
 

WAŻNE WYDARZENIA 2018-2019,  

w których uczestniczyliśmy 

 

ZASIĘG MIĘDZYNARODOWY 

1. UNICEF – „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” – 20 listopada – zajęcia 

edukacyjne o prawach dzieci. 

2. UNICEF – „Wszystkie Kolory Świata” - wpłaty na głodujące dzieci w Jemenie.                   

W akcji uczestniczyło całe Przedszkole poprzez zajęcia dydaktyczne o kulturze 

wybranych krajów Afryki, w tym Jemenie oraz licytację szmacianych laleczek 

wykonanych przez nauczycielkę Monikę J. we współpracy z dziećmi i rodzicami, 

których prezentacja odbyła się podczas uroczystości „Dnia Babci i Dziadka”. 

Zebrane datki wpłacono na konto UNICEF. Certyfikat i Podziękowanie z UNICEF. 

3. eTwinnig  – “Boże Narodzenie i Wielkanoc oczami dziecka” - projekt założony przez 

panią z Rumuni i Polski – wykonanie lapbook-a – zbioru książeczek wykonananych 

z prac plastycznych dzieci w formacie A4 i A5 i prezentacja lapbook-a w formie 

Power Point na TwinSpace (internetowy komunikator etwinning). Certyfikat. 

4. eTwininng – “Czy możesz przeczytać mi książkę” – projekt założony przez                               

p. z Łotwy – codzienne czytanie dzieciom książeczek w przedszkolu i zachecenie 

rodziców do codziennego czytania dzieciom w domu, w połączeniu z zabawami 

plastycznymi. Prezentacja prac plastycznych o tematyce przeczytanych bajek, 

wierszy na TwinSpace. Certyfikat. 

5. Międzynarodowy konkurs plastyczny „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”, 

zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 83 w Białymstoku.  

6. Międzynarodowy konkurs plastyczny „Magiczne rączki” – praca plastyczna 

polegająca na odbiciu swoich dłoni farbą”, zorganizowany przez Przedszkole nr 30                    

w Tychach – Urbanowicach.  

7.  „Szkoła pod Baobabem” – kontynuacja akcji niesienia pomocy dzieciom z Kenii 

poprzez zbiórkę pomocy szkolnych, szczoteczek i past do zębów, które 

przekazywane są dzieciom z Kenii przez dr Annę Watołę – wykładowcę UŚ, 

wieloletnią inicjatorkę i realizatorkę różnych form pomocy dla dzieci z Kenii. 

Podziękowanie. 

Akcja niesienia pomocy dzieciom z Kenii, w której uczestniczy P-29 z Oddz. Int.                    

w Tychach trwa od 2013 r. poprzez różne formy edukacyjne i charytatywne realizowane 

w przedszkolu, mieście, czy województwie, np.: 

 zajęcia edukacyjne z dziećmi o Kenii,  

 prezentacja tańców afrykańskich przez dzieci w Teatrze Małym w Tychach 

podczas Prezentacji Artystycznych Przedszkolaków,  

 zorganizowanie w City Point w Tychach promocji kultury afrykańskiej 

połączonej z warsztatami plastycznymi – możliwość samodzielnego wyrobu 

bransoletek, ozdobnych deseczek, malowania na szkle z akcentami kultury 

afrykańskiej, prezentacją multimedialną o Kenii, wystawą zdjęć, 

 zbiórka wolnych datków pod patronatem TPD na zakup solarów 

przeznaczonych do wytwarzania prądu w celu stworzenia możliwości do 

podłączenia używanych komputerów w szkole w Amboseli,  

 zbiórka używanych komputerów, pendrive. 

 

 



ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI 

1. Ogólnopolska akcja „Kartka dla Powstańców Warszawskich” w ramach projektu 

„BohaterON w Twojej szkole – włącz historię” pod patronatem MEN – zajęcia 

edukacyjne wg scenariuszy otrzymanych od organizatorów: Fundacji Rosa i Fundacji 

Seniora, pod patronatem MEN i patronatem merytorycznym Instytutu Pamięci 

Narodowej oraz wysyłanie kartek dla Powstańców Warszawskich. Podziękowanie dla 

przedszkola i nauczycielek z MEN i Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji 

ROSA. 

