
Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021 

grupa I 

Praca dydaktyczno - wychowawcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programowa wychowania 

przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki”. 

Proces adaptacyjny dla dzieci  w grupie przebiegł bardzo sprawnie, dzieci szybko zaadaptowały się do 

warunków przedszkolnych.  

W grupie I został ustalony wspólnie z dziećmi Kodeks zachowań, w którym omówiliśmy m.in zasady i 

normy grupy, zasady podczas zajęć i zabaw w sali i ogrodzie przedszkolnym  

Podczas realizacji bloków tematycznych dzieci poznawały wiersze, piosenki, opowiadania, gry i 

zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. 

Tematy dostosowane były do możliwości rozwojowych dzieci, a także zapewniały ich wszechstronny 

rozwój. 

Swoje doświadczenia odzwierciedlały w pracach plastycznych i technicznych. 

Poznały podstawowe emocje i uczucia. 

Dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych: język angielski, rytmika, profilaktyka logopedyczna 

Z obserwacji  wynika ze dzieci przestrzegają ustalonych norm i zasad 

Większość dzieci jest sprawna ruchowo ,dobrze  radzą sobie z samoobsługą, nawiązują kontakt z 

rówieśnikami i dorosłymi, wykonują podstawowe czynności higieniczne, potrafią posprzątać po sobie 

zabawki, samodzielnie działają w kącikach zainteresowań, klasyfikują przedmioty według koloru i 

kształtu, potrafią przeliczać w zakresie 3 i więcej, znają podstawowe zjawiska atmosferyczne. 

W I semestrze zrealizowano innowacje i programy : 

Innowacje pedagogiczne: 

Innowacja „Matematyka dla smyka” 

Innowacja pedagogiczna” Witaminowy ogród” 

Programy: 

Program Adaptacyjny „Uśmiech Dziecka” 

Program „Bezpieczny Przedszkolak” 

Program „Zdrowo jem-więcej wiem” 

Program „Dziecięce emocje” 

Program „Klub Mleczaka” 

Program „Chronimy Dzieci” 

Program preorientacji zawodowej 

Program „Dzieciaki mleczaki” 



Projekt „Przez śmiech do wiedzy – pokonaj wirusy” 

Metoda projektu „Liść” 

Współpraca z rodzicami 

-zebranie organizacyjne z zachowaniem reżimu sanitarnego – sierpień i wrzesień 2020 

-konsultacje indywidualne z zachowaniem reżimu sanitarnego – na bieżąco 

-spotkania w ramach „Dni otwartych” z zachowaniem reżimu sanitarnego – wg ustalonego 

harmonogramu 

-udział rodziców w zbiórce prezentów bożonarodzeniowych dla dzieci z Domu Dziecka 

-udział rodziców w akcji „Zaczytani” 

-w sierpniu została wysłana drogą mailową prezentacja multimedialna dotycząca adaptacji dzieci w 

grupie 

-informacje dla rodziców umieszczane były w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej 

przedszkola  

-kontakty z rodzicami odbywały się drogą mailowa i telefoniczną 

-rodzice angażowali się w udział innowacji „ Witaminowy Ogród” 

-podczas zawieszenia oddziału I w dniach 11-15.01.2021 zamieszczane zostały zajęcia dydaktyczne na 

stronie internetowej przedszkola oraz  program artystyczny  z okazji Dnia Babci i Dziadka 

-pomoc rodziców w organizacji kącika komputerowego w sali  

-przygotowanie materiałów podsumowujących I semestr i zamieszczenie ich na stronie internetowej 

przedszkola  

-stały kontakt z trójka klasową 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę rodzicom z grupy I a w szczególności Trójce Klasowej. 

Bezpieczeństwo dzieci  w przedszkolu- reżim sanitarny  

-pogadanki na temat bezpiecznego pobytu w przedszkolu i ogrodzie  w czasie pandemii 

-przestrzeganie procedur wewnątrzprzedszkolnych związanych z COVID-19 

-opracowany kodeks zachowań w grupie 

- instruktaż prawidłowego mycia rąk 

-zajęcia dydaktyczne w ramach  programu „Przez śmiech do wiedzy – pokonaj wirusa” 

-zajęcia dydaktyczne w ramach programu „Bezpieczny przedszkolak” 

-używanie do zajęć pomocy łatwych do dezynfekcji 

-wykorzystywanie wyłącznie zalaminowanych pomocy dydaktycznych przez nauczyciela 

-korzystanie przez dzieci z własnych przyborów plastycznych 

-częsta dezynfekcja zabawek i wietrzenie pomieszczeń 



-w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego 

-przestrzeganie ustalonych zasad i norm grupowych 

-systematyczne wietrzenie sal 

-pobyt dzieci w ogrodzie w zależności od warunków atmosferycznych 

-przestrzeganie  regulaminu i harmonogramu wyjść do ogrodu przedszkolnego   

-dezynfekcja mebli  i zabawek 

-stosowanie parownicy do dywanów 

- usunięcie z sali przedmiotów trudnych do dezynfekcji 

- nie wpuszczanie osób trzech na teren placówki 

-przeprowadzane akcje ewakuacji dzieci   

W trakcie I semestru dzieci uczestniczyły w: 

-Międzynarodowym Dniu kropki 

-Dniu Przedszkolaka 

-Dniu Postaci z bajek 

-Dniu Zdrowego Jedzenia 

-Spotkaniu z Mikołajem 

-Dniu Dobroczynności 

-Akcji sprzątanie świata 

Międzynarodowym Dniu muzyki 

Akcji „Pola Nadziei”-sadzenie żonkili 

Akcji „Niepoległa do hymnu” 

Międzynarodowym Dniu Puzzli 

W II półroczu zaplanowano wydarzenia: 

Udział dzieci w konkursach wewnątrzprzedszkolnych 

Bal karnawałowy 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Program profilaktyczny „Akademia Aquafresh” 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

Program „Chronimy dzieci” 

Powitanie wiosny 

Dzień Ziemi 



Dzień Dziecka 

Założenie ogródka owocowo – warzywnego 

Dzień Kota 

Kontynuacja realizacji innowacji pedagogicznej „Witaminowy ogród” 

W II półroczu dalej będą kształtowane takie umiejętności jak: 

-przyswajanie zaplanowanych treści edukacyjnych z podstawy programowej  

-doskonalenie umiejętności samoobsługowych 

-przestrzeganie wspólnie ustalonych norm i zasad 

-usprawnienie umiejętności grafomotorycznych 

  

W dniu 16.02.2021 (wtorek) zapraszamy zainteresowanych rodziców na dzień otwarty w godzinach 

16.00 – 18.00 po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem. Przewidywany czas spotkania 10 minut 

na rodzica. 

 


