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DZIAŁANIE 1
„MALI ARTYŚCI” – ZESPÓŁ ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ
PLASTYCZNYCH
Zajęcia z dziećmi odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzone są w
oparciu o program rozwijania uzdolnień. Celem zajęć jest wprowadzenie
dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności
twórczego wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne. Praca nauczyciela
polega na pobudzaniu ekspresji plastycznej dzieci poprzez dostarczanie
bodźców i treści wyzwalających ich aktywność twórczą. Tematyka zajęć
obejmuje różnorodne techniki plastyczne z wykorzystaniem
niekonwencjonalnych materiałów oraz zajęcia zintegrowane: muzycznoplastyczne i literacko-plastyczne. Ważna jest współpraca ze środowiskiem:
udział w konkursach, organizacja wernisaży oraz cykliczne zajęcia
artystyczne z udziałem rodziców. Przedszkole jest organizatorem
ogólnopolskich i regionalnych konkursów plastycznych, współpracuje z
domami kultury i innymi instytucjami. Informacje na temat organizowanych
imprez kilkakrotnie ukazały się w lokalnej prasie.
W bieżącym roku szkolnym:
- „Przedszkolaki dokarmiają ptaki” – jedna z sześciu równorzędnych nagród
w ogólnopolskim konkursie plastycznym w Warszawie
- „Z Kubusiem będziesz zawsze zdrów” – dwa wyróżnienia w III edycji
ogólnopolskiego konkursu plastycznego
- „Bezpieczne zabawy w ogrodzie przedszkolnym" – III m. w ogólnopolskim
konkursie plastycznym w Chełmie
- „Przyroda w oczach dziecka” – nagroda w konkursie ogólnopolskim
- nagrody i wyróżnienia w miejskich konkursach plastycznych: „Mój świat,
moje marzenia”, „Gwiazdkowe anioły”, „Zimowe impresje”, „Bery i bojki
śląskie”, „Wielkanoc”.
„Nic tak nie rozwija zdolności dzieci, jak kreowanie otaczającego świata, jak
praca od najmłodszych lat, która odbywa się w przedszkolu” (A. Niesyto –
artysta plastyk)
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Laureaci konkursu plastycznego
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Organizacja konkursu
ogólnopolskiego