2. Ogólnopolska akcja „Rekord dla Niepodległej” – w ramach świętowania 100. 

rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości wspólne odśpiewanie                                              

4 zwrotkowego hymnu narodowego w dniu 9.11.2018 r. o godz. 11.11.  

3. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jaki Znak Twój – Orzeł Biały”, zorganizowany 

przez Biuro Poselskie Posła na Sejm Michała Wójcika. Podziękowanie                                             

z Ministerstwa Sprawiedliwości – Sekretarz Stanu za udział w konkursie 

plastycznym. 

4. Ogólnopolska kampania przeciwdziałania przemocy „19 dni przeciwko przemocy 

i krzywdzeniu dzieci”, zorganizowana przez Fundację „Po Drugie” we współpracy 

z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą. 

Kampania rozgrywa się we wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach 

świata w XI. 2018. Kampania zakończona była w XI.2018 r. międzygrupowym 

konkursem plastycznym o emocjach, zorganizowanym przez gr. „Pszczółki”                                   

i „Tygryski”.  

5. Ogólnopolska kampania społeczna „Nierozerwalni” – dla rodzin - o więziach 

rodzinnych, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

Certyfikat Partnera Kampanii.  

6. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kim będę jak dorosnę”, zorganizowany przez 

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej rodzinki w Rudzie Śląskiej.  

7. Ogólnopolski konkurs plastycznego połączony z akcją tradycyjnego wysyłania 

kartek świątecznych „Idą Święta, Nie o SMM-sie lecz o Kartce Pamiętaj”, 

zorganizowany przez Fundację „Dbam o mój zasięg” z siedzibą w Gdańsku. Wykonanie 

kartki świątecznej i wysłanie do organizatora, w przypadku zwycięstwa wydanie pracy 

plastycznej w formie  kartki świątecznej oraz poprzez rejestrację na stronie 

organizatora, otrzymanie kartek świątecznych przeznaczonych do wysłania pocztą.   

8. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesienne warzywa dobrze znamy – z nimi 

zdrowo się odżywiamy”, zorganizowany przez Zespół szkół nr 6 – Przedszkole nr 7                                    

w Bydgoszczy.  

9. Ogólnopolska akcja „Wolontariat szkolny”, zorganizowana przez MEN (logowanie 

przez SIO). Zorganizowanie wolontariatu dla schroniska dla psów oraz zbiórki 

artykułów żywnościowych i chemicznych dla osób potrzebujących (chorych, 

starszych), a także wykonanie dla nich upominków świątecznych.  

10. Ogólnopolska akcja „Bezpieczne wakacje”, zorganizowana przez Fundację 

„Bezpieczne Wakacje” w Szczecinie – uczenie dzieci bezpieczeństwa podczas pobytu 

nad morzem, w górach, w podróży, podczas wolnego czasu.  

11. Ogólnopolski Programu Edukacji Zdrowotnej - „Akademia Aquafresh”, 

zorganizowany przez Adliner Sp. z o.o. - właściciel portalu 

programyedukacyjne.pl - uczenie dzieci od pierwszych lat życia mycia zębów po 

każdym posiłku (prawa autorskie - Copyright 2011-2012 Adliner Sp. z o.o.).  



12. Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia 

Aquafresh” jest Adliner Sp. z o.o. - właściciel portalu programyedukacyjne.pl 

Programy edukacyjne, jakie tworzymy, inspirowane są potrzebami najmłodszych 

odbiorców. Dzieci w sposób czytelny wyrażają swoje potrzeby i są otwarte nie tylko na 

poznawanie nowych zagadnień, ale i formę w jakiej ta wiedza jest im przekazywana. 

Każdy tworzony przez nas program traktujemy jako wyzwanie, gdyż poddawany jest 

ocenie nie tylko pedagogów i rodziców, ale przede wszystkim dzieci.  

13. Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - nt.:  

zdrowego odżywiania, aktywności ruchowej, ochrony środowiska, zorganizowany 

prozez MASPEX.  

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich 

programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę 

Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest 

zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych 

uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie 

ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji                      

z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz 

przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań. 

14. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem”, zorganizowany 

przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, polegający na prowadzeniu wśród 

dzieci i rodziców edukacji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej na 

podstawie gotowych scenariuszy zajęć, oraz przekazania raportów do Fundacji                          

z przebiegu edukacji będących podstawą do wyłonienia zwycięzców - pod 

Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser - Dudy. 

15. Ogólnopolski program „Chronimy dzieci” – edukacja dzieci i rodziców                               

w zakresie przeciwdziałania przemocy, zorganizowany przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę, oraz partnerów MEN, Fundacja Orange, Fundacja Energia, władze 

samorządowe całej Polski – zarejestrowanie przedszkola jako uczestnika na stronie 

www.chronimydzieci.pl, przypomnienie zapisów Polityki „Chronimy Dzieci”                     

i „Procedury Niebieskie Karty”.  

16. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Projekt emblematu odblaskowego”, który 

będzie symbolem „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” – konkurs                   

z przesłaniem edukacyjny o konieczności noszenia odblasków przez każdego 

pieszego, zorganizowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. 

Dyplom 11.09.2018 r. 

17. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Świąteczna Kartka”, zorganizowany przez 

Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach we współpracy                         

z Przedszkolem ABC.  

18. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jestem EKO-Segreguje Śmieci”, zorganizowany 

przez P-1 i MASTER. Wyróżnienie. 

 

ZASIĘG WOJEWÓDZKI 

1. Wojewódzki projekt „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, zorganizowany przez 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach – prowadzenie edukacji 

prozdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie zdrowego odżywiania 

– „Żywienie na wagę złota”, aktywności fizycznej, higieny rąk i profilaktyki chorób 

zakaźnych – „Szkoła czystych rąk”,  promieniowania słonecznego – „Brązowo, ale czy 

http://www.chronimydzieci.pl/


zdrowo?”, unikania dymów. Projekt wzbogacony o bajkę „Przygody dzielnego 

niedźwiadka Szczepanka” (audiobook), plakaty, ulotki, kolorowanki z Dinkiem, 

piosenkę o Dinku (CD).  

2. Wojewódzki program „Czyste powietrze wokół nas”, zorganizowany przez 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach. Projekt wzbogacony                           

o poradnik z 5 scenariuszami zajęć, kolorowanki, plakat.  

3. Wojewódzki konkurs plastyczny „Ozdoba choinkowa” nawiązujący do kampanii 

edukacyjnej „Niemy las” (Silesia-EAZA-ochrona śpiewających ptaków w Azji 

Południowo - Środkowej, zorganizowany przez Śląski Ogród Zoologiczny                                      

w Chorzowie.  

4.  „W słońcu i deszczu - Śląski Konkurs Plastyczny – VII Impresje Śląskie - 2019” - 

udział w wojewódzkim konkursie plastycznym nt. piękna regionu Śląskiego, 

zorganizowanym przez P-5 w Tychach.  

5. Konkurs plastyczny – wojewódzki „Teatr, to …”, zorganizowany przez Śląski Teatr 

Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach. III miejsce i wyróżnienie dla dziecka z gr. 

„Tygryski”. 

6. Konkurs plastyczny – wojewódzki i ogólnopolski „Drzewo Skarbem, Dobrem, 

Przyjacielem”, zorganizowany przez UM Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego                    

w Zabrzu. List Gratulacyjny.  

7. Konferencja wojewódzka „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość 

trąci – zdrowe odżywianie dzieci”, zorg. Przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Tychach w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim.                          

 

ZASIĘG POWIATOWY - MIEJSKI, 

W TYM MIĘDZYPRZEDSZKOLNY, MIĘDZYGMINNY 

1. Akcja charytatywna i konkurs plastyczny na rzecz dzieci z Hospicjum 

Świetlikowo, pt. „Świetlik i jego domek w oczach dzieci”, w ramach meczu 

Charytatywnego = Giganci dla Świetlikowa. Organizator: Fundacja Śląskie 

Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo – Tychy. Czas trwania IX.2018 r. Odp. – N. grup. 

2. „Świetlikowo” – „Paczuszka dla Chorego Maluszka 2018”, pod patronatem 

Miejskiego Centrum Oświaty – zbiórka produktów higienicznych dla chorych 

dzieci. Akcja zorganizowana jest przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci 

Świetlikowo, koordynator SP-22 w Tychach.  

3. „Żyrafie serduszko” – program miejski z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                     

w Tychach nt. porozumiewania się i przeciwdziałania przemocy. W ramach 

programu realizowano: zajęcia edukacyjne dla dzieci, 3 spotkania dla rodziców                      

i 1 WDN dla N. przeprowadzone przez pracownika PPP. 

4. Program „Przyjaciele Zippiego” – program edukacyjny w zakresie rozwijania                         

i doskonalenia u dzieci umiejętności społecznych, asertywnych, pomagania sobie                       

i innym w pokonywaniu problemów.  

5. Miejski Konkurs plastyczny „100 Lecie Odzyskania Niepodległości Oczami 

Przedszkolaka” (kolaż, A3), zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole „Otwarte 

Okno”.  

6. Miejski konkurs plastyczny (plakat, pocztówka, obraz, ilustracja) „Moja Ojczyzna”, 

zorganizowany przez P-9 im. Pluszowego Misia. Zdobycie nagrody i wyróżnienia 

przez dziecko z gr. „Krasnale”. 



7. Miejski konkurs plastyczny „Bery i Bojki Śląskie” (praca plastyczna o śląskich 

bajkach), zorganizowany przez P-20. 

8. Miejski konkurs plastyczny „II edycja Świąteczna Kartka GKS Tychy”, 

zorganizowany przez Tyski Sport S. A. w Tychach.  

9. Akcja  „Starszy kolega - młodszemu” – Mikołajkowe spotkanie na terenie 

Przedszkola z uczniami Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie - zajęcia 

czytelnicze. Czytanie bajki przez uczniów przebranych za Mikołaja i pomocników, 

wspólne zabawy oraz przekazanie prezentów pozyskanych ze zbiórki przeprowadzonej 

przez uczniów na terenie ich szkoły z przeznaczeniem dla dzieci z gr „Krasnale”,                                

w postaci gier, zabawek oraz książek. Książki przekazano do kącika książki                                     

z możliwością wypożyczenia ich przez rodziców do głośnego czytania dzieciom. 

Działania prowadzono w ramach realizacji programu innowacyjnego  „Moliki 

książkowe – rozwijanie czytelnictwa, a wraz z nim pozytywnych wartości moralnych”.  

10. Próbny Alarm w przedszkolu z udziałem Straży Pożarnej. X.2018 r.   

11. Akcja Miasta Tychy „Wpakujmy się w coś fajnego” polegająca na wspólnej 

produkcji gadżetu na festiwal „Tyskie Żywioły”, poprzez zbieranie od rodziców 

wypranych firanek celem uszycia z nich woreczków na zakupy. Akcja ma na celu 

wyeliminowanie lub ograniczenie jednorazowych opakowań plastikowych, które 

najbardziej zaśmiecają świat i najdłużej się rozkładają spośród innych opakowań.  

12. Międzygminna Spartakiada Sportowa „Mali Sportowcy 2019”, zorganizowana 

przez P-5, MOSIR w Tychach.  

13. VI Spartakiada Przedszkolaków, organizowana przez Klub Osiedlowy „Uszatek”                   

T. S. M. Oskard.  

14.  „Bezpieczeństwo dzieci” – udział w miejskiej akcji edukacyjnej z wykorzystaniem 

materiałów przekazanych przez MCO „Zasady postępowania na wypadek 

wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej”.  

15. Program profilaktyczny Straży Miejskiej w Tychach nt. wiedzy                                                     

o bezpieczeństwie w domu, przedszkolu i na podwórku, na drodze, bezpieczeństwo 

w kontaktach z obcymi, psem, bezpieczeństwo w wodzie – organizatorem                                      

i realizatorem programu była Straż Miejska w Tychach, z udziałem dzieci na terenie 

Przedszkola, poprzez prelekcje i prezentacje.  

16. „Prezentacje Artystyczne” – występ w Teatrze Małym w Tychach z programem 

„Taniec kwiatów” – taniec nowoczesny.  

17. Konkurs Piosenki Języka Angielskiego – VII edycja – międzyprzedszkolny, 

zorganizowany przez P-6 w Tychach – wykonanie przez dzieci piosenki                                 

w j. angielskim. 25.02.2019 r. III miejsce – Dyplom. 

