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Plan zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 

 

Grupa Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadząy 

Mróweczki 

 

Dodatkowe zajęcia plastyczne 

i matematyczne. 

Ewa Zawadzka 

Żuczki Rozwijanie zdolności manualnych i 

wyobraźni dzieci poprzez zabawy 

plastyczno-techniczne, matematyczne. 

 

Joanna Antosz i Julia Śledź  

 

Pszczółki Zajęcia plastyczne oraz  

zajęcia muzyczno-ruchowe 

 

Jolanta Pasik, Cecylia 

Banaszek 

Biedronki Zajęcia wyrównawcze lub zajęcia 

ogólnorozwojowe "Poznaję świat ", 

przybliżające dzieciom świat 

przyrody, matematyki, wspierające 

rozwój społeczny w grupie 

rówieśniczej. Zajęcia byłyby 

realizowane z wykorzystaniem zabaw 

plastycznych, muzyczno-

rytmicznych i ruchowych. 

Zajęcia taneczne lub plastyczne. 

 

Aneta Konowrocka 

 

Żaneta Stachowicz 

 

 

 

 

 

 

Motylki  Zabawy z językiem  

Zajęcia kulinarne ,,Kuchcikowo"   

 

Ewa Koryciak 

Iwona Giezek 

Rumianki  Zajęcia badawcze 

 

Anna Domańska 

Bratki Zajęcia taneczne.  Agnieszką Zarzycką 

Joanna Mtaszek 

Stokrotki "Happy Songs” - zabawy z językiem 

angielskim. 

językowy projekt o tematyce 

bożonarodzeniowej  

 

Natalia Szulim,  

Marta Woźnica 

Niezapominajki Kuchcikowo, 

zajęcia wyrównawcze, 

 

Luiza Błaszczak 

Maki  Zajęcia rytmiczno-taneczne.  

Muzyka i ruch dla smyka.  

 

Monika Borucka 

Izabela Lesińska 

Zerówka  Zajęcia wyrównawcze Monika Koprowicz-

Waszczuk 

Joanna Szczepańska 

Dorota Płoszaj 

Beata Gójska 
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Plan projektów realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 

 

 Mróweczki - Projekt ,,Piłka" – Ewa Zawadzka. 

 Pszczółki. Projekt: "Bezpieczne dziecko" -  J. Pasik, C. Banaszek. 

 Żuczki. Projekt edukacyjny "Akademia Małych Odkrywców" – Julia Śledź i Joanna 

Antosz. 

 Biedronki. "Przedszkolak przyjacielem przyrody" – projekt przyrodniczy. Aneta 

Konowrocka.  

 Motylki. "Mistrz dobrych manier" - prawidłowe korzystanie z magicznych słów - 

"proszę, przepraszam, dziękuję". Ewa Koryciak i Żaneta Stachowicz.  

 Rumianki. Cykl zajęć w grupie metodą projektów oraz metodą Dobrego Startu. Anna 

Domańska. 

 Bratki. „Podróż 5 latków dookoła świata".   Joanna Mataszek, Agnieszka Zarzycka 

 Stokrotki -  językowy projekt o tematyce bożonarodzeniowej - Natalia Szulim, Marta 

Woźnica. 

 Niezapominajki. "Szczęśliwa trzynastka" - na przekór przesądom, każdy trzynasty 

dzień miesiąca będzie dla dzieci wyjątkowo szczęśliwy. Co miesiąc, 13-tego będzie 

nam towarzyszył inny kolor, a wraz z nim zabawy, konkursy oraz dobrane do koloru 

zagadnienie edukacyjne. 

 Maki. Cała Polska Czyta Dzieciom -  maskotka, która będzie na weekend wędrowała 

do dziecka - dziecko wraz z rodzicami będzie musiało wykonać rysunek jak spędzali 

czas z Misiem i opisać jaką książkę czytali Misiowi - Miś wraz z albumem będzie 

wędrował co tydzień do innego dziecka.  

 0D - klasowy projekt czytelniczy , w którym misio podróżuje po domach dzieci razem 

ze swoim pamiętnikiem, w którym dzieci rysują mu ilustracje do przeczytanej bajki. 

Dorota Płoszaj 

 Przedszkolna Akcja Nakrętka -  zbieranie korków. Dorota Płoszaj 

 Cała Polska czyta dzieciom – rodzice czytają w klasie swoim pociechom wybraną 

przez nich literaturę i opowieści o swoich zawodach. Dorota Płoszaj 

 Projekt ,,Iskierka" – Joanna Szczepańska -  autorski projekt realizowany w grupach 

zerowych ,,Dziecięca Drużyna Pożarnicza" - zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, 
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profilaktyki przeciwpożarowej, ale również udział dzieci w występach np. z okazji 

Dnia Strażaka.  

 Wiem, że zdrowo jem"-  zajęcia o zdrowym odżywianiu, wspólny projekt nauczycieli 

zerówek. 

 ,,W świecie ekonomii" - zajęcia dla oddziałów zerowych. Joanna Szczepańska.  

 Pocztówkowa lekcja historii – dzieci wysyłają i otrzymują od różnych grup 

przedszkolnych w Polsce pocztówki ze swoich stron. Przy okazji dzieci poznają 

regiony Polski - będzie to dodatkowa lekcja historii i geografii.  

 "Mały mis w świecie wielkiej literatury” - czytamy misiowi w naszych domach. Beata 

Gójska. 

  

 

 

 


