PROGRAM WYCHOWAWCZO - EDUKACYJNY
dla dzieci w wieku przedszkolnym
„ CZYM SKORUPKA ZA MŁODU..."


Wiek przedszkolny w życiu człowieka jest okresem niezmiernie istotnych przemian rozwojowych, w tym także, jeśli nie przede wszystkim, społecznych. Dzieci uczą się zachowań społecznych, najpierw od swojej rodziny, potem od grup rówieśniczych i osób dorosłych, które w tak wczesnym okresie rozwoju stanowią dla nich duży autorytet.
Wzorce zachowań wyniesione z dzieciństwa są bardzo silne i ogromnie wpływają na funkcjonowanie dorosłych już ludzi w społeczeństwie.
Dziecko w przedszkolu spędza dużo czasu, dlatego odpowiedzialność za jego wychowanie nie może spoczywać tylko na rodzicach. Nierzadko zdarza się, że ma ono tutaj również do czynienia z sytuacjami trudnymi (np. konflikt z rówieśnikami), na które musi nauczyć się reagować. Rolą nauczyciela jest tak kształtować postawę dziecka, by te reakcje były uzasadnione i nie krzywdziły żadnej ze stron. Wychowywanie to nie tylko uczenie współżycia z ludźmi, to także kształtowanie odpowiedniej postawy do świata zwierząt i roślin.
Dzieci lubią uczyć się wierszy i piosenek, słuchać bajek i opowiadań, dlatego ważne jest, by właśnie za ich pomocą, przemycać" istotne elementy wychowawcze. W czasie mojej ponad dziesięcioletniej pracy wychowawczo - dydaktycznej w przedszkolu, często zdarzało mi się poszukiwać wierszy i piosenek, które traktowałyby o problemach kultury zachowania, szacunku dla dorosłych i rówieśników, kształtowania nawyków higienicznych, ekologii itp.
Lubię „bawić się słowem", dlatego postanowiłam napisać program wychowawczo-edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, oparty na wierszach mojego autorstwa i również autorskich propozycjach zajęć z ich wykorzystaniem. Głównym celem tego programu jest kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, kulturalnych zachowań wobec ludzi i otaczającego je świata.
Za pośrednictwem naszej strony internetowej przedszkola chciałabym podzielić się niektórymi moimi pomysłami z nauczycielami pracującymi w przedszkolach i nie tylko.


TEMAT: ZDROWY UŚMIECH

„ZDROWY UŚMIECH”

Kubek z wodą, pasty trochę, szczotka kolorowa
i zaczynam szorowanie – codziennie od nowa.

Zęby małe, żeby duże, na dole, i u góry.
Każdy z nich chce być czyściutki i nie chce mieć dziury.

Precz bakterie! W mojej buzi miejsca nie znajdziecie!
Moja kolorowa szczotka szybko was wymiecie.!

Tu w przedszkolu mam szczoteczkę, a drugą mam w domu
i choć jestem koleżeński, nie dam jej nikomu.

Cel główny - świadome dbanie o własne zdrowie.

Cele operacyjne - dziecko poznaje treść wiersza pt. „Zdrowy uśmiech",
- dz. sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe,
- dz. wyrabia nawyk dokładnego szczotkowania jamy ustnej,
- dz. rozumie potrzebę dbania o higienę osobistą,
- dz. umie kontrolować stan własnych przyborów do mycia zębów.

Pomoce - wiersz pt. „Zdrowy uśmiech", kubek, pasta, szczotka do mycia zębów (zniszczona i nowa), kredki, kartki dla wszystkich dzieci, kolorowanki (pasta, kubek i szczotka).

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Rozmowa wprowadzająca w temat zajęcia:
a) dzieci odpowiadają na pytania:
- Czy myłyście dziś zęby po śniadaniu?
- Jak należy dbać o zęby?
- Co szkodzi zębom, a co służy?
- Dlaczego warto dbać o zęby?
2. Zaproszenie dzieci do wysłuchania wiersza pt. „Zdrowy uśmiech".
3. Rozmowa na temat treści wiersza.
4. Pokaz przyborów do mycia zębów - dokładne omówienie sposobu dbania o nie (mycie szczotki i kubka po zabiegach higienicznych, ustawianie szczotki w kubku uchwytem do dołu).
5. Zachęcenie dzieci do skontrolowania własnych przyborów - przejście do łazienki.
6. Zabawa ruchowa — „ Szczotkowanie zębów wielkoluda" — dzieci w pozycji stojącej wykonuj ą koliste ruchy rąk, następnie poziome i pionowe.
7. Rysowanie na temat - „Przybory do mycia zębów".
Dzieci projektuj ą kubki, pasty i szczotki na kartce papieru, lub kolorują kolorowankę.
8. Zorganizowanie wystawy prac.
9. Mycie zębów po obiedzie przy lustrze - dzieci kontrolują technikę mycia.
10. Podsumowanie zajęć:
	dzieci dowiadują się, dlaczego nie należy pożyczać innym swoich przyborów do mycia zębów - nie świadczy to wcale o tym, że jest się niekoleżeńskim, jest to niehigieniczne!


TEMAT: W KURNIKU

„W KURNIKU”

Na podwórku już od rana duże zamieszanie
- mama kura zniosła jaja. Co się z nimi stanie?
Już przykicał szary zając, przybiegły indorki,
nawet cztery małe myszki wyszły ze swej norki.

Każdy przecież chce zobaczyć, co w skorupkach siedzi.
Do kurnika przydeptali ciekawi sąsiedzi.
Ale sprytna mama kura zasłoniła jaja,
siadła na nich i podglądać innym nie pozwala.

Nagle, co to? Jakiś hałas! Jakby coś się zbiło!
Kura wstała, a pod kurą jajek już nie było.
Co się stało? – zapytały dwie ciekawskie kaczki.
Ze skorupek się wylęgły żółciutkie kurczaