
Podsumowanie realizacji Projektu 

„Kolorowe Przedszkole – z nami równy start” 

Czas realizacji: 01. 08. 2017 r. - 31.07. 2018 r.  

Miejsce realizacji: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Polance Wielkiej

1. Nowy oddział przedszkolny

W  ramach  projektu  utworzono  nowy  oddział  przedszkolny  dla  dzieci  3,4-  letnich

dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Informacja o utworzeniu oddziału została zamieszczona 01.08.2017 r. na stronie internetowej

Przedszkola (www. Przedszkole polanka.edu.pl).

 sala  przedszkolna została  wyposażona  w  zabawki  i  pomoce  dydaktyczne

dostosowane do wieku dzieci i umożliwiające harmonijny ich rozwój.

 szatnia znajdują się w niej szafki na ubrania dzieci, leżaki oraz szafa z oddzielnymi

półeczkami na pościel dzieci. 

 łazienka także została dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 w oddziale realizowany był program „Funkcjonalna terapia ręki – wspieranie dziecka

w  rozwoju  samodzielności”,  który  miał  na  celu  kompensowanie  braków  związanych

z małą motoryką i rozwijanie sprawności manualnych i samoobsługowych. Program był

skierowany do: 

- dzieci, które są objęte działaniami wczesnego wspomagania rozwoju w zakresie rozwoju

motorycznego

- dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których trudności

wynikają  z opóźnienia i zaburzenia rozwoju ruchowego

-  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  w  celu  rozwijania  funkcji  motorycznych

i samoobsługowych



2. Zajęcia oferty dodatkowej:

 gimnastyka  korekcyjna  z  p.  Darią  Kryniewską-  zajęcia  odbywały  się  2  razy

w tygodniu

 zajęcia  przyrodniczo-techniczne  w  pracowni  Orange  w  Polance  Wielkiej  oraz

w Regionalnym Ogrodzie Sensorycznym „SALUTIS”  w Porębie Wielkiej

 21 Wrzesień 2017 r. „Kolorowe zwierzęta- wykonywanie zwierząt z papieru” - zajęcia

dla grup I i VIII

 30 Październik 2017 r. „Dary jesieni- malowanie szyszek” - zajęcia dla grup IV i VIII

 20 Listopad 2017 r. „Twórczy recykling- wykonywanie lampionów ze słoiczków” -

grupa II i VIII



 11 Grudzień 2017 r. „Choinka- malowanie tekturowych elementów” - gr. III i gr. VIII

 15  Styczeń  2018  r.  „Zapoznanie  z  narzędziownią  w  Pracowni  Orange  oraz

samodzielne wykonanie breloczków” - gr. VII i gr. VIII

 7 Luty zajęcia grup IV, V, VIII zajęcia z Edumagią pt. „Wróżka w krainie światła”

 13  Marzec  zajęcia  z  „Fabryką  Kreatywności”   -  wykonywanie  eksperymentów

i doświadczeń – gr. VI, VIII, 



 24 Kwiecień 2018 r – Tworzymy żywe obrazy – gr. VI, VIII

 23 Maj 2018 r. - Tworzymy zieleniec – gr.  VIII

 15 Czerwiec 2018 r. - warsztaty pszczelarskie – gr. VIII



 wycieczki tematyczne:

 31 Październik 2017 r.-  wycieczka  do Kopalni  Soli  w Bochni  oraz Krainy Zabaw

Dziecięcych „Fadolandii” w Wadowicach (gr. II i V) 

 17  Listopad  2017  r.  -  Wycieczka  do  kopalni  soli  w  Wieliczce  i Klockolandii

w Krakowie (gr. VI i VII)



 11 Grudzień 2017 r.- wycieczka do Muzeum Zamkowego w Oświęcimiu (gr. II) 

 17 Kwiecień 2018 r.  - wycieczka do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach i Sali zabaw

„Nibylandia” w Katowicach – gr. I, gr. IV



 8 Maj 2018 r. – wycieczka do Groty Solnej w Wadowicach (gr. III, gr. VIII)

 15 Maj 2018 r. – wycieczka do Dinozatorlandu w Zatorze (gr. III, gr. VIII)



 22 Maj 2018 r. - wycieczka do Groty Solnej w Wadowicach (gr. III, gr. VIII)

 6 Czerwiec 2018 r. - wycieczka do Groty Solnej w Wadowicach (gr. VI, gr. VII)



 7 Czerwiec 2018 r. - wycieczka do Groty Solnej w Wadowicach (gr. IV, gr. I)

 11 Czerwiec 2018 r. - wycieczka do Groty Solnej w Wadowicach (gr. II, gr. V)



 21 Czerwiec r.  – Fabryka Kreatywności – gr. III, gr. VIII

 zajęcia z dogoterapii

 29.09.2017 r. - Poznajmy się. Mój przyjaciel pies.

 31.10.2017 r. - Psie smaki i radości na jesienną słotę. Mowa ciała, emocje.



 14.11.2017 r. - Zrób to sam – zabawki dla pupila.

 12.12.2017 r. Prezenty – przyjemność i obowiązek. 

 09.01.2018 r. Praca i zabawa. Psy pracujące, zabawa z pupilem. 



 06.02.2018 Zabawy buzi i języka – zabawy logopedyczne.

 14.03.2018 Poszukiwanie skarbów – zabawy rąk i paluszków.

 10.04.2018 Cztery łapy – portret psa terapeuty.



3. Wsparcie dla rodziców

 08.11.2017 r. warsztaty z dietetykiem, dyżur logopedy i psychologa 



 07.12.2017 r. warsztaty z psychologiem, dyżur psychologa

 02.02.2018 – dyżur psychologa

W ramach projektu

„Kolorowe przedszkole- z nami równy start”

serdecznie zapraszamy na dyżur psychologa, który

odbędzie się w dniu 02 lutego 2018r. (piątek)

w godz. od 13.30 do 14.30.

Dyżur będzie miał charakter indywidualnego

spotkania z chętnymi rodzicami.

 Na indywidualne rozmowy i porady zapraszamy do sali nr 77



 01.03.2018 – warsztaty z psychologiem dla rodziców i dzieci



 11.04.2018  –  warsztaty  z  dietetykiem  dla  rodziców  i  dzieci,   dyżur  logopedy

i psychologa



 24.05.2018 - dyżur psychologa



4.  Podsumowanie  realizacji  programu  „Funkcjonalna  terapia  ręki  –

wspieranie dziecka w rozwoju samodzielności”.

Program był realizowany w grupie VIII objętej projektem unijnym. W październiku

nauczyciele  dokonali  wstępnej obserwacji  dzieci,  która wykazała,  że ponad połowa dzieci

z grupy ma problem z prawidłowym chwytem narzędzi kreślarskich.  W toku bieżącej pracy

nauczyciele  prowadzili  zabawy  mające  na  celu  usprawnianie  motoryki  małej.

Przeprowadzano zabawy manipulacyjne i badawcze wykorzystując różne środki dydaktyczne,

m.  in.  sensoryczne  misie,  piasek  kinetyczny,  masy  plastyczne,  folię  bąbelkową,  koraliki,

kostkę manipulacyjną, piłeczki sensoryczne, skaczące żabki, pęsety, przewlekanki, układanki

itp.  W czasie  zabaw ruchowych  wykorzystywano:  piłki,  tunel,  szarfy,  obręcze,  woreczki,

puzzle do gry w klasy, talerz balansujący. Dzieci ćwiczyły na labiryntach grafomotorycznych.

Miały  możliwość  manipulowania  magnesami  na  specjalnie  przystosowanych  tablicach.

Nauczycielki prowadziły również zabawy paluszkowe oraz masażyki relaksacyjne. W czasie

zajęć ruchowych stosowano elementy metody Weroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej

Dennisona,  Integracji  Sensorycznej,  N.C.  Kepharta.  Na  zajęciach  dydaktycznych

wykorzystano puszki dźwiękowe, którymi dzieci mogły operować. Raz w tygodniu odbywały

się  zajęcia  plastyczne,  podczas  których  wykorzystywano  różnorodne  techniki  plastyczne.

W grupie wykorzystywano trójkątne kredki oraz ergonomiczne nakładki na kredki. 

Na podstawie  arkusza obserwacji  umiejętności  motorycznych  i  samoobsługowych  dziecka

z dysfunkcjami sporządzonego dla potrzeb ewaluacji programu można stwierdzić, że u dzieci

badanych poprawiło się funkcjonowanie w tych sferach. Prawie wszystkie dzieci  prawidłowo

trzymają  kredkę,  pędzel;  dzieci  zapełniają  kontury  obrazka,  większość  potrafi  wydzierać

papier  swoim sposobem,  troje  dzieci  używa do tego palca  wskazującego  i  kciuka,  dzieci

potrafią rwać plastelinę,  jednak w dalszym ciągu mają trudności z zapełnieniem konturów

obrazka plasteliną,  prawie wszystkie  dzieci  potrafią  trzymać prawidłowo nożyczki,  a troje

dzieci  wycina  wg  linii,  większość  spośród  badanych  dzieci  samodzielnie  podejmuje

swobodną  działalność  plastyczną.  Największe  postępy  dzieci  poczyniły  w  sferze

samoobsługowej- wszyscy potrafią samodzielnie się ubrać (jedno dziecko z pomocą), założyć

buty, umyć się, wszyscy oprócz jednego dziecka zawsze używają sztućców podczas jedzenia.

Wnioski: dalsza kontynuacja ćwiczeń zawartych w programie, indywidualna praca z dziećmi

mającymi  problem  z  prawidłowym  chwytem,  wykorzystywanie  ciekawych  pomocy

dydaktycznych. 


