
Podsumowanie realizacji programu w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 gr. V 

Praca wychowawczo- dydaktyczna obejmuje realizacje treści zawartych w Programie 

wychowania przedszkolnego „Dzieciaki w akcji” wydawnictwa Nowa Era. 

W I półroczu zrealizowano19 tematów kompleksowych w ramach, których dzieci: 

-zapoznały się z zasadami bezpiecznego pobytu w przedszkolu obowiązującymi w związku z 

Covid 19 

-poznały zasady bezpieczeństwa na drodze, obchodziły święta narodowe i rodzinne, 

opracowano kodeks zachowań 

- poznały tradycje świąteczne, 

-rozwijały swoje umiejętności i zdolności: budowania wypowiedzi, myślenia twórczego i 

przyczynowo- skutkowego a także zdolności manualne, doskonaliły sprawność dłoni i 

nadgarstka, wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie szlaczków w liniaturze. 

-wprowadzono15 liter: wszystkie samogłoski: O, A, E, I, U, Y oraz spółgłoski: M, T, L, K, D, 

B, C, N, P. 

-wprowadzono cyfry od 1 do 8 w znaczeniu kardynalnym i  porządkowym oraz znaki =, >,<,  

-wykonywano działania na zbiorach  

-dzieci systematycznie dokonywały analizy i syntezy słuchowej wyrazów (sylabowej i 

głoskowej), czytały sylaby, krótkie słowa i całe zdania. 

Odbył się Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Praw Człowieka, Dzień 

Osób Niepełnosprawnych, Mikołajki, Spotkanie z Mikołajem, dzieci przygotowały upominki 

oraz uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka do przedstawienia w domu, Pierwszy Dzień 

Zimy. 

Obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, Dzieci poznały sylwetki Wielkich Polaków 

Systematycznie odbywały się zajęcia muzyczne połączone z grą na instrumentach, dzieci 

słuchały muzyki klasycznej, relaksacyjnej, uczyły się piosenek i wierszy.  

W codziennej pracy położono nacisk na rozwijanie umiejętności pracy w zespole. 

Dokonano wstępnej diagnozy gotowości szkolnej dzieci, która została przeprowadzona w 

październiku, a następnie omówiona z rodzicami podczas spotkań indywidualnych. 

 

 



Ogólne informacje o dzieciach: 

- Zdecydowana większość dzieci przestrzega zasad dotyczących wspólnego współżycia w 

grupie. 

- Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, ruchowych oraz w zajęciach 

dodatkowych z jęz. angielskiego i profilaktyki logopedycznej. 

- Chętnie pełnią obowiązki dyżurnych. 

- Dzieci mają bardzo dużo energii, są żywiołowe, ruchliwe. 

- Dzieci interesują się pismem oraz rysunkiem, podczas zabaw swobodnych chętnie wybierają 

rysowanie, kolorowanie oraz pisanie. 

- Chętnie biorą udział w konkursach. 

- Głównym problemem dla dzieci jest umiejętność cichego porozumiewania się i opanowanie 

rozmów w trakcie posiłków i pracy przy stolikach. 

- Trudnością dla dzieci jest utrzymanie porządku w sali podczas zabaw swobodnych. 

Bezpieczeństwo 

- Wychowawcy regularnie prowadzą rozmowy z dziećmi na temat higieny, mycia rąk, zasad 

panujących w sali, a także bezpiecznego zachowania się na terenie przedszkola oraz ogrodu. 

- Wszystkie pomoce dydaktyczne używane podczas zajęć są zalaminowane, co pozwala na 

ich dezynfekcję. 

- Każde z dzieci ma własny piórnik z przyborami, co pozwala uniknąć pożyczania wzajemnie 

kredek itp.  

W trakcie I semestru dzieci zrealizowały następujące programy i innowacje: 

• Jęz. angielski; 

• Profilaktyka logopedyczna; 

• Rytmika; 

• Program „Dziecięce emocje” – Prawa dziecka; 

• Program edukacji architektonicznej „Archi-przygody”; 

• Program „Dzieciaki Mleczaki”; 

• „Akademia Aquafresh”; 

• Ogólnopolski program „Szkoła pamięta”; 

• Innowacja pedagogiczna – „Matematyka dla smyka”; 

• Innowacja pedagogiczna „Stare i nowe zabawy podwórkowe”. 

Udział w konkursach: 

• „Klub Mleczaka”; 



• „Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa”; 

• Wewnątrz przedszkolny konkurs  „Zimowy pejzaż”. 

Akcje charytatywne: 

• „Pola Nadziei”; 

• „Zaczytani”; 

• Zbiórka dla Domu dziecka. 

 

Na II półrocze planowane są: 

• Realizacja podstawy programowej w bieżącej pracy; 

• Bal karnawałowy; 

• Poczta walentynkowa; 

• Dzień bezpiecznego Internetu; 

• Obchody Pierwszego Dnia Wiosny; 

• „Akademia Talentów”- prezentacja dziecięcych zdolności; 

• Dzień matematyki; 

• Dzień Ziemi; 

• Dzień Rodziny; 

• Dzień Dziecka; 

• Quiz wiedzy o Polsce; 

• Program profilaktyczny „Akademia Aquafresh” 

• Program „Kubusiowi Przyjaciele Przyrody” 

• „Wiosenny krajobraz”- wernisaż przedszkolny; 

• „Matematyka dla smyka”; 

• Innowacja pedagogiczna „Stare i nowe zabawy podwórkowe”; 

• Założenie ogrodu przedszkolnego; 

• Praca z tablicą multimedialną; 

• Zakończenie roku szkolnego. 