DZIAŁANIE 2
ZAJĘCIA TEATRALNE

Wzbogacanie słownictwa dzieci poprzez kierowane rozmowy, układanie
krótkich opowiadań, poznawanie synonimów i gwary śląskiej. Angażowanie
dzieci do uczestnictwa w inscenizacjach i przedstawieniach teatralnych,
rozwijanie umiejętność wcielania się w rolę. Recytacja wierszy, słuchanie ze
zrozumieniem tekstów literackich. Zabawy artykulacyjne i słuchowe.
Współpraca z Teatrem Małym, Teatrem Banialuka – udział w warsztatach
teatralnych oraz przedstawieniach. Poznanie i stosowanie różnych form
teatralnych: kukiełki, marionetki, pacynki, gra aktorska. Inscenizacje i
przedstawienia teatralne. Zabawy teatralne: odtwórcze i twórcze, drama.
- przedstawienie jasełkowe w Teatrze Małym w Tychach w ramach
przeglądu regionalnego
- I m. w konkursie recytatorskim o tematyce ekologicznej na szczeblu
miejskim
- wyróżnienie specjalne na V Przeglądzie Szkolnych Inscenizacji i Obrzędów
Bożonarodzeniowych na Śląsku (w Lędzinach)
- prezentacja w ramach ogólnopolskiego programu „Kubusiowi przyjaciele
natury”
- inscenizacje i teatrzyki prezentowane podczas uroczystości
przedszkolnych, na imprezach miejskich i okolicznościowych, na festynach
osiedlowych, w parafii, na imprezach charytatywnych dla dzieci
niepełnosprawnych i z rodzin niewydolnych wychowawczo, inscenizacje w
gwarze śląskiej: „Śląskie klachule”, „Mikołoj”
„Recytacja, muzyka, ruch i gra aktorska dzieci niosła przesłanie
w postaci małych serduszek, iż z radością, nadzieją i miłością wchodzą w
nowe tysiąclecie i nowy rok. Żywię nadzieję, że dalsze działania znajdą
uznanie władz oświatowych oraz dostarczą pełnej satysfakcji” (Burmistrz
Miasta Lędziny)
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Przedszkolaki podczas próby
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ZAJĘCIA MUZYCZNO-TANECZNE
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Słuchanie muzyki, śpiew, zabawy rytmiczne, inscenizacyjne, taneczne,
opowieści ruchowe, gra na instrumentach, organizacja kącika muzycznego.
Zajęcia zespołowe i próby, przygotowanie do występów artystycznych.
Udział w zajęciach muzyczno-rytmicznych prowadzonych przez instruktora
tańca, współpraca z choreografem. Prezentacja umiejętności dzieci
w środowisku: występy w teatrze, współpraca z lokalnymi instytucjami.
- zdobywanie wyróżnień na konkursach i przeglądach oraz imprezach
miejskich i regionalnych: Prezentacje Artystyczne Przedszkolaków, Śląskie
Śpiewanie, Regionalny Festiwal Piosenki Ekologicznej
- prezentacja widowisk muzyczno-tanecznych i wokalnych na imprezach
charytatywnych i środowiskowych
- współpraca artystyczna z instytucjami: teatr, domy kultury, rada osiedla,
szkoły, żłobek miejski, szkoła muzyczna, parafia
- ostatnie osiągnięcie: udział w finale Śląskiego Śpiewania – imprezy
regionalnej w Piekarach Śląskich
„Poprzez przygotowania dzieci i uczestnictwo w Przeglądach Dziecięcych
Prezentacji Artystycznych potrafiła Pani pozytywnie oddziaływać na swoich
wychowanków, ucząc ich kochać muzykę, taniec, śpiew, oraz zapewnić im
radość i zabawę. Swoją postawą, wiedzą i doświadczeniem przyczynia się
Pani do podnoszenia poziomu edukacji przedszkoli” (Krystyna Linkiewicz,
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach)
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Śląskie Śpiewanie w Piekarach Śląskich
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Festiwal Piosenki Ekologicznej

DZIAŁANIE 3
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w kąciku sportoworekreacyjnym, ogrodzie przedszkolnym, na boisku piłkarskim Ludowego
Klubu Sportowego „Ogrodnik”, w obiektach MOSiR Tychy (kryta pływalnia,
lodowisko, boiska „orlik”). Dzieci biorą udział w kursach profilaktyki
zdrowotnej i nauki pływania, przyswajają zasady zdrowego stylu życia,
uczestniczą w zajęciach karate, spartakiadach sportowych, wycieczkach i
innych imprezach sportowo-rekreacyjnych. Corocznie organizowane są
tygodniowe wyjazdy w góry na zielone przedszkole.
- turniej minihokeja: II m. w Łodzi, I m. w Tychach, III m. w Rudzie Śląskiej
- piłka nożna: II m. w Rudzie Śląskiej, I m. w Krapkowicach, III m. w Łaziskach
- Tyski Bieg Uliczny: I m. w 2010 roku, I m. w 2011 roku
- narciarstwo: I m. w Mistrzostwach Szkółek Narciarskich – Biały Krzyż
- karate aikido: I m.
„Ruch to zdrowie, a zdrowe dziecko to szczęśliwe dziecko. Róbmy wszystko,
żeby nasze dzieci były szczęśliwe” (Patrycja Lalik, instruktorka karate,
pracuje z dziećmi)
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Spartakiada Sportowa – Stadion
Śląski
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Zielone przedszkole – Węgierska
Górka

