ROCZNY PLAN PRACY
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „ JAŚ I MAŁGOSIA” W BEŁCHATOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w naszym żłobku ukierunkowany jest na intensywną stymulację
rozwoju we wszystkich jego aspektach. Każde dziecko jest u nas traktowane w sposób indywidualny. Wszystkie zajęcia
dostosowane są do wieku, etapu rozwoju oraz możliwości dziecka. Główny nacisk kładziemy na zabawę, która jest nie
tylko sposobem na nudę ale przede wszystkim niezbędnym elementem nauki i stymulacji prawidłowego rozwoju
psychoruchowego i fizycznego dziecka. Dobrze prowadzona zabawa uaktywnia zmysły małego dziecka, stanowi niezbędny
walor edukacyjny i poznawczy otaczającego go świata.

WRZESIEŃ
MIESIĄCEM ADAPTACJI DZIECKA W ŻŁOBKU.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami/opiekunami,
przyzwyczajanie dzieci do warunków panujących w nowym otoczeniu,
stwarzanie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dzieckiem,
zapoznanie dzieci z planem dnia i rozkładem pomieszczeń,
różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi,
stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.

WRZESIEŃ- LIPIEC
1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI.
a) zebranie organizacyjne z dyrektorem żłobka,
b) spotkanie z pielęgniarką oraz opiekunkami w celu omówienia zasad panujących w poszczególnych grupach
wiekowych,
c) codzienne kontakty, rozmowy z rodzicami/opiekunami podczas wydawania dzieci,
d) konsultacje indywidualne z rodzicami,
e) angażowanie rodziców do współorganizowania i uczestniczenia w imprezach okolicznościowych w żłobku.

2. ROZWÓJ SPOŁECZNY.
a)
b)
c)
d)

nawiązywanie kontaktu z dziećmi i opiekunami,
kształtowanie życzliwych postaw wobec innych,
rozwiązywanie konfliktów dziecięcych,
kształtowanie nawyków kulturalno – grzecznościowych.

3. ROZWIJANIE MOTORYKI MAŁEJ – MANIPULACJA I KONSTRUKCJA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zachęcanie do manipulacji przedmiotami o różnej wielkości i fakturze,
budowanie, szeregowanie i piętrzenie klocków,
zabawy paluszkowe,
układanie prostych drewnianych układanek,
dopasowywanie, nawlekanie przedmiotów o różnych wielkościach i kształtach,
malowanie farbami (akwarele, plakatowe),
rysowanie kredkami (rysowanie dowolne, kolorowanie),
lepienie z plasteliny, modeliny i masy plastycznej (ugniatanie, rwanie, proste wytwory np. placuszek, wałeczek,
jajeczko),
zabawa piaskiem kinetycznym.

4. ROZWIJANIE MOTORYKI DUŻEJ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

wspomaganie podczas stawiania pierwszych kroków,
doskonalenie umiejętności chodzenia,
zabawy ruchowo – naśladowcze,
zabawy ruchowo – umuzykalniające,
trening równowagi,
całoroczne spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
zabawy z chustą animacyjną i w basenie z piłkami.

5. WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY I MYŚLENIA – ROZWÓJ POZNAWCZY
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zabawy dźwiękonaśladowcze,
dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy,
rozbudzanie wyobraźni małego dziecka poprzez czytanie wierszy i bajek,
śpiewanie dla dzieci i z dziećmi,
rozmowy z dziećmi o sytuacjach dnia codziennego,
zagadki wzrokowe i słuchowe,
wyszukiwanie szczegółów na ilustracjach,
rozpoznawanie schematu ciała.

6. KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I ICH UTRWALANIE
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nauka i podejmowanie prób samodzielnego jedzenia i picia,
zachęcanie do samodzielnego mycia buzi i rączek,
trening czystości ( nocnikowanie),
zachęcanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych,
wyrabianie u dzieci nawyku porządkowania,
utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie rówieśniczej, używanie form grzecznościowych.

7. ZAJĘCIA DODATKOWE
1)
2)
3)

zajęcia z terapii logopedycznej,
zajęcia z języka angielskiego według programu Baby Beetles,
zajęcia umuzykalniające – rytmika.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE I INNE WYDARZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przedstawienia teatralne,
Wizyta św. Mikołaja,
Dzień Babci i Dziadka,
Zabawa karnawałowa,
Przywitanie wiosny,
Dzień Otwartych Drzwi,
Piknik rodzinny w żłobkowym ogrodzie (Święto Rodziny - Dzień Mamy, Taty i Dzień Dziecka),
Pożegnanie absolwentów.

