Przedszkole Publiczne w Seceminie

Projekty
W roku szkolnym 2020/2021 w Publicznym Przedszkolu w Seceminie będą realizowane następujące projekty
edukacyjne:
■

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"
Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami,
szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej
Polsce i za granicą. Cele szczegółowe:a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli
czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,b) tworzenie warunków do różnorodnej
aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,c) wprowadzenie dziecka w świat literaturyd)
budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,e) przekazywanie za pośrednictwem
literatury wartości moralnych,f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,g) rozwijanie
samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,h) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,i) włączenie w
życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,j) promocja przedszkola.Projekt realizowany
może być całościowo lub w wybranym zakresie.
Czas trwania Projektu: wrzesień 2020 - maj 2021

■

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, w wychowaniu zdrowotnym dziecka –
pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem
sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego
zwyczaje osób palących. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w
wieku przedszkolnym, może owocować przez całe życie.
Cele główne programu:
●
●

wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych
pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe:
●
●
●
●
●

wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym
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