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„Akademia Smyka - partnerem w opiece nad 

dzieckiem dla pracującego rodzica” 

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,  

Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Numer i nazwa Działania dla Osi: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi w wieku do 3 lat 
 

 

W okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. zrealizowano 3 miesiące opieki nad dziećmi 

do lat trzech. Ponadto zapewniono dzieciom całodzienne wyżywienie. Od 6.30 – 8.00 jest tak 

zwanie schodzenie dzieci, 8.00 – 8.30 zabawy ruchowe, 8.30 – 9.00 Śniadanie, 9.00 – 10.00 

Zabawy edukacyjne, 10.00 – 11.00 Spacer i zabawy na świeżym powietrzu, 11.00 – 11.30 Zupa, 

11.30 – 12.00 Czynności higieniczno – pielęgnacyjne, 12.00 – 13.30 leżakowanie, 13.30 – 14.00 

II danie, 14.00 – 14.30 Czynności higieniczno – pielęgnacyjne, 14.30 – 15.30 Zabawy swobodne 

inicjowane przez opiekuna, 15.30 – 16.00 podwieczorek, 16.00 – 17.00 Zabawy swobodne 

inicjowane przez opiekuna, 17.00 – 17.30 Kolacja, 17.30 – 18.00 Rozchodzenie się dzieci. Zajęcia 

dydaktyczne w poniedziałek (edukacja przyrodnicza, plastyczna), wtorek (edukacja teatralna, 

językowa), środa (edukacja matematyczna, plastyczna), czwartek (edukacja językowa, 

plastyczna), piątek (edukacja matematyczna, techniczna). W ramach zajęć odbył się teatrzyk           

z pacynką w ramach bajkoterapii. Robiły też doświadczenia z wodą i obserwowały zmiany 

zachodzące podczas eksperymentów. Przygotowywały laurki na dzień babci i dziadka. Uczyły się 

o pracy leśnika i o ptakach i zwierzętach zimą. Ponadto wysłuchały fragmentu nagrania orkiestry, 

poznały instrumenty muzyczne po czym wypełniały płaszczyznę gitary bibułą. Wykonywały 

swoje instrumenty marakasy z różnych ziaren. Zapoznały się z apteczką i akcesoriami się w niej 

znajdujących a następnie odbył się teatrzyk „U Pana doktora”. Była również pogadanka na temat 

teatru, aktorów, sceny, pacynek, kukiełek. Często również odbywa się słuchanie bajek z użyciem 

rekwizytów. Uczyły się również o epoce w której żyły dinozaury i z masy solnej wykonywały 

swoje zwierzątka. Po przez zrobienie eksperymentu ze skitelsami dzieci zapoznały się z kolorami 

tęczy.  W okresie od 29 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. odbywały się zajęcia w formie 

zdalnej. Opieka żłobkowa została zapewniona dla rodziców którzy zostali objęci rozporządzeniem 

ministra edukacji i nauki z dnia 26 marca 2021 r. Utworzono w tym celu grupę na Facebooku i 

wysyłano linki do zajęć  lub łączono się z dziećmi przez zoom. W dalszym ciągu uczą się również 

podstawowych czynności samoobsługowych jak dokładne mycie rąk, dokładne wycieranie rąk, 

odkręcanie i zakręcanie wody, zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety, nauka 

estetycznego jedzenia, ćwiczenia umiejętności posługiwania się łyżką, widelcem, picia z 

kubeczka, zasad bezpiecznego poruszania się na spacerze. Ponadto w projekcie realizujemy 

zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez angażowanie dzieci w sprawy środowiska oraz 

promowanie aktywności na rzecz ochrony przyrody.  
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W tym okresie zrealizowano 5 zajęć z logopedą podczas których dzieci ćwiczyły narządy mowy          

i wybrane głoski w izolacji, wspólne śpiewanie i interpretacja ruchowa piosenki. Były ćwiczenia 

oddechowe z wykorzystaniem baniek mydlanych – wydłużanie fazy wydechowej, zwiększenie 