18. Koncert Umuzykalniający z muzyką graną na żywo „Wirujące smoki”,  

zorganizowany przez Zespół Szkół Muzycznych w Tychach. W koncercie 

uczestniczyło 80 dzieci z Przedszkola.  

19. Powiatowy konkurs poezji dziecięcej „Wierszowisko” – popularyzacja wierszy 

Natalii  Usenko i Michała Jankowiaka, zorganizowany przez P-9 im. Pluszowego 

Misia”.  

20. Miejski konkurs plastyczny „Moja Wielkanocna Pisanka”, zorganizowany przez 

TSM „Oskard” – Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza”.  

21. Olimpiada Przedszkolaka”, zorganizowana przez GKS Tychy.  

22. Konkurs plastyczny „Mama, Matusia, Mateńka” – XI Miejski Konkurs Plastyczny 

zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury.  



23. Konkurs plastyczny międzyprzedszkolny „Anioł Bożonarodzeniowy”, 

zorganizowany przez P-4 w Tychach – wykonanie przez dzieci pracy plastycznej. 

Dyplom.  

24. Konkurs plastyczny – powiatowy - międzyprzedszkolny i międzyszkolny „Sport 

moich marzeń”, zorganizowany przez Sportową SP-19 w Tychach – wykonanie przez 

dzieci pracy plastycznej techniką malarską nt. ulubionych sportów.  

25. Konkurs plastyczny „Sport, to zdrowie” – międzyprzedszkolny, zorganizowany 

przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Tychach. I miejsce dla dziecka z gr. 

„Krasnale”. 

26. Konkurs plastyczny „Tajemnice polskich jezior”, zorganizowany przez TSM 

„Oskard” w Tychach, Klub Osiedlowy „Orion”, Koło PZW nr 76 „Fiat Auto Poland” – 

wykonanie pracy plastycznej nt. środowiska polskich jezior. I miejsca dla dziecka                       

z gr. „Żabki”. 

27. Konkurs plastyczny „Zajączek Wielkanocny”, międzyprzedszkolny, zorganizowany 

przez P-10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach – wykonanie pracy o tematyce 

„Świąt Wielkanocnych”. II miejsca dla dziecka z gr. „Tygryski”,  (w kat. dzieci 

młodsze), II miejsce dla dziecka z gr. „Iskierki” (w kat. dzieci starsze). 

28. Konkurs plastyczny „Z Calineczką i Pinokiem podróż po baśniowej Europie”, – 

miejski konkurs zorganizowany przez MBP Filia Nr 12 w Tychach – wykonanie pracy 

nt. bohatera baśni europejskiej.  

29. Polsko – Czeski konkurs plastyczny „Żywiołaki” miejski konkurs zorganizowany 

przez MDK „Koszutka” w Katowicach – wykonanie pracy nt. żywiołów.  

30. Konkurs plastyczny „Wiosenne Kwiaty”, międzyprzedszkolny, zorganizowany przez 

P-1 w Tychach.  

31. Konkurs plastyczny „Zdrowo na talerzu”, międzyprzedszkolny, zorganizowany 

przez P-17 w Tychach.  

32. Konkurs piosenki przyrodniczej - międzygminny „IV Edycja Piosenki Przyrodniczej 

– Na Zielona Nutę”, zorganizowany przez P-5.  

33. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”, zorganizowany przez              

P-4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tychach. I miejsce, Dyplom i nagroda 

dla dziecka z gr. „Tygryski” (w kat. dzieci młodsze) oraz I miejsce, Dyplom                             

i nagroda dla dziecka z gr. „Mandarynki” (w kat. dzieci starsze). 

34. Konkurs plastyczny – miejski „Mama, Matusia, Mateńka - Razem z Mamą 

poznaję świat”, zorganizowany przez MCK-Miejskie Centrum Kultury w Tychach. 

Dyplom – nagroda dla dziecka z gr. „Tygryski”. 

35. Konkurs plastyczny międzyprzedszkolny „Flaga Biało – Czerwona”, 

zorganizowany przez P-21 w Tychach. III miejsce dla dziecka z gr. „Tygryski”. 

36. Konkurs plastyczny „Polska Mój Kraj. Tychy Mała Ojczyzna”, zorganizowany                        

w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Rok dla Niepodległości”.  

