ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ
Wstęp
Praca z Państwa dziećmi będzie opierać się na różnych formach i metodach
pracy. Będą to metody dostosowane do możliwości rozwojowych Państwa
dzieci.
W pracy z dziećmi dobieramy metody tak, aby oddziaływać na wszystkie zmysły,
zapewniając różnorodność zajęć co z kolei prowadzi do wszechstronnego
rozwoju dziecka.

Cele naszych działań dydaktyczno-wychowawczych:

- rozwijanie aktywności poznawczej dzieci
- doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej,
- kształtowanie umiejętności społeczno- emocjonalnych,
- kształtowanie samodzielności u dzieci,
- poznanie otaczającego świata,
- stworzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
- kształtowanie szacunku do przyrody,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej,
- wyrabianie nawyków zdrowotnych,
- kształtowanie nawyków bezpiecznych zachowań i bezpiecznej zabawy,
- nauka akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

Każdy dzień przyniesie dla Państwa dzieci możliwości rozwoju
poszczególnych sfer:

Poniedziałek
Zajęcia dydaktyczne- zgodne z blokiem tematycznym
Wtorek
Dzień dla zdrowia( zajęcia sportowe, zajęcia promujące zdrowy styl życia,
zajęcia kulinarne)
Środa
Zabawy rytmiczno- muzyczne, spotkania z teatrem, spotkanie z bajką, Teatr
Pinokio -4 spektakle w roku(30.10.- Igraszki Smoków, 18.12.-Przygody Janka i
Dziadka Mroza, 04.03.- Przygody wesołego psiuńcia, 27.05.- Dzielny Tomek
kompan Reksa.
Czwartek
Zajęcia plastyczne, zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne
Piątek
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nauka i utrwalanie czynności
higienicznych

Każdy miesiąc związany jest z blokiem tematycznym nawiązującym
do otaczającego nas świata (pory roku, zjawiska przyrodnicze, rodzina,
uroczystości, tradycje, grupa rówieśnicza itp.)
Wrzesień
Moje nowe miejsce- żłobek( moja sala, moja ciocia, moje koleżanki i koledzy,
moje miejsce w grupie)
Październik
Idzie Jesień( zjawiska pogodowe, dary jesieni, barwy jesieni)
Listopad
Zwierzęta są wokół nas( zwierzęta domowe, leśne, egzotyczne)
Grudzień
Czekamy na Mikołaja( Mikołaj, tradycje świąteczne)
Styczeń
Co zmieniło się na dworze? ( zima, pogoda zimowa, zabawy zimowe, umiem się
ubrać na zimowy spacer)
Luty
Karnawał( bale, teatrzyki, bajki i baśnie)
Marzec
Czekamy na wiosnę(słońce, deszcz, zmiany zachodzące w przyrodzie)
Kwiecień
Kolorowy świat wokół nas( wiosenna łąka, poznajemy rośliny, kolory wiosny)
Maj
Moja rodzina( mama, tata i ja, zawody naszych rodziców)
Czerwiec
Słoneczne lato ( planujemy bezpieczne wakacje)

W żłobku świętujemy:
Listopad
Święto Pluszowego Misia

Grudzień
Mikołajki, ubieranie choinki

Styczeń
Dzień Babci i Dziadka( robimy upominki dla babci i dziadka)

Luty
Bal karnawałowy

Kwiecień
Malowanie żłobkowej pisanki

Maj
Piknik rodzinny( Mama, tata i ja)

Czerwiec
Żegnamy absolwentów

