
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 134

ROK SZKOLNY: 2016/2017

1.ODKRYWCY PRZYRODY – WIELOZMYSŁOWE POZNAWANIE TAJEMNIC NATURY
POPRZEZ ZABAWY INSPIROWANE CZTEREMA ŻYWIOŁAMI. KSZTAŁOTOWANIE

ŚWIADOMOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI EKOLOGICZNEJ. 

Lp. Zadania do realizacji.
Termin

realizacji.
Osoba

odpowiedzialna.

Załączniki do
koncepcji. Środki 
i formy realizacji.

Forma
sprawdzenia.

I. ZADANIA DLA NAUCZYCIELI.

I.1. Przegląd i wzbogacanie zasobów biblioteki 
przedszkola w nowe pozycje dotyczące 
edukacji dzieci w zakresie 4 żywiołów         
i elementów ekologii. 

Cały rok Wszystkie nauczycielki Księgozbiór

I.2. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli   
o pomoce do realizacji tematów 
dotyczących edukacji dzieci w zakresie       
4 żywiołów i ekologii.

Cały rok Wszystkie nauczycielki

Filmy edukacyjne,
prezentacje

multimedialne, atlasy
i publikacje

przyrodnicze.

Cały rok
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I.3. Urządzenie w salach kącików przyrody 
wyposażonych w sprzęt badawczy, 
organizowanie w salach kącików naukowo –
przyrodniczych związanych 
z realizowanymi tematami – obserwacje, 
zabawy badawcze, doświadczenia.
Eksponowanie w nich elementów 
charakterystycznych dla danego żywiołu. 
Stworzenie dzieciom warunków do 
wielozmysłowego i bezpośredniego 
kontaktu z naturą.

Wszystkie nauczycielki
– GR. I, II, III, IV, V

Cykliczne zmiany 
w ciągu roku

I.4. Korzystanie z programu „Wspieranie  
edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym”

Cały rok Wszystkie nauczycielki

Program „Wspieranie  
edukacji ekologicznej 
m.st. Warszawy dla 
dzieci w wieku 
przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym”

I.5. Wykorzystanie dostępnej literatury do 
organizowania doświadczeń, 
eksperymentów i badań z wykorzystaniem 
różnorodnych pomocy i materiałów.

Cały rok Wszystkie nauczycielki
Działania

poszczególnych grup

I.6. Zapoznanie rodziców na zebraniach 
grupowych z dokumentami określającymi 
zasady przestrzegania bezpieczeństwa oraz 
procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,
ogrodzie, podczas spacerów oraz 
wycieczek.

IX 2016 r. Wszystkie nauczycielki

Protokoły zebrań
z rodzicami

w poszczególnych
grupach
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I.7 Ziemia, Ogień, Powietrze , Woda – żywioły 
w przedszkolu. Praca z książką Gizeli 
Walter w wychowaniu przedszkolnym.

X 2016 r.

Materiały szkoleniowe,
książki woda , powietrze,

ziemia , ogień autor
Gizela Walter,

wydawnictwo jedność
Protokoły rad

pedagogicznych.

I.8. Zorganizowanie wycieczki w ramach 
projektu „Poznajemy warszawską przyrodę” Nauczycielki 

Gr. III – IV, V

Plan wycieczek

I.9. Przygotowanie i realizacja projektów 
badawczych wg zainteresowań dzieci           
( metoda projektu)

Cały rok
Wszystkie nauczycielki

Plany projektów
badawczych

I.10
Kontynuacja współpracy z Biblioteką przy 
ulicy Staszica – udział w lekcjach 
bibliotecznych.

Cały rok Wszystkie nauczycielki
Zapisy w dzienniku. 

Miesięczne plany pracy. 
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I.11
Aktywizowanie rodziców do współpracy 
w organizowaniu uroczystości i imprez 
przedszkolnych. 

Cały rok Wszystkie nauczycielki
Harmonogram imprez

przedszkolnych. 

II.PRACA Z WYCHOWANKIEM.

II.1. „ Fascynująca wyprawa drogą 4 żywiołów 
do ekologii” – cykliczne realizowanie 
tematów kompleksowych. Cały rok Wszystkie nauczycielki

Miesięczne plany pracy 
dydaktyczno - 
wychowawczej.
Zapisy w dzienniku 
zajęć.

II.2. Festyn Jesienny połączony z uroczystością 
„Pasowania na Przedszkolaka”. IX 2016 r.

Wszystkie nauczycielki
i rodzice

Scenariusz imprezy

II.3. „Spotkanie ze strażakiem” – udział 
w alarmie próbnym.

IX 2016 r. Straż Pożarna

Miesięczne plany pracy 
Dydaktyczno - 
wychowawczej.
Zapisy w dzienniku 
zajęć.
Scenariusz spotkania.

IX 2016 r. Nauczycielki Miesięczne plany pracy 
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II.4. Całodzienne wycieczki do Castoramy

wszystkich grup 

dydaktyczno - 
wychowawczej.
Zapisy w dzienniku 
zajęć.
Karta wycieczki.

