
Podsumowanie Semestru I 2020/2021 w Oddziale II 

1 Wrzesień 2020r. – 31 Styczeń 2021r.  

 

1. Poziom opanowania przez wychowanków umiejętności określonych w podstawie 

programowej1: 

Dzieci 3 letnie w miarę swoich możliwości rozwojowych realizowały 4 obszary określone  

w podstawie programowej. Dzieci: 

- stosują się do norm i zasad panujących w grupie przedszkolnej 

- współpracują chętnie i raczej bez konfliktów z rówieśnikami 

- pomagają rówieśnikom 

- dzielą się z nimi zabawkami 

- potrafią inicjować zabawy 

- chętnie biorą udział w zajęciach i zabawach  grupowych 

- są zaciekawione zajęciami 

- maja dobre relacje z dorosłymi 

- w większości zwracają się o pomoc gdy nie potrafią sobie poradzić 

- interesują się czynnościami przedszkolnymi 

- adaptacja dzieci nowo przyjętych przebiegała dość spokojnie 

- starają się być otwarte w stosunku do innych osób/dzieci 

- w większości stosują się do poleceń dorosłych 

- częściowo zaczynają panować nad ekspresją emocji 

- próbują same pokonywać trudności, rozwiązywać problemy 

- uczestniczą w zabawach ruchowych, muzycznych 

- większość dzieci jest samodzielna podczas czynności samoobsługowych  

- czynności samoobsługowe były kształtowane podczas całego dnia pobytu w przedszkolu. 

 

2. W ramach  realizacji podstawy programowej w przedszkolu odbywają się również zajęcia: 

 - języka angielskiego 

 - profilaktyki logopedycznej 

- rytmiki 

 

3. Wprowadzanie dla dzieci aktywizujących metod i form pracy które stanowią 

uatrakcyjnienie zajęć jak i rozwijają zainteresowania dzieci (w ramach poszerzania podstawy 

programowej). 

 

4. Realizowane programy i innowacje w Oddziale II w ramach rozszerzania podstawy 

programowej (dodatkowo): 

1. Program adaptacyjny „Uśmiech dziecka”  

2.Program „Bezpieczny przedszkolak”    

3. Program własny „Mój zdrowy świat” 

4. Program „Chronimy Dzieci” – Prawa Dziecka 

5. Elementy Metody projektu pt. „Marchewka”  

6. Realizacja programu „Pokonaj wirusa”  

 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 356) 

 



7. Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej pt. „Klub Mleczaka” 

8. Realizacja projektu pt. „Dzieciaki Mleczaki”  

9. Realizacja projektu Ogólnopolskiego pt. „Kreatywny przedszkolak”   

10. Realizacja programu własnego pt. „Dziecięce emocje” 

11. Realizacja innowacji pedagogicznej pt. „Kreatywne przedszkolaki” 

12. Akcja Sprzątanie Świata  

13. Akcja społeczna – „Dzień dobrego Jedzenia”  

14. Innowacja pedagogiczna „Matematyka dla smyka”  

15. Realizacja programu pt. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”  

16. Realizacja różnych Dni okolicznościowych w grupie II: 

- Obchody Dnia Kropki  

- Obchody Dnia Jabłka  

- Obchody Dnia Dyni 

- Obchody Dnia Sportu  

- Obchody Ogólnopolskiego Dnia Misia  

- Obchody Światowego Dnia Kubusia Puchatka – 

- Obchody Międzynarodowego Dnia Puzzli” –  

17. Udział Dzieci w Akcji Pola Nadziei  

5. Współpraca z rodzicami.  

a) Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych – Sierpień 2020 

b) Przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. „Adaptacja dziecka w przedszkolu”  dla 

rodziców dzieci nowoprzyjętych – Sierpień 2020, 

c) Według sporządzonego harmonogramu odbywały się „Dni otwarte” dla rodziców  

d) Kontakty indywidualne – na bieżąco  

e) Zebranie z rodzicami  

f) Udział rodziców w zbiórce darów dla Domu Dziecka – 01-14 Grudzień 2020 – 

SERDECZNE POZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W ZBIÓRCE. 

