HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROGRAMU
BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
TERMIN
WRZESIEŃ

DZIAŁANIE

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

MOJE PRZEDSZKOLE JEST BEZPIECZNE


Szkolenia BHP oraz P-Poż. dla pracowników
przedszkola

Dyrektor, pracownicy
przedszkola




Zapoznanie dzieci z topografią przedszkola
Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z placu
zabaw oraz w sali przedszkolnej, szatni i łazience
Adaptacja nowych przedszkolaków- działania
adaptacyjne w grupach, informacja dla rodziców
(gazetka w holu przedszkola, artykuł/informacja
dla rodziców dzieci nowoprzyjętych)

(wszystkie n-lki)



ODPOWIEDZIALNY RODZIC




Pierwsze zebranie z rodzicami: wypełnienie
ankiet przez rodziców dzieci nowoprzyjętych do
przedszkola, omówienie założeń programu.
Dla pozostałych rodziców krótkie przypomnienie
o ciągłości realizacji programu.
„Bezpieczne Przedszkole”- kwartalnik jako
załącznik do gazetki przedszkolnej, umieszczanie
artykułów na gazetce dla rodziców w holu
przedszkola

Jolanta Chlebowska
Małgorzata
Wieruszewska
Pozostałe nauczycielki

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA


PAŹDZIERNIK

Spotkanie integracyjne, poznanie zasad
bezpiecznego poruszania się po drodze
 Spotkanie z policjantem
 Telefony alarmowe- dzieci poznają telefony
alarmowe oraz znają zasady zachowania podczas
zagrożenia
 Wyjście w pobliże przedszkola, poznanie i
utrwalenie zasad podczas przechodzenia przez
ulicę
KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH,
NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I KULTURALNYCH


Spotkanie z pielęgniarką- rozmowa nt. nawyków
higienicznych.

Lidia Skrzypczak

A. Milewska






Kształtowanie umiejętności poprawnego mycia
rąk, zębów.
Zwracanie uwagi na samodzielne korzystanie z
toalety
Kulturalne spożywanie posiłków
Utrzymanie porządku w swoim otoczeniu

(wszystkie n-lki)

PRODUKTY BEZPIECZNE I NIEBEZPIECZNE


LISTOPAD

Produkty jadalne i niejadalne- klasyfikacja
produktów podczas zajęć dydaktycznych
(rozmowa nt. warzyw, owoców oraz grzybów)
ODPOWIEDZIALNY RODZIC


GRUDZIEŃ

(wszystkie n-lki)

DBAMY O SWOJE ZDROWIE


STYCZEŃ

Spotkanie ze specjalistą z Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej dla rodziców
Dlaczego warto czytać dzieciom?

(wszystkie n-lki)

Udział w zajęciach ruchowych, zabawach i grach
w sali oraz na świeżym powietrzu

(wszystkie n-lki)

BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE- ROZUMIENIE ZJAWISK
ATMOSFERYCZNYCH I UNIKANIE ZAGROŻEŃ ZIMĄ


Jak to zimą bawić się należy- tworzenie
wspólnych opowiadań grupowych z morałem,
prezentacja opowiadań w holu przedszkola



Bezpieczne i niebezpieczne zabawy w zimiespotkania międzyoddziałowe (po dwa oddziały
według ustaleń między nauczycielkami.)

M. Dąbrowska

(wszystkie n-lki)

ODPOWIEDZIALNY RODZIC


LUTY

JESTEŚMY ŻYCZLIWI I UPRZEJMI DLA INNYCH


MARZEC

„Bezpieczne Przedszkole”- kwartalnik jako
załącznik gazetki przedszkolnej, umieszczanie
artykułów na gazetce w holu przedszkola

Dzień Życzliwości w przedszkolu- kształtowanie
postaw życzliwości wobec innych (w oddziałach
lub spotkania międzyoddziałowe).

(wszystkie n-lki)

ODPOWIEDZIALNY RODZIC


Spotkanie ze specjalistą z Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej dla rodziców

(wszystkie n-lki)

Zanim będę uczniem, czyli co może robić rodzic, aby
wspierać rozwój dziecka cały rok.
KWIECIEŃ

DBAMY O SWOJE ZDROWIE


Udział w zajęciach ruchowych, zabawach i grach
w sali oraz na świeżym powietrzu, dbanie o
dotlenianie organizmu

(wszystkie n-lki)

ODPOWIEDZIALNY RODZIC


MAJ

„Bezpieczne Przedszkole”- kwartalnik jako
załącznik do gazetki przedszkolnej, umieszczanie
artykułów na gazetce dla rodziców w holu
przedszkola

(wszystkie n-lki)

PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA



Niebezpieczny ogień- uświadomienie przyczyn
powstawania pożarów, rozumienie zagrożeń

(E. Waldowska)

Z wizytą w remizie strażackiej- poznanie pracy
strażaka, wyposażenia remizy oraz wozów
bojowych

ODPOWIEDZIALNY RODZIC


CZERWIEC

Bezpieczna rodzinka!- zwracanie uwagi i
przypominanie zasad bezpieczeństwa podczas
pikników grupowych (forma dowolna, np. quiz,
zawody między rodzinami, pogadanka)

(wszystkie n-lki)

BEZPIECZNE WAKACJE


Według
ustaleń

Na wakacje wyjeżdżamy i o bezpieczeństwo
dbamy!- spotkanie integracyjne z
wykorzystaniem multimedialnych środków
przekazu
 BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE- ROZUMIENIE ZJAWISK
ATMOSFERYCZNYCH / JAK ZACHOWAĆ SIĘ
PODCZAS BURZY
 Słoneczko bezpieczeństwa- graficzna forma zasad
bezpiecznych wakacji współtworzona przez dzieci
i rodziców w holu przedszkola
Szkolenie dla nauczycieli ze specjalistą z Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Krotoszynie

A. Milewska

R. Wojcieszak
Wszystkie n-lki

Opracowanie: Romana Wojcieszak
Anna Milewska

