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ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022 

 

 

Tytuł: „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

Cele: 

• Rozwijanie tężyzny fizycznej i sprawności ruchowej przedszkolaków 

• Zapewnienie różnorodnych form spędzania wolnego czasu na powietrzu 

• Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych poprzez różne formy działalności 

werbalnej, ruchowej 

• Uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu , zachęcanie do aktywności fizycznej rodzin 

• Poznanie zasad racjonalnego żywienia 

• Rozwijanie potrzeby dbania o higienę własną i otoczenia 

 

 

 FORMY REALIZACJI ZADANIA TERMIN 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1.  Wprowadzenia raz w miesiącu 

jadłospisu układanego przez dzieci z 

uwzględnieniem zdrowego żywienia 

poprzez promowanie potraw 

dziecięcych – informacja w jadłospisie 

Cały rok Intendent, kuchnia, 

nauczyciele 

2.  Upowszechnienie idei picia wody jako 

cennego składnika diety poprzez 

zachęcanie do jej picia i ułatwienie 

dostępu do wody pitnej – dystrybutory z 

wodą 

Cały rok Nauczyciele 

3.  Zachęcanie do rozszerzania diety i 

kosztowania nowych produktów 

żywieniowych poprzez tworzenie 

„szwedzkich stołów” podczas śniadania 

Cały rok Nauczyciele 



4.  Organizowanie zabaw ruchowych na 

świeżym powietrzu. Zachęcanie do 

większej aktywności w ciągu pobytu w 

przedszkolu 

Cały rok Nauczyciele 

5.  Uczestniczenie w zajęciach 

gimnastycznych na sali gimnastycznej 

(w miarę jej dostępności) 

Cały rok Nauczyciele 

6.  Wprowadzanie różnorodnych zabaw 

ruchowych z wykorzystaniem różnych 

rekwizytów 

Cały rok Nauczyciele 

7.  Organizowanie naturalnych torów 

przeszkód na boisku przedszkolnym z 

wykorzystaniem kamyków, patyków itp. 

Cały rok Nauczyciele 

8.  Częste spacery po okolicy przedszkola i 

do pobliskiego lasu 

Cały rok Nauczyciele 

9.  „Parasolkowy zawrót głowy” – spacer w 

deszczu z parasolkami 

Jesień/wiosna Nauczyciele 

10.  Kontrolowanie wraz z dziećmi jakości 

powietrza w okolicy przedszkola – 

czujnik smogowy na budynku 

przedszkola. Rozmowy z dziećmi 

dotyczące smogu i jego konsekwencji 

dla naszego zdrowia 

Zima Nauczyciele 

11.  Uczestnictwo w zajęciach z terapii ręki 

– wzmacnianie mięśni 

odpowiedzialnych za sprawność 

grafometryczną dziecka 

Cały rok Nauczyciele 

12.  Uczestnictwo w zajęciach z rytmiki i 

basenu – propagowanie aktywności 

fizycznej i korzyści z niej płynących 

Cały rok Nauczyciele 

13.  Świętowanie Dnia Zdrowego Jedzenia – 

08.11.2021 – wykonanie zdrowych 

przekąsek przez dzieci 

Listopad Nauczyciele 

14.  Świętowanie Dnia Wody – 22.03.2022 - 

zabawy z wodą/lodem 

Marzec Nauczyciele 

15.  Świętowanie Dnia Zdrowia – 

07.04.2022 – zajęcia z higienistką 

szkolną o tematyce zdrowia 

Kwiecień Nauczyciele 

16.  Promowanie różnych dziedzin 

sportowych i przybliżenie ich dzieciom 

podczas zajęć  

Cały rok Nauczyciele 

17.  Organizacja konkursu pt. „Moja rodzina 

w ruchu” (Dorota i Kasia N.) 

Maj Nauczyciele, rodzice 

18.  Ekspozycje plansz tematycznych 

związanych ze zdrowym odżywianiem  

i aktywnością fizyczną 

 

Cały rok 

Nauczyciele 

 



 

 

 

WYKAZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2020/2021* 

*realizacja w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią 

• Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka 

• Uroczystość Pasowania na Starszaka 

• Dzień Chłopca 

• Spotkanie z Mikołajem 

• Mikołajkowy Turniej Przedszkolaków (w zależności od sytuacji pandemicznej) 

• Jasełka 

• Wigilijki Grupowe 

• Karnawałowy Bal Przedszkolaka 

• Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 

• Dzień Zdrowia i Profilaktyki 

• Dzień Kobiet 

• Festyn Rodzinny (w zależności od sytuacji pandemicznej) 

• Dzień Dziecka 

• Ogniska i spotkania integracyjne z rodzicami 

• Spotkanie na zakończenie przedszkola 

• Wycieczki do Centrum Edukacji Regionalnej w Osinach, Muzeum Miejskiego w 

Żorach, Miejskiego Ośrodek Kultury, Kino na Starówce; 

• Wycieczki i spacery związane z realizacją miesięcznych planów pracy 

• Udział w konkursach międzygrupowych oraz organizowanych przez inne instytucje 

• Udział w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” (w zależności od sytuacji pandemicznej) 

• Udział w akcjach charytatywnych wynikających z pracy placówki 

• Spektakle teatralne na terenie przedszkola  (w zależności od sytuacji pandemicznej) 

• Spektakle teatralne i projekcje filmowe poza przedszkolem 

• Warsztaty lub zajęcia otwarte z udziałem rodziców 

 

 