g) Spotkanie z Mikołajem  

h) Nauczyciele kontaktowali się z rodzicami za pomocą poczty emaliowej, strony 

internetowej przedszkola oraz w razie potrzeby również telefonicznie.  

i) Przybliżenie rodzicom treści pracy z dziećmi w przedszkolu - Regularnie wywieszano 

założenia dydaktyczno – wychowawcze na każdy miesiąc.  

j) Przygotowanie prezentów z okazji Dnia Babci i Dziadka dla dzieci z gr II. 

k) Przygotowanie prezentów z okazji Dnia Babci i Dziadka dla dzieci z gr I, ze względu 

na nieobecność nauczyciela prowadzącego grupę. 

l) Realizacja planu pracy podczas pracy zdalnej – przygotowanie scenariuszy zajęć  

i zabaw dydaktyczno – wychowawczych w dniach 11-15 Styczeń 2021.  

 

 

6. Bezpieczeństwo dzieci  - przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas pracy bieżącej: 

- alarm przeciwpożarowy  

- ewakuacja dzieci do Szkoły Podstawowej nr 120 – Grudzień 2020 

- zwracanie uwagi na dezynfekcję rąk podczas wchodzenia i wychodzenia z obiektu 

przedszkola,  

- regularne wietrzenie sali, 

- codzienna dezynfekcja zabawek i przedmiotów używanych przez dzieci, 

- przestrzeganie regulaminu i harmonogramu wyjść do szatni i ogrodu przedszkolnego, 

- pogadanki na temat zachowywania bezpieczeństwa w budynku przedszkola i na terenie 



ogrodu przedszkolnego,  

- zachowywanie bezpiecznej odległości w kontaktach między osobami, 

- Rozmowy kierowane przez nauczyciela na temat higieny. Doskonalenie umiejętności mycia 

rąk – w ciągu dnia,  

- stosowanie parownicy do dywanów. 

 

7. Podczas tegorocznych ferii zimowych w Grupie II „Motylki” i Grupie I „Skrzaty” odbył się 

remont sal. Pracy było mnóstwo, ale dzięki ciężkiej pracy ekipy remontowej i personelu 

przedszkola wszystkie założone „cele” udało się zrealizować. Po dwóch tygodniach efekty 

pracy są bardzo widoczne. 

      Kolejna sala w naszym pięknie położonym przedszkolu przeobraziła się w przyjazną 

przestrzeń. Efekt jest zaskakujący, sala piękna, a dzieci po powrocie do przedszkola były mile 

zaskoczone. 

 

8. Planowane wydarzenia w Semestrze II 2020/2021:  

- Dalsza realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak” 

- Dalsza realizacja programu własnego „Mój zdrowy świat” 

- Dalsza realizacja programu „Chronimy Dzieci” – Prawa Dziecka 

- Dalsza realizacja el. Metody projektu pt. „Marchewka”  

- Dalsza realizacja programu projektu Ogólnopolskiego pt. „Kreatywny przedszkolak”   

- Dalsza realizacja programu własnego pt. „Dziecięce emocje” 

- Dalsza realizacja innowacji pedagogicznej pt. „Kreatywne przedszkolaki” 

- Realizacja programu pt. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – Kwiecień 2021, 

- Realizacja różnych Dni okolicznościowych w grupie II, 

- Organizacja Balu Karnawałowego w poszczególnych grupach,  

- Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 

- Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 

- „Akademia Talentów” 

- Dzień Matematyki 

- Dzień Drzewa  

- Sadzenie owsa i rzeżuchy - Święta Wielkanocne 

- „Przyjaciel Przyrody” – stworzenie kodeksu 

- Założenie ogródka owocowo – warzywnego,  

- Obchody Dnia Ziemi, 

- Obchody Dnia Dziecka, 

- „Quiz wiedzy o Polsce” 

- oraz w dalszym ciągu realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

podczas bieżącej pracy.  

 

 


