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Cele szczegółowe – dziecko 

w oddziałach 

przedszkolnych: 

Sposoby, środki i metody realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

1. Poznaje siebie  
 

1. Zajęcia edukacyjne edukacyjne i psychoedukacyjne – klasowe i indywidualne systemy 

    motywacyjne, autoprezentacje, dyskusje, praca w parach, działania w grupach,  

    kontrakty klasowe i indywidualne 

2. Zajęcia integracyjne - integracja uczniów w zespołach klasowych, podczas  

    uroczystości, wycieczek, zajęć eduacyjno-wychowawczych i specjalistycznych 

3. Wycieczki grupowe, wyjścia poza teren szkoły – tematyczne, krajoznawczo- 

    przyrodnicze  

4. Wystawa plastyczna, udział w konkursach klasowych i szkolnych wg harmonogramu  

    kalendarza imprez i uroczystości   

5. Zabawy sportowe ogólnoszkolne  

6. Imprezy grupowe i klasowe: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki,  

    Dzień Kobiet, Dzień Dziecka  

wychowawcy, 

nauczyciele 

oddziałów 0 

2. Zgodnie bawi się  

    i pracuje w grupie  
 

1. Pogadanki, zajęcia grupowe – nauka współpracy 

2. Wybór dyżurnych do kącików tematycznych  

3. Wycieczki grupowe  

4. Uroczystości grupowe i szkolne o charakterze integracyjnym 

5. Dbałość o wystrój klasy  

6. Pomaganie sobie: w czynnościach samoobsługowych, podczas wykonywania prac  

    plastycznych, konstrukcyjnych  

wychowawcy, 

nauczyciele 

oddziałów 0 

3. Akceptuje odmienność  

    innych osób,  troszczy 

    się o niepełnosprawnych  

    kolegów  

1. Zajęcia integracyjne - integracja uczniów w zespołach klasowych, podczas uroczystości,  

    wycieczek, zajęć specjalistycznych 

2. Gry i zabawy w dużym i małym zespole  

3. Wycieczki i spacery  

4. Imprezy szkolne i grupowe  

5. Zajęcia edukacyjne – pomoc koleżeńska organizowana w zespole klasowym,  

    budowanie postawy otwartości,  przeciwdziałanie dyskryminacji  

6. Kącik nagród  

7. Udział w akcjach charytatywnych - „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Korki”,  

    zbiórki dla zwierząt 

8. ”Zaświeć się na niebiesko”- obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie 

wychowawcy, 

nauczyciele 

oddziałów 0 
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4. Kulturalnie odnosi się do 

    rówieśników i osób  

    dorosłych  
 

1. Pogadanki i apele wychowawcze  

2. Kontrakt grupowy, klasowy  

3. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze 

4. Kontakty z innymi pracownikami szkoły (np.: pielęgniarką, bibliotekarzem, szatniarką,  

    pracownikami obsługi) 

5. Zabawy integracyjne  

6. Uroczystości grupowe i szkolne o charakterze integracyjnym 

wychowawcy, 

nauczyciele 

oddziałów 0 

5. Orientuje się w tym co  

    dobre i co złe  
 

1. Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim, Policjantem, Strażakiem  

2. Wprowadzenie „Praw i obowiązków dziecka”  

3. Kontrakt grupowy  

4. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze tematycznie związane z bezpieczeństwem 

5. Apel wychowawczy  

6. Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim, Policjantem, „Agatką” na przejściu ulicznym  

7. Spacery, wycieczki edukacyjne  

8. Zajęcia edukacyjne tematycznie związane z bezpieczeństwem  

9. Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego - konkursy wiedzy, plastyczne z zakresu ruchu  

    drogowego, bezpiecznego poruszania się komunikacją  

10. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Mały Ratowniczek” dla klas 0-3 

11. Próbna ewakuacja – symulacja zagrożenia podczas alarmu przeciwpożarowego 

wychowawcy, 

nauczyciele 

oddziałów 0 

6. Poznaje zasady 

    dbałości o zdrowie i  

    doskonali  

    umiejętności  

    w zakresie  

    samoobsługi  

1. Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne z zakresu zdrowego żywienia, czynnego 

    wypoczynku, czasu wolnego ucznia, pokazy, degustacje 

2. Zabawa rekreacyjno – sportowa dla klas 0 –3: impreza integracyjna „Wyginam śmiało 

    ciało”, „Rodzinny Turniej Sportowy” 

3. Wystawa plastyczna  

4. Wycieczki  

5. Spożywanie wspólnych posiłków - Realizacja programu „Śniadanie w domu, posiłek w  

    szkole”  

6. Współpraca z pielęgniarką szkolną, stomatologiem  

7. Realizacja programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”  

8. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

wychowawcy, 

terapeuci i 

nauczyciele 

oddziałów 0 

 


