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 POSZERZA HORYZONTY”
W miesiącu marcu 2020 r. na zajęciach z podstawy programowej dzieci uczyły się
o co to znaczy ciepłe kraje, o dinozaurach skąd wiemy że żyły na ziemi, o zwierzętach żyjących
w wodzie i pod ziemią, o czterech żywiołach. W ramach zajęć z serii życie na naszej planecie
odbyła się kreatywna zabawa na podstawie tekstu Terlikowskiej „Chodzi mucha po globusie”.
Odbyły się również obchody dnia kobiet, każda dziewczynka dostała upominek, były tańce i mały
poczęstunek. Rodzice również uczestniczą w zajęciach przychodzą do przedszkola opowiadają
o swoich zawodach i czytają dzieciom bajki – ta relacja spotkała się z dużym entuzjazmem
i zaangażowaniem rodziców.
Ponadto realizując założenia działań równościowych odbyły się również zajęcia na których
zaprezentowano bajkę „Pajączek” mówiącej o odrzuceniu przez grupę z powodu
niepełnosprawności ruchowej, poczuciu osamotnienia. Bajki terapeutyczne mają na celu danie
dzieciom wsparcia, pomoc w rozumieniu sytuacji trudnych, także uświadomienie doznawanych
emocji, poznanie nowych strategii radzenia sobie i zastępczą kompensację, co powoduje, że
występują w nich pewne elementy wspólne. Bajki terapeutyczne, to skuteczna metoda
wychowania wrażliwego człowieka umiejącego radzić sobie w życiu pomimo trudności,
niepełnosprawności. Odwiedziła naszych przedszkolaków również Pani dentystka, która mówiła
i pokazywała dzieciom jak należy dbać o ząbki żeby były czyste i zdrowe. Ponadto odbywały się
zajęcia indywidualne z psychologiem i pedagogiem. W ramach zajęć z logopedą były zagadki
słuchowe – różnicowanie odgłosów z otocznia oraz kolory – nazywanie, rozróżnianie
i grupowanie kolorów.
W ramach zajęć z gimnastyki korekcyjnej dzieci robiły ćwiczenia dolnych kończyn i stóp,
ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha oraz pośladków a także kontrola
i samokontrola prawidłowej postawy.
W ramach zajęć z rytmiki była ogólna zabawa z instrumentami perkusyjnymi przy
piosenkach dla dzieci oraz wstęp do instrumentacji utworu słuchanego wg metody aktywnego
słuchania muzyki autorstwa B. Strauss oraz zabawa muzyczno – ruchowa z elementami śpiewu pt.
wycieczka do ZOO (rozwijanie poczucia rytmu, słuchu melodycznego i umiejętności
rozpoznawania instrumentów perkusyjnych)
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W ramach zajęć z integracji sensorycznej odbyło się odbyły się ćwiczenia stymulujące
układ dotykowy podczas chodzenia po dywanikach fakturowych, stymulacja czucia głębokiego
z użyciem piłek sensorycznych i rehabilitacyjnych.
Ponadto od 16 marca 2020 r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa funkcjonowanie jednostek
systemu oświaty zostało czasowo ograniczone w tym przedszkola. Oznacza to, że w naszej
placówce zajęcia zostają zawieszone aż do odwołania.

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 (15 DZ i 10 CH) z czego
5 latków – 12 dzieci (w tym 9 dziewczynek i 3 chłopców)
4 latków – 13 dzieci (w tym 6 dziewczynek i 7 chłopców)

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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