
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ 
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W LĘDZINACH 
NA ROK SZKOLNY 2005/ 2006 

 
GŁÓWNE KIERUNKI PRACY: 

 
W Lędzinach  czyli u siebie 

 
Cel główny: wykorzystywanie materiału środowiskowego w  ,, zakorzenieniu” dziecka 
w małej ojczyźnie. 
Cele szczegółowe: 
1. Poznanie dalszej i bliŜszej okolicy 
2. Człowiek i jego relacje w przyrodniczo- społecznym środowisku 
3. Kultywowanie tradycji i języka 
4. Kształtowanie więzi międzypokoleniowej 
5. Popularyzacja specyfiki śląskiej  

Przedszkolak sprawny, zdrowy i bezpieczny 
 
Cel główny: wpajanie dzieciom zdrowych zasad Ŝycia z uwraŜliwieniem na własne 
bezpieczeństwo i potrzeby innych 
Cele szczegółowe: 
1. Kształtowanie przyzwyczajeń higieniczno- sanitarnych 
2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała 
3. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia w sensie fizycznym i psychicznym- wdraŜanie 
do zachowań prozdrowotnych 
4. WdraŜanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

 Razem stajemy się lepsi 
 
Cel główny: integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych- 
stwarzanie 
naturalnych moŜliwości spotykania się, zabawy i nauki. 
Cele szczegółowe: 
1. Kształtowanie szacunku i akceptacji dla innych ludzi, ich odmienności, 
niepełnosprawności 
2. UwraŜliwianie dzieci na potrzeby innych, wyrabianie gotowości do niesienia 
pomocy 
3. Zachęcanie do współpracy dzieci zdrowych i niepełnosprawnych 
4. WdraŜanie dzieci do kulturalnego zachowania w stosunku do innych, Ŝyczliwości, 
kultury językowej 
5. Aktywne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym grupy, 
przedszkola i środowiska lokalnego 
6. Pomaganie dzieciom niepełnosprawnym w akceptacji siebie, wspomaganie ich 
rozwoju, wzmacnianie poczucia własnej wartości 
 



Mały artysta 
 
Cel główny: wprowadzanie dziecka w świat sztuki, kształtowanie wraŜliwości i 
zainteresowań sztuką. 
Cele szczegółowe: 
1. UmoŜliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką 
2. Rozwijanie zainteresowań plastyczno- konstrukcyjnych 
3. UwraŜliwienie dzieci na piękno muzyki 
4. Czerpanie ze świata sztuki wzorców, przekazów, wartości wspierających działania 
wychowawcze. 
 Przyjaciel przyrody 
 
Cel główny: Kształtowanie postaw szacunku dla człowieka i natury 
Cele szczegółowe: 
1. Kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w Ŝyciu codziennym 
2. Uczenie szacunku dla otaczającej przyrody oraz zwierząt 
3. Rozbudzanie zainteresowań związanych ze światem przyrody oraz potrzeby 
kontaktu z przyrodą 
4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego 
 
 Przedszkolak zuchem 

 
Cel główny: zapoznanie z normami i zasadami funkcjonowania gromady zuchowej, 
zdobywanie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz podejmowanie konkretnych 
działań na rzecz otoczenia i najbliŜszych 
Cele szczegółowe: 
1. Stwarzanie warunków do rozwoju duchowego, społecznego, intelektualnego i 
fizycznego zucha, przygotowanie do podjęcia członkostwa w druŜynie zuchowej 
2. Zapoznanie z obowiązującymi zasadami zabawy i pracy w druŜynie 
3. wdraŜanie do samodzielnego podejmowania działań praktycznych na rzecz innych 
i środowiska 
4. Rozwijanie uzdolnień indywidualnych, zainteresowań oraz doskonalenie 
poŜytecznych w Ŝyciu umiejętności 
5. Umacnianie wiary zuchów we własne siły, rozwijanie samodzielności, 
obowiązkowości 
  
 