siły wydechu. Następnie dzieci odbyły zabawy rymem z wyrazami dźwiękonaśladowczymi, 

sylabami w wierszykach oraz zabawy paluszkowe wspomagające rozwój koordynacji wzrokowo – 

ruchowej naśladownictwa i pamięci. Były zabawy kształtujące orientacje w schemacie własnego 

ciała – rozwijanie umiejętności wskazywania i nazywania części ciała. Ponadto było usprawnianie 

narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem bajki logopedycznej, kształtowanie prawidłowego 

toru oddechowego a także wdrażanie do koncentrowani uwagi na bodźcach słuchowych                  

i zapoznanie z graficzną i dźwiękową formą samogłosek ustnych wdrażanie o wyrazistej wymowy 

samogłosek ustnych. Na kolejnych zajęciach były ćwiczenia rozwijające umiejętność 

rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów. Zostały również przeprowadzone drugie 

obserwacje na podstawie sporządzonych arkuszy obserwacji dziecka. W okresie od 29 marca  

2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. zajęcia zostały zawieszone. 

 

W tym okresie zrealizowano 6 zajęć z zajęć umuzykalniających na których dzieci uczyły 

świadomości własnego ciała poprzez zabawę muzyczno – ruchową „Hu hu ha nasza zima zła. 

Uczyły się piosenki na występy z okazji dnia Babci i Dziadka. Na kolejnych zajęciach było 

umuzykalniane na instrumenty perkusyjne i uwrażliwianie dzieci na poszczególne instrumenty – 

wykonanie rytmiczanek. Następnie dzieci osłuchały się z metrem trójdzielnym oraz próbowały 

dostosować ruchy do charakteru muzyki. Ponadto była zabawa muzyczno –ruchowa rozwijająca 

pamięć muzyczną a także zabawa rozwijająca dziecko z ciszą i rozróżnianie tempa 

(szybko/wolno) i dynamiki (głośno/cicho) oraz ćwiczenia służące rozwijaniu rytmicznego 

poruszania się do muzyki. Zostały również przeprowadzone drugie obserwacje na podstawie 

sporządzonych arkuszy obserwacji dziecka. W okresie od 29 marca  2021 r. do 16 kwietnia 2021 

r. zajęcia zostały zawieszone. 

W tym okresie zrealizowano 5 zajęć z multisensoryki podczas których dzieci poprawiały 

stabilność mięśni głębokich tułowia, wzmacniały górne części ciała, świadomość ciała, 

usprawniały planowanie motoryczne, bodźców przedsionkowych i proprioceptywnych, poprawa 

pracy we wszystkich płaszczyznach ruchu. Była stymulacja zmysłu słuchu poprzez zabawę 

muzyczną cicho –głośno, szybko – wolno a także rozpoznawały odgłosy przyrody. Odbyła się 

stymulacja czucia głębokiego – masaż piłką sensoryczną oraz przeciskanie się przez tunel 

sensoryczny. Na kolejnych zajęciach była stymulacja układu węchowego – ustawianie 

pojemników od najbardziej przyjemnego do najbardziej niemiłego. Następnie stymulacja czucia 

głębokiego – zawijanie dzieci w mate sensoryczną a następnie dociskanie pleców, rąk, nóg. 

Chodzenie po ścieżce sensorycznej – równoważnej, wchodzenie i zjeżdżenie po schodach 

sensorycznych czołganie się przez tunel. Zostały również przeprowadzone drugie obserwacje na 

podstawie sporządzonych arkuszy obserwacji dziecka. Od dnia 29.03 do 18.04 br. żłobek został 

czasowo zamknięty w wyniku wejścia w życie nowych obostrzeń epidemicznych. Pomimo, iż od 

29 marca żłobek został czasowo zamknięty w wyniku wejścia w życie nowych obostrzeń 

epidemicznych zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Opieka żłobkowa została 

zapewniona dla rodziców którzy zostali objęci rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 

26 marca 2021 r. Natomiast zajęcia nie będą prowadzone aż do powrotu dzieci do żłobka. 
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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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