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Cele
•

Zapewnienie wsparcia dzieciom podczas przebywania w domu i – w ograniczonych
pandemią warunkach – przedszkolu.

•

Wspieranie działań rodzica w pracy z dzieckiem w domu.

•

Utrzymywanie kontaktu z rodzicami i dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia.

•

Szerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystywania przedmiotów domowych do
pracy z dzieckiem.

•

Udostępnianie publikacji, materiałów z zakresu rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym.
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Opis
Miejskie Przedszkole nr 34 dokłada wszelkich starań, aby zapewniać wsparcie i udzielać
pomocy rodzinom swoich wychowanków i im samym w czasie pandemii COVID-19. Na
stronie internetowej przedszkola jest udostępniony bezpośredni kontakt do specjalistów
zatrudnionych w przedszkolu.
Psycholog, logopeda i terapeuta integracji sensorycznej umieszczają na stronie wskazówki,
propozycje zajęć, zabaw, materiały wspomagające rozwój dziecka ze specjalnymi
potrzebami oraz wspierające ich rodziców, którzy mogą bezpośrednio kontaktować się ze
specjalistami.
Nauczyciele dzieci z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej utrzymują bezpośredni
kontakt z dziećmi i ich rodzicami online. Przesyłają im zgodne z zaleceniami materiały do
zajęć i zabaw.
Psycholog:
•

Pozostaje do dyspozycji codziennie w określonych godzinach.

•

Prowadzi na stronie poradnik dla rodziców.

•

Udostępnia materiały do pobrania.

Logopeda:
•

Prowadzi konsultacje e-mailowe

•

Udostępnia materiały do pobrania: ćwiczenia logopedyczne i ogólnorozwojowe,
artykuły, publikacje.

Terapeuta integracji sensorycznej:
•

Prowadzi konsultacje e-mailowe.

•

Udostępnia materiały do pobrania: ćwiczenia, propozycje zabaw, artykuły, publikacje.

Przedszkole prowadzi programy o charakterze wspierającym rozwój dziecka oraz udostępnia
propozycje zabaw i aktywności na swoim fanpage’u na Facebooku:
•

„Książka – mój przyjaciel” – udostępnianie materiałów pobudzających i kształtujących
zainteresowania czytelnicze u dzieci; proponowanie literatury, materiałów ze strony
Biblioteki Wojewódzkiej.
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•

Zabawy sensoryczno-ruchowe „Zaczarowany świat zmysłów” – udostępnianie
ćwiczeń z zakresu motoryki dużej i małej oraz ćwiczeń wzmacniających integrację
wielozmysłową.

•

Bajkoterapia – udostępnianie literatury terapeutycznej wspomagającej rozwój
dziecka.

Przedszkole wykorzystuje do pomocy psychologiczno-pedagogicznej różne narzędzie do
komunikacji online:
•

Zoom: zajęcia z rodzicami i dziećmi, konsultacje, zabawy ruchowe, zajęcia
plastyczne.

•

Skype: współpraca między dyrektorem a gronem pedagogicznym, zajęcia z rodzicami
i dziećmi.

•

WhatsApp: konsultacje między nauczycielami a rodzicami.

•

Messenger: konsultacje między nauczycielami a rodzicami, przesyłanie prac
plastycznych dzieci.

Nasi specjaliści codziennie wspierają przedszkolaków, mając świadomość zagrożeń
i obostrzeń, jakie obowiązują w trakcie pandemii. Placówka przestrzega wszystkich procedur
zgodnych z zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Dzieci w bezpieczny sposób dowiadują się o własnych emocjach i potrzebach wynikających
z dbałości o zdrowie, znają zasady higieny i dotyczące ich ograniczenia. Z naszą pomocą
starają się je respektować.
Dyrekcja i grono pedagogiczne Miejskiego Przedszkola nr 34 dokładają wszelkich starań,
żeby zadbać o rozwój dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie pandemii
koronawirusa. Wierzymy, że nasze działania w trosce o dobro i rozwój dziecka dają naszym
wychowankom i ich rodzicom wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, a także umożliwiają
wspaniałą zabawę i wszechstronny rozwój. Czekamy z niecierpliwością na powrót do pracy
wszystkich uczęszczających do naszej placówki dzieci, ponieważ praca wśród nich jest dla
nas przede wszystkim PASJĄ!
Stan realizacji
W trakcie realizacji1
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Stan na czerwiec 2020 r.
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Najważniejsze efekty
–
Informacje dodatkowe
–
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