Projekt „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród
przyrody”
Projekt ma zasięg ogólnopolski i zachęca dzieci do nauki
matematyki wśród przyrody. Można powiedzieć – „Nauka idzie w
las”. Jest odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych,
innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. A
przede wszystkim umożliwia dzieciom zdobywanie kompetencji
matematycznych w zgodzie z rytmem natury. Jego autorką jest pani
Karolina Urbaniak – nauczycielka Przedszkola nr 66 w Łodzi.
Patronat nad tym projektem objęło „Bliżej Przedszkola” oraz Polski
Instytut Przedszkoli Leśnych.

PROJEKTY, PROGRAMY
REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej
Celem strategicznym programu jest wprowadzenie systemowych
rozwiązań w zakresie profilaktyki logopedycznej w placówce oraz
środowisku lokalnym w celu przygotowania dziecka do podjęcia
obowiązku szkolnego, osiągnięcia przez nie sukcesu na miarę swoich
możliwości rozwojowych. Calami głównymi programu jest, m.in.
wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy dziecka; wczesne
wykrywanie nieprawidłowości rozwoju mowy; osiągnięcie przez
dziecko
umiejętności
swobodnego
komunikowania
się
z rówieśnikami i osobami dorosłymi; przeprowadzenie badań
audiologicznych,
ortodontycznych
oraz
stała
współpraca
ze specjalistami – psychologiem, pedagogiem, logopedą, w razie
potrzeb z innymi specjalistami.

Program edukacyjny „Kubusiowi przyjaciele natury”
Ogólnopolski program edukacyjny, organizowany przez markę
Kubuś.
Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest
zachęcanie dziecido dbania o środowisko naturalne. Głównym
zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów
ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz
ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia
Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców
i wiele innych ekologicznych działań.

„Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku
przedszkolnym 3 – 5 lat”
Program realizowany jest pod patronatem Akademii r Medycznej im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedry i Zakładu Stomatologii
Zachowawczej i Dziecięcej, finansowany przez Miasto Wrocław. Ideą
programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli
nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat
zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy
ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania
zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej
przedszkolaków przez zabawę i naukę. Istotą programu jest również
stworzenie dzieciom, które nigdy nie były w gabinecie
stomatologicznym, dogodnych warunków do kontaktu z lekarzem
dentystą oraz higienistką, a także zaproszenie dziecka wraz
rodzicami/opiekunami do gabinetu dentystycznego, celem wykonania
przeglądu stomatologicznego.
W ramach programu dwa razy w roku szkolnym dzieci biorą udział
w zajęciach edukacyjnych ze stomatologiem. Organizowane są
również konsultacje ze stomatologiem dla rodziców.

Program „Destination Imagination”
Destination Imagination to program kreatywnego myślenia, dający
możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów
dziecięcej wyobraźni. DI bazuje na koncepcji myślenia
dywergencyjnego (rozbieżnego) zakładającego, że istnieje więcej niż
jedna droga rozwiązania problemu i dojścia do celu. Program zachęca
dzieci, młodzież i studentów do podejmowania procesu tworzenia.
Uczy wytrwałości, samodzielności, tolerancji, odwagi w myśleniu
i działaniu, współpracy w zespole. Uczestnicy stają przed
wyzwaniami, w których wykorzystują m.in. inżynierię, technologię,
sztukę, nauki społeczne, aby dojść do najbardziej twórczego
rozwiązania.

Program „Szkoła w mieście”
Projekt „Szkoła w Mieście” to nowoczesny, nowatorski sposób
podejścia do realizacji podstawy programowej przy zachowaniu
dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym dziecko żyje
i rozwija się.
Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej
w przestrzeni Miasta w różnych organizacjach/instytucjach (teatry,
domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe
uczelnie).
Celem projektu jest zmiana oblicza przedszkola, wykorzystanie
przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji,
wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie
„uczestnictwa w kulturze”.

Program „Mali wspaniali”
Mali Wspaniali to program ogólnorozwojowy prowadzony
w przedszkolach od listopada 2014 r. Ma na celu promocję sportu
wśród najmłodszych, w bezpośrednim związku z szerzeniem
uniwersalnych wartości tkwiących u podstaw sztuk walki. Okres
przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania
motoryczności dziecka i zachowań sprzyjających zdrowiu.
Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków
związanych ze zdrowym trybem życia poprzez zachęcanie dzieci do
aktywności sportowej. Dzieci zostają wyposażone w ogólną wiedzę na
temat sztuk walki, samoobrony, poznają podstawowe techniki. Dzięki
ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy,
dzieci poprawiają nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy
poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Wykształcają umiejętności
pracy w zespole i poznają swoje mocne strony.

Szwajcarsko-Polski Program „Przeciwdziałania Otyłości”
KIK/34
W ramach programu podjęto następujące działania: realizowano
program sportowy „Wybieram ruch” zachęcający dzieci do
aktywności ruchowej, zorganizowano zawody sportowe dla dzieci
przedszkolnych pod hasłem: ”Przedszkolaki na start”, powstała
Galeria Przedszkolaka pod hasłem: ”W dobrej formie cały rok”,
prezentująca zdjęcia rodziców wraz z dziećmi uprawiających sporty
i aktywnie spędzających czas na świeżym powietrzu. Promowano
racjonalny i zdrowy tryb życia poprzez kampanie zdrowotne: Tydzień
dla serca, Dzień walki z otyłością, Trzymaj formę, Trzymaj się prosto,
Międzynarodowy Dzień Tańca i Cała Polska biega.

„Wrocławski Program Zabaw Fundamentalnych”
Inicjatorem wdrażanego programu jest Wydział Edukacji Urzędu
Miejskiego. Głównym założeniem tego programu jest rozwijanie
narzędzi umysłowych małego człowieka i wyposażenie
go w kompetencje ułatwiające uczenie się, jak również przygotowanie
do radzenia sobie w życiu.

Projekt „Cały Wrocław czyta dzieciom”
Głównym zadaniem projektu jest podnoszenie kompetencji
czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży oraz
kształtowanie postaw związanych z edukacją alternatywną:
kreatywnością, oryginalnością i nietuzinkowością w postrzeganiu
szkoły XXI wieku.
Projektowi patronuje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
Projekt społeczno-edukacyjny Akademia Zdrowego Przedszkolaka
powstał w odpowiedzi na wciąż narastający problem otyłości, który
teraz dotyczy już najmłodszych. Przedszkolaki wzbogaciły swoją
wiedzę o to, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo
dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz
minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci
w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia.

Projekt „Przedszkolna Nagroda Wrocławia”
Celem konkursu jest uaktywnienie placówek przedszkolnych
Wrocławia w popularyzacji wiedzy o Wrocławiu, podjęcie działań
zmierzających do poznania środowiska przedszkola, osiedla i miasta.
Tworzenie warunków do pobudzania tożsamości regionalnej
i kształtowania świadomości małej ojczyzny.
Organizatorami są: Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd
Miejski Wrocławia, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt „Zakamarkowy plecaczek z książkami”
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodzin
oraz nauczycieli przedszkolnych. Ma na celu wspieranie czytelnictwa,
kształtowanie dobrych nawyków czytelniczych, popularyzację
wartościowej literatury dla dzieci oraz dotarcie z nią do domów
ubogich w książki.
Pomysłodawcą i autorem projektu jest poznańskie wydawnictwo
Zakamarki.

Projekt „Przedsiębiorczy Przedszkolak”
W ramach projektu dzieci miały możliwość uczestniczenia
w zajęciach
o tematyce przedsiębiorczości. Poznały historię
pieniądza, wartości monet i banknotów, awers i rewers, obsługę
bankomatu, itp. W ramach projektu przedszkolaki wzięły udział
w Gali Finałowej projektu w Centrum Kultury Agora. Projekt
finansowany przez Urząd Miasta Wrocław.

Projekt „Klubu Wiewiórka”
Organizowany pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża.
W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach o tematyce
niesienia pomocy innym oraz dbania o zdrowie i higienę osobistą.
W ramach udziału w projekcie dzieci zbierały słodycze na świąteczne
paczki dla podopiecznych PCK, wspierały działania statutowe PCK,
miały spotkanie z przedstawicielem Polskiego Czerwonego Krzyża,
który wręczył im legitymacje członkowskie klubu, drobne upominki,
szczoteczki i pasty do zębów.

Projekt „Edukacja Globalna Dzieci Zmienia Nasz Świat -2”
Projekt organizowany we współpracy z Domem Spotkań
im. Angelusa Silesiusa. W ramach tego projektu odbyły się spotkania
z innymi kulturami świata poprzez gry, zabawy, materiały edukacyjne
np. płyty z muzyką z różnych zakątków świata, podczas których
dzieci poznały kuchnię, obyczaje i tradycje różnych narodów.

Projekt „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”
Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych w tym:
promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych;
kształtowanie
pozytywnej
postawy
względem
środowiska
naturalnego, poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska; uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu
nadmiernej ilości odpadów; promowanie segregowania odpadów.
Patronami projektu są : Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
Wrocławia i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Projekt „Mamo, tato, wolę wodę!”
Kampania zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009r. Jej celem jest
podkreślenie roli wody codziennej diecie dziecka oraz wspieranie
rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych
wśród najmłodszych. Patronami merytorycznymi kampanii są:
Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka, a w tym
roku kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