II.5. „ Defilada przedszkolaka” – impreza ogólno
przedszkolna o charakterze patriotycznym.

10.XI.2015 r. Nauczycielki
wszystkich grup

Miesięczne plany pracy
dydaktyczno -

wychowawczej.
Zapisy w dzienniku

zajęć.
Stroje galowe.
Chorągiewki.
Prezentacja

multimedialna.
Scenariusz imprezy.

II.6. Udział dzieci w konkursach ogólnopolskich,
miejskich ( plastyczne, muzyczne 
i recytatorskie)

Cały rok Nauczycielki z GR. III,
IV i V

II.7. „ KLUB MAŁEGO ODKRYWCY – 
ukazanie oblicza żywiołów poprzez cykle 
zajęć:
 Ziemia Dawczyni i Strażniczka Życia, 

wielozmysłowe zabawy dydaktyczne.
 Ogień – źródło ciepła, energii.
 Woda – symbol życia.
 Powietrze – niezbędny do życia eliksir.

Cały rok
Nauczycielki

wszystkich grup

Miesięczne plany pracy
dydaktyczno -

wychowawczej.
Zapisy w dzienniku

zajęć.
Scenariusze zajęć.
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II.8 Udział w różnych akcjach związanych 
z ochroną środowiska naturalnego 
człowieka:
 Dzień ochrony przyrody – 30 września
 Dzień wiosny – 21 marca
 Światowy dzień Ziemi – 22 kwietnia

Cały rok
Nauczycielki

wszystkich grup

Miesięczne plany pracy
dydaktyczno -

wychowawczej.
Zapisy w dzienniku

zajęć.
Scenariusze zajęć.

II.9 Zorganizowanie warszawskiego konkursu 
plastycznego pt. „ NATURALNE PIĘKNO 
ŻYWIOŁU”.

III 2017 r.
Nauczycielki

wszystkich grup

Zgłoszenia prac
plastycznych 
z przedszkoli.

II.10 „ Wesołe powitanie wiosny” – impreza 
integracyjna dla dzieci z przedszkola. 
Zaprezentowanie przez poszczególne grupy 
improwizacji tanecznych, muzycznych, 
plastycznych, aktorskich zgodnie 
z dokonanym wyborem. 

21 III 2017 r.
Nauczycielki

wszystkich grup

Scenariusz imprezy.
Miesięczne plany pracy 
dydaktyczno - 
wychowawczej.

Zapisy w dzienniku
zajęć.

II.11 „ Powitanie wiosny” – udział w imprezie 
zorganizowanej przez Burmistrza dzielnicy 
Wola.

III 2017 r. Nauczycielki gr. III i IV
Plan imprezy.

Karta wycieczki.

II.12 „ Międzynarodowy Dzień Ziemi”- udział 
w akcji sprzątania świata” -  ogród 
przedszkola i najbliższe otoczenie ogrodu.

22.IV.2017 r.
Nauczycielki

wszystkich grup

Miesięczne plany pracy 
dydaktyczno - 
wychowawczej.
Zapisy w dzienniku 
zajęć.
Scenariusze zajęć.

IV 2017 r. Nauczycielki Scenariusz konkursu
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II.13 „ Żywioły w poezji” – tworzenie poezji 
dziecka z rodzicem w ramach konkursu 
wewnętrznego jako formy wspólnego 
angażowania się w życie przedszkola.

wszystkich grup

II.14 Realizacja programu antynikotynowego pt. 
„ Czyste powietrze wokół nas” IV 2017 r.

Nauczycielki z GR. III 
i IV

Materiały , plany
i scenariusze

II. 15 Festyn majowy  - impreza wspólna 
z rodzicami „Calineczka” V 2017 r.

Nauczycielki
wszystkich grup

II.16 Spacery oraz wycieczki do Biblioteki dla 
Dzieci i Młodzieży przy ul. Staszica, Szkoły
Podstawowej nr 166, Straży Pożarnej, 
Teatru „ BAJ”.

Cały rok
Nauczycielki GR. III 

i IV

Harmonogram
współpracy z Biblioteką
dla Dzieci i Młodzieży.

Plan współpracy ze
szkołą.

Dzienniki zajęć.
Karta wycieczek.

2. PRZEDSZKOLAK TWÓRCĄ I ARTYSTĄ – rozbudzanie talentów muzyczno-ruchowych,
plastycznych i aktorskich poprzez formy teatralne, muzykę, ruch oraz sztuki plastyczne. 

Lp. Zadania do realizacji.
Termin

realizacji.
Osoba

odpowiedzialna.

Załączniki do
koncepcji.

Środki i formy
realizacji.

Forma sprawdzenia. Uwagi o realizacji
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                         ZADANIA DLA NAUCZYCIELI

I.1. Przegląd zasobów płytoteki 
bajek I literatury 
przedmiotowej
 (psychologicznej, 
pedagogicznej, itp.) 
i dziecięcej, przyborów 
i pomocy – uzupełnienie 
i wzbogacenie zasobów.

IX 2016

Elżbieta Surowiec 

Nauczycielki 
wszystkich grup

Wykaz literatury,
pomocy 

i przyborów
Kontrola dokumentów.

