK

- wzbogacanie biblioteki przedszkolnej
w nowe pozycje z zakresu kulinariów
(autorstwa Joanny Krzyżanek),
- zakupienie słuchowisk
- uatrakcyjnienie kącików czytelniczych
w salach
- nawiązanie bliższej współpracy
z instytucjami: Muzeum Narodowe,
autorką w.w. i jej działalnością
- warsztaty dla nauczycieli – warsztaty:
Edukacji przez ruch;
Jak ukoić zmysły

cały rok

X, III
XI

- zajęcia usprawniające
IX,X
spostrzegawczość
wzrokową
- wycieczkach do Muzeum Narodowegowarsztaty
- profilaktyczne badania wzroku dzieci
w przedszkolu
- zilustrowanie języka migowego
(gr. najstarsza)

b) SŁUCH

XI, XII
- słuchanie muzyki (klasycznej,
ludowej, współczesnej, z różnych

nauczyciele

P. Komasinska
A. Konieczna
N. ZadłużnaSoboczyńska

N. Zadłużna –
Soboczyńska
N. Zadłużna –
Soboczyńska
A. Majchrzak

zakątków świata)
- słuchanie słuchowisk jako elementu
dnia - relaksacja
- uczestniczenie w cyklicznych
koncertach muzycznych w przedszkolu
- uczestniczenie w koncertach muz.
organizowanych w Szkole Muzycznej
im. T. Szeligowskiego w Poznaniu
c) DOTYK

I, II
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem
różnych materiałów plastycznych
(naturalne, o różnej fakturze)
- stały dostęp do różnych materiałów
i narzędzi plastycznych
(kąciki plastyczne w każdej sali)
- tworzenie prac plastycznych
inspirowanych sztuką, muzyką
- poznawanie świata przy pomocy
dotyku – dogoterapia, alfabet Braille’a –
warsztaty

d) SMAK

D. Cwojdzińska
III, IV

- Kulinarne spotkania z Cecylką
Knedelek (J. Krzyżanek)
- Gotuj zdrowo – Kuchnie świata
(kulinarne projekty edukacyjne;
właściwe zachowanie przy stole –
warsztaty/wizualizacja)
- stworzenie przez grupy Piramidy
zdrowego żywienia

A. Szymańska

- Dzień Śmiesznej Kanapki
(II Śniadanie)
- wycieczka do Rogalowego Muzeum
Poznania
e) WĘCH

V, VI
- zajęcia usprawniające zmysł węchu
- stworzenie w salach „MINI ogrodów”
- Ogród smaków, kolorów i zapachów –
powstanie przedszkolnego ogrodu
zmysłów:
- Ogród wrzosowy (gr. II)
- Ogród lawendowy (gr. V)
- Ogród poziomkowo –
truskawkowy (gr. IV)
- Ogród ziołowy (gr. III)
- Ogród kwiatowy (gr. I)
- wycieczka: Owińska – ogród
polisensoryczny

● PODSUMOWANIE

D. Cwojdzińska
P. Bandosz

V/VI
„POZNAJ POZNAŃ PRZY POMOCY
ZMYSŁÓW”
1) smak – Sala Smaków
( sala Pszczółek)
dzieci przygotowują obiad

A. Konieczna
P. Komasinska
A. Szymańska

2) wzrok – Sala Obrazów
(sala Świerszczy)
praca pl.: Ratusz - niekonwencjonalnie
3) słuch – Sala Dźwięków

N. Zadłużna –
Soboczyńska

(sala Biedronek)
odgłosy miasta, spotkanie z gwarą,
piosenką ludową
4) węch – Sala Zapachu
(sala Motylków)
konkurs na „Najlepszego Wąchacza”
5) dotyk – Sala Dotknij miasto
(sala Bąków)
podchody z mapą
3. Współpraca
- udział w rodzinnych konkursach:
z rodzicami – konkursy, ● „Moja bajka bez słów” –
warsztaty, spotkania
konkurs dla dzieci

D. Graczyk –
Zielińska
M. Klamecka
D. Cwojdzińska
P. Bandosz

IX/X

● D. Graczyk –
Zielińska
M. Klamecka
● A. Konieczna
P. Komasinska

● „Moje słuchowisko dla dzieci” –
konkurs dla rodziców

XI/XII

● Karnawałowy Festiwal Smaku
(dla rodziców, wieczorem), w tym
Konkurs na najlepszy smak karnawału
[dania rodziców, karty do głosowania,
nagroda – ciasto p. Krysi plus przepis]

II

● N. Zadłużna –
Soboczyńska
A. Szymańska
P. Bandosz
D. Graczyk –
Zielińska

● I Przedszkolny Konkurs
Przyrodniczy – Rok Ogrodnika

XI - VI

D. Cwojdzińska
P. Bandosz

- Szkoła dla rodziców:
● Smaki przedszkolnej kuchni –

N. Zadłużna –
Soboczyńska

4. Ekspozycje czasowe
na korytarzu
(duża tablica)

warsztaty z p. Krysią kucharką
● Zbilansowana dieta przedszkolaka –
spotkanie z dietetykiem lub:
● Gotuj zdrowo dla swojego dziecka –
warsztaty z kucharzem
● Higiena zmysłów – spotkanie
z psychologiem

A. Szymańska
D. Misiuda

- „Szczęśliwy rodzic – to szczęśliwe
dziecko” – cykliczne spotkania dla
rodziców dot. zdrowego stylu życia

N. Zadłużna –
Soboczyńska

- Rodzinne Sobotnie Spotkania
z Teatrem – cykliczne wyjścia do
Teatru Animacji dla rodziców z dziećmi

A. Szymańska

- Przedszkolny Klubik Turystyki
Pieszej „Trampek” – sobotnie wycieczki
po Poznaniu z przewodnikiem
dla rodziców z dziećmi

A. Szymańska

„Nasze zmysły”
● Wzrok
● Słuch
● Dotyk
● Smak
● Węch

IX/X
XI/XII
I/II
III/IV
V/VI

gr. Biedronki
gr. Bąki
gr. gr. Pszczółki
gr. Świerszcze
gr. Motylki

