
Plan Roczny Przedszkola Samorządowego w Gdowie 

2020/2021r 

 

1. Kierunek działań przedszkola wynikający z przyjętej koncepcji 

w latach 2019/2022 

 

„Przedszkolak w świecie sportu” – tworzenie warunków sprzyjających 

spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka ze szczególnym 

uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej 

 

2. Główne kierunki działań polityki oświatowej ustalone przez   

ministerstwo na rok szkolny 2020/2021: 

 

 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych, 

bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych. 

 

 

Terminarz zaplanowanych działań na rok szkolny 2020/2021: 

 

Termin Działania 
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Pozostanie w kontakcie online z rodzicami, dokumentowanie w różnej formie 

ciekawych propozycji edukacyjnych, dzielenie się efektami tych działań 

z rodzicami przy użyciu dowolnie wybranych sposobów łączności internetowej. 

Organizowanie konkursów, imprez grupowych ujętych w niniejszym planie 

rocznym online.  

Gromadzenie literatury  dotyczącej: - dyscyplin sportowych, znanych sportowców, 

ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym, itp. 
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Prowadzenie pogadanek, uwzględnienie tematyki zajęć i zabaw kierowanych 

poruszających treści: 

- dotyczących różnych dyscyplin sportowych oraz sportowców ćwiczących daną 

dyscyplinę, 

- promujących aktywny styl życia z uwzględnieniem wpływu zdrowego 

odżywiania na kondycję naszego organizmu, 

- związanych z postawą fair play, uczących jej stosowania, 

- rozwijających odporność emocjonalną w sytuacjach rywalizacji, radzenia sobie 

z przegraną, 

- kształtujących postawę samodzielności, kreatywności oraz bezpieczeństwa 

wśród podopiecznych, 

- poszerzających umiejętności korzystania z technologii cyfrowej, 

programowania, bezpieczeństwa w sieci. 

 

 

W miarę możliwości organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych.  

 

Prowadzenie działań rozwijających wychowanie do wartości i respektowania norm 

społecznych: 

 wykorzystanie utworów literackich, piosenek, obrazów do  poznawania 

różnych postaw i norm społecznych  

 dostarczenie dzieciom odpowiednich doświadczeń oraz kierowanie ich  

spostrzeżeniami i myśleniem w czasie analizy różnorodnych  sytuacji 

społecznych przedstawionych w tekście literackim, 

 kształtowanie postaw: szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienia 

dobrych słów i niesienia bezinteresownej pomocy  innym, 

 dostarczanie wzorów postępowania ludzi szlachetnych,  pracowitych, 

odważnych, uczciwych, tolerancyjnych,  szanujących odmienne opinie, 

przeciwstawiających się egoizmowi, ludzi z poczuciem 

odpowiedzialności, 

 kształtowanie umiejętności nazywania emocji  

i myśli, określenia  nazw postaw prospołecznych, 

 podejmowanie dyskusji, ocenianie moralne, ustosunkowywanie  się do 

sytuacji i postaw społecznych, 

 otaczanie opieką potrzebujących, udział w akcjach charytatywnych , 

działaniach na rzecz innych. 

 

Zapobieganie i reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze, współpraca 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
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 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. 

Ogólnopolski dzień przedszkolaka 21.09.2020r. – indywidualnie w grupie 
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Pasowanie na przedszkolaka- indywidualnie w grupie 

„Tydzień Dobrego Chleba i zdrowego odżywiania” 19 - 23.10.2019r.- indywidualnie 

w grupie 
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Konkurs fotograficzny „Sport to zdrowie” 

Bal Andrzejkowy dla przedszkolaków 

Spotkanie z Mikołajem - STREFY 

„Dzień z kolędą” – kolędowanie indywidualnie w grupie 

„Łańcuch na choinkę” – współpraca z kościołem parafialnym w Gdowie 

Jasełka (online) Grupa  „Zajączki” 
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Organizacja Dnia Babci i Dziadka - (indywidualnie online) Styczeń 2021 

Konkurs plastyczny- "Sport to zdrowie" 
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Bal Karnawałowy- indywidualnie w grupie 08-12.02.2021r. 

Przedszkolne eliminacje wojewódzkiego konkursu ekologicznego. 

Ferie – 15.02 – 28.02.2021r. 
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 „Powitanie wiosny” - Pochód na rynek (kwiaty wykonane w grupach) 20.03.2021r. 

„Pierwszy dzień wiosny” Grupa „Krasnale” 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 

Wielkanocne przedstawienie: 22-30.03.2020r. Grupa „Skrzaty” 
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„Dzień książki” Grupa „Stokrotki” 

Przedszkolny konkurs recytatorski – eliminacje do konkursu powiatowego 

Powiatowy konkurs recytatorski- online 
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„Dzień Mamy i Taty” – grupy najmłodsze 

„Tydzień pszczoły"- indywidualnie w grupie 

„Igrzyska Przedszkolaków” 
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Dzień dziecka – (wycieczka/piknik)- "Radość i uśmiech każdego z nas"- 

indywidualnie w grupie 01.06.2020r. 

 

Pożegnanie najstarszych grup przedszkolnych  indywidualnie w grupie 

 