I.2. Tworzenie mini kącików: 
teatralnych, muzycznych
 i plastycznych. Udostępnienie
pomocy i przyborów do 
działań swobodnych 
wybranych przez dzieci. 

Inspirowanie wychowanków 
do działań twórczych. 

Cały rok
Nauczycielki

wszystkich grup

kukiełki, pacynki,
scenografia itp.,

instrumenty
muzyczne,
materiały

plastyczne.

Kontrola dokumentów.

I.3. Oglądanie przedstawień 
teatralnych i słuchanie 
koncertów muzycznych 
w wykonaniu zawodowych 
aktorów i muzyków na terenie
przedszkola.

Cały rok
Nauczycielki

wszystkich grup

Harmonogram
imprez

przedszkolnych
Kontrola dokumentów.

XII 2016 Nauczycielki Harmonogram Kontrola dokumentów.
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I.4 Zorganizowanie świątecznych 
konkursów plastycznych dla 
dzieci i ich rodziców: Boże 
Narodzenie, Wielkanoc. 

wszystkich grup.
imprez

przedszkolnych

I.5 Szkoleniowa rada 
pedagogiczna: 
„Terapeutyczne zastosowanie 
Mandali” – zapoznanie 
z innowacją metodyczną

IX 2015 Dorota Walos
Protokoły rad

pedagogicznych.
Kontrola dokumentów.

I.6 Kontynuacja ogólnopolskiej 
akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Pozyskiwanie 
rodziców do głośnego 
czytania dzieciom 
w przedszkolu. 

Cały rok
Nauczycielki

wszystkich grup.
Zapis w dzienniku

zajęć.
Kontrola dokumentów.

I.7 Rozbudzanie i rozwijanie 
talentów muzyczno – 
ruchowych dzieci. 

Cały rok
Nauczycielki

wszystkich grup.
Zapis w dzienniku

zajęć.
Kontrola dokumentów.

I.8 Udziały w konkursach 
i imprezach oferowanych 
z zewnątrz. 

Cały rok
Nauczycielki

wszystkich grup.
Zapis w dzienniku

zajęć.
Kontrola dokumentów.

II. PRACA Z WYCHOWANKIEM.
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II.1  „Klub wędrującej książki” – 
wypożyczanie książek 
zgromadzonych 
w przedszkolu.

Cały rok.
Nauczycielki

wszystkich grup.
Zeszyt

wypożyczeń
Kontrola dokumentów.

II.2 Kontynuacja zwyczaju 
czytania utworów literackich 
o stałych porach dnia.  

Cały rok.
Nauczycielki

wszystkich grup.
Zapisy 

w dzienniku zajęć.
Kontrola dokumentów.

II.3 „W Królestwie Dobrej 
Wróżki” – cykle zajęć  
w grupach o charakterze: 
plastycznym, teatralnym 
i muzycznym.

Cały rok.
Nauczycielki

wszystkich grup.

Miesięczne plany
pracy

wychowawczo -
dydaktycznej 

Zapisy 
w dzienniku zajęć.

Kontrola dokumentów.

II.4 Realizacja założeń 
programów, projektów 
edukacyjnych (własnych i/lub 
zewnętrznych) i scenariuszy 
zajęć (tematy kompleksowe), 
np.:
 Mandala.
 Spotkania z Chopinem- 

projekt edukacyjny.

Cały rok.
Nauczycielki

wszystkich grup.

Wybrane
programy,
projekty

edukacyjne,
scenariusze zajęć,
miesięczne plany

pracy
wychowawczo -
dydaktycznej 

Zapisy 
w dzienniku zajęć.

Kontrola dokumentów.

II.5 „Jestem aktorem i poznaje 
teatr” – prezentowanie 
programów artystycznych 
związanych z ważnymi 
uroczystościami 

Cały rok Nauczycielki
wszystkich grup.

Prezentacja,
zdjęcia, 

scenariusze

Kontrola dokumentów.
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przedszkolnymi.   

II.8 Wykorzystanie muzyki, poezji
i literatury dziecięcej do 
rozwijania sprawności 
językowej (rozwijanie 
artykulacyjne, fonacyjne 
i dykcyjne)

Cały rok
Nauczycielki

wszystkich grup

Miesięczne plany
pracy

wychowawczo -
dydaktycznej 

Zapisy 
w dzienniku zajęć.

Kontrola dokumentów.

II.7 „Wyjazd do teatru Baj”- 
poznawanie teatru, oglądanie 
wybranego spektaklu. 

Według
możliwości

Nauczycielki
grupy III I IV

Miesięczne plany
pracy.

Zapisy 
w dzienniku zajęć.

Kontrola dokumentów.

II.8 „Dźwięki wokół nas” – 
inspirowanie dzieci do 
wydobywania dźwięków
 i komponowania własnej 
muzyki prezentowanej przed 
grupą 

Cały rok
Nauczycielki

wszystkich grup

Miesięczne plany
pracy.

Zapisy 
w dzienniku zajęć

Kontrola dokumentów
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