Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Opocznie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,
Osi priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działania: XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałania: XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

realizuje projekt
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – PRZEDSZKOLEM PRZYSZŁOŚCI”
W miesiącu grudniu 2020 r. w ramach zajęć z podstawy programowej dzieci uczyły się
o tym jak być dobrym o emocjach, o niesieniu radości, o byciu cierpliwym a także o wszystkim
związanym z Bożym Narodzeniem. Odbył się pochód z okazji dnia praw dziecka. Odbyły się
również Mikołajki i dzieci otrzymały prezenty a także Jasełka i wigilia w grupie.
Podczas zajęć logopedycznych w grupie odbyło się kojarzenie wzorców słuchowych
z pojęciem dźwiękowe scenki. Rozwijanie pamięci słuchowej z wykorzystaniem przedmiotów
codziennego użytku. Zapoznanie z prawidłową wymową głosek szumiących, ćwiczenia głoski
„sz” w izolacji. Analiza głoskowa (nagłos, śródgłos, wygłos), różnicowanie sygnałów
dźwiękowych. Ćwiczenia motoryki narządów mowy z wykorzystaniem bajki logopedycznej o
chorym Panu Języczku, ćwiczenie słuchowe – rozróżnianie głosek „sz” i „cz”. Natomiast na
zajęciach indywidualnych odbyły się programowanie języka – gry i układanki stymulujące pracę
lewej półkuli mózgu, ćwiczenia umiejętności kategoryzacji – rzeczowniki. Rozluźniające
ćwiczenia manualne oraz rozwijające i wzbogacające słownik dziecka i pamięć: powtarzanie nazw
przedmiotów codziennego użytku, wprowadzanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w
przestrzeni i rozumienia krótkich konstrukcji przyimkowych.
Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dzieci ćwiczyły z laską gimnastyczną i wzmacniały
mięśnie grzbietu a także z woreczkami korygując płaskostopie. Wzmacniały mięśnie grzbietu bez
obciążeń z uwzględnieniem wskazań indywidualnych dla każdego dziecka. Ćwiczyły również
mięśnie klatki piersiowej i kulszowo – goleniowe. Przeprowadzono kontrolę i samokontrolę w
przyjmowaniu prawidłowej postawy ciała a także ćwiczenia oddechowe służące poprawie
ruchomości i kształtu klatki piersiowej oraz poprawie wydolności oddechowej.
Na zajęciach z rytmiki dzieci przedstawiały za pomocą głosów i ciała motywów
widniejących na obrazkach. Nauka piosenki na „Dzień Misia” „Miś pluszowy” oraz piosenki
„Przyjedź Mikołaju”. Na jasełka uczyły się piosenki „Gore gwiazda Jezusowi” i przygotowywały
akompaniament na instrumentach perkusyjnych. Odbywały się również ćwiczenia służące
rozróżnianiu charakteru melodii i dopasowywania ruchu do jej charakteru. Zabawa w lustro czyli
dzieci naśladowały ruchy drugiego kolegi lub koleżanki z pary. Uczyły się także układów
tanecznych do jasełek i odbyło się wspólne kolędowanie.
Na zajęciach z integracji sensorycznej w grupie odbyło się doskonalenie wrażliwości
słuchowej i kształtowanie umiejętności reagowania na sygnały słuchowe. Rozwijanie obustronnej
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koordynacji ciała oraz przekraczanie linii środkowej ciała. Dzieci ćwiczyły również na
sensorycznym labiryncie i sensorycznym torze przeszkód a także doskonaliły umiejętności
manualne przez kształtowanie dotyku różnicującego. Natomiast na zajęciach indywidualnych była
stymulacja czucia głębokiego z użyciem masażera na przemian ze stymulacją węchową.
Poprawianie działania systemu przedsionkowego i propioceptywnego poprzez dostarczanie
podczas aktywności ruchowej kontrolowanej ilości bodźców. Obniżanie nadmiernego pobudzenia
psychoruchowego. Stworzenie sytuacji wyboru w trakcie ukierunkowanego na cel działania. Były
również ćwiczenia na trampolinie i systemach powieszanych.
Ponadto w projekcie realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez angażowanie
dzieci w sprawy środowiska oraz promowanie aktywności na rzecz ochrony przyrody. W tym
zakresie w listopadzie i grudniu wybrano kolejnych eko-strażników, którzy co miesiąc się
zmieniają. Dzieci przygotowywały same maślane bułeczki, ciasteczka. Dzieci wzięły udział
w „Szlachetnej paczce” pomogły jednej z wybranych rodzin oraz świątecznej zbiórce „Paka dla
psiaka”. Ponadto na zebraniu personelu projektu i zespołu zarządzającego projektem używano
papierowych kubków a nie plastików.
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Wszyscy uczestnicy/uczestniczki uczestniczą we wszystkich formach wsparcia
zaplanowanych w projekcie, wszyscy mają równy dostęp do zajęć jak i pomocy
dydaktycznych bez względu na płeć
25 dzieci 5 latków (12 DZ i 13 CH)

Realizator projektu : Akademia Przedszkolaka Agnieszka Klimek
Biuro projektu : ul. M.C. Skłodowskiej 22, 26-300 Opoczno,
e-mail info@akademia-przedszkolaka.com, Tel: 601 668 592
Koordynator projektu : Małgorzata Mlonka,
e-mail malgorzata.mlonka@wp.pl, Tel: 509 021 050
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