37. Projekt Partycypacyjny - aplikowanie o środki finansowe z Projektu 

Partycypacyjnego pt.: „Kolorowy, kwiatowy ogród”.  

38. Współpraca z UŚ – prezentacja pracy Przedszkola dla studentów.  

39. Festyny Rodzinne – udział dzieci i rodziców w zabawach integrujących, 

konkurencjach sportowych, plastycznych jako alternatywa wspólnego spędzenia czasu. 

40. Program innowacyjny „Moliki książkowe” - rozwijanie czytelnictwa, a wraz z nim 

pozytywnych wzorców moralnych. Realizacja programu miała miejsce w okresie 

01.03.2018 r. – 30.06.2019 r. w grupie dzieci prowadzonych przez autorki („Krasnale”, 



„Mandarynki”. Celem programu było rozwijanie czytelnictwa oraz wychowanie 

przyszłego czytelnika, uświadamianie roli książki w życiu dziecka, która zbliża do 

siebie słuchacza i czytającego, wyrabianie szacunku do literatury, rozwijanie 

ciekawości świata, wiary we własne możliwości, rozwijanie uzdolnień artystycznych: 

recytatorskich, plastycznych, kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki.                      

W ramach innowacji utworzony został kącik czytelniczy „Molików Książkowych”               

z możliwością wypożyczania książek przez dzieci i rodziców do domu. Spotkania               

z Rodzicami (czytanie dzieciom).  

41. Program innowacyjny „Zdrowy Przedszkolak na tropie smaków i aktywności 

ruchowej”. Realizacja programu miała miejsce w okresie 01.03.2018 r. – 

30.06.2019 r. w grupie dzieci prowadzonych przez autorki („Tygryski”). Celem 

programu było zapoznanie dzieci z różnymi dietami, przygotowanie dzieci do 

dokonywania wyborów służących ich zdrowiu i rozwojowi, wykształcenie 

prawidłowych nawyków żywieniowych, umiejętności higieniczno – zdrowotnych, 

rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu, dbanie                

o rozwój psychiczny i fizyczny. Innowacja miała charakter otwarty, a jej treści były 

rozszerzane w zależności od zainteresowania dzieci. W ramach innowacji prowadzono 

zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w obszarach: fizycznym, 

społecznym, zdrowotnym, przyrodniczym, z wykorzystaniem metod twórczych                 

K. Wlaźnik, R. Laban, M. i A. Kniessów, K. Orfa, W. Sherborne, D. Dziamskiej                         

i z zastosowaniem takich form jak: pokaz, obserwacja, film, demonstracja, rozmowy, 

pogadanki, rozmowy, opisy, wyjaśnienia, scenki dramowe, gry dydaktyczne, burza 

mózgów.  

42. Programy innowacyjne na lata 2018-2021 „Impresje Plastyczne”, „Moje podróże 

te małe i te duże”, „Elementy Metody Krakowskiej w wczesnym wspomaganiu 

rozwoju”, „Przedszkolak Mały Patriota”, „Fa mi sol na dzwonkach gram”, 

„Bezpieczny Przedszkolak”. 

43. Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Wśród Rodziców dzieci 

uczęszczających do Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach 

upowszechniona została informacja nt. działalności Centrum Wsparcia dla osób                          

w stanie kryzysu psychicznego i formach pomocy Rodzinie. 

44. „XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w „Mediatece. Wydarzenie 

rozpoczęto odczytaniem „Lokomotywy”. Następnie na dzieci czekało mnóstwo atrakcji 

na „stacjach” m.in.: „Lokomotywownia”, „Stacja Książka”, „Stacja Artystyczna”, 

„Stacja Zabawa”, „Stacja Sport”, „Stacja Ratunek”. 

45. Kampania „Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”. Celem akcji było 

zwrócenie uwagi na problem samookaleczeń i prób samobójczych wśród dzieci                      

i młodzieży. Działania podejmowane w ramach kampanii miały pomóc nauczycielom, 

rodzicom i dzieciom w uzyskaniu niezbędnych informacji mogących zapobiec 

dramatycznym decyzjom dzieci – zwłaszcza pokazanie roli rozmowy, wysłuchania, 

przyjęcia trudnych uczuć dziecka.  

 


