„BEZPIECZNY ELBLĄG”
projekt adaptacyjno-wspierający

pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”
realizowany od 03.09.2018 do 31.10.2018

Cele ogólne projektu:
1.
2.
3.
4.
5.

Wspieranie dziecka i rodziny w procesie adaptacyjnym.
Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu i jego obrębie.
Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów i zasad panujących w grupie.
Budowanie więzi emocjonalnych w grupie.
Wdrażanie rodziców do uściślania współpracy z przedszkolem w celu osiągnięcia zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa ich dziecka w przedszkolu.

Opracowały: Anna Dulczewska, Natalia Ostrowska

„Bezpieczny przedszkolak” – praca z dzieckiem

Tematyka proponowanych zajęć
Wdrażanie dzieci nowoprzybyłych w życie
społeczności przedszkolnej poprzez:
 nawiązywanie kontaktów emocjonalnych
z rówieśnikami i dorosłymi pracującymi
1.
w przedszkolu
 wspólne zabawy
 udział w różnych sytuacjach
edukacyjnych
Realizowanie hasła „Bezpieczny przedszkolak”
w odniesieniu do:
- miejsca:
 sala zabaw
 łazienka
 szatnia
2.
 teren przedszkolny
 okolice przedszkola
- do samopoczucia dziecka:
 karta praw i obowiązków dziecka
 opracowanie wspólnie zasad
postępowania w grupie













Cele szczegółowe
dziecko dobrze się czuje w przedszkolu;
dziecko bawi się z rówieśnikami
dziecko ma zaufanie do dorosłych
pracujących w przedszkolu
dziecko głośno informuje o swoich
potrzebach
dzieci wyrażają swoje opinie i stany
emocjonalne
dziecko wie jak należy bezpiecznie
zachowywać się w omawianych miejscach
dzieci przebywające w przedszkolu kolejny
rok potrafią przekazać dzieciom
nowoprzybyłym zasady właściwego i
bezpiecznego postępowania
dzieci nowoprzybyłe znają przeznaczenie
poszczególnych pomieszczeń w
przedszkolu
dzieci potrafią bezpiecznie przechodzić
przez ulicę
dzieci znają adres przedszkola i swojego
miejsca zamieszkania

Zrealizowane pomysły

„Bezpieczny przedszkolak” – praca z rodzicami

Tematyka proponowanych spotkań

1.

Adaptacja dziecka w przedszkolu

2.

Nawiązanie współpracy z przedszkolem w celu
ujednolicenia pracy wychowawczo-dydaktycznej
z dzieckiem

3.

Pedagogizacja rodziców

Formy pracy








Dni Adaptacyjne
zebranie ogólne z rodzicami
indywidualne spotkania z rodzicami
zachęcanie rodziców do dzielenia się wrażeniami z
pobytu dziecka w przedszkolu z innymi rodzicami
zapoznanie się i akceptacja Indywidualnych Programów
Edukacyjno – Wychowawczych (IPET)
przekazanie zaleceń do pracy w domu rodzinnym
Konsultacje całoroczne z nauczycielami i specjalistami z
PPP nr 1 w Elblągu

Termin

VII/IX.2018

X. 2018
Terminy ustalane na
bieżąco

Uwagi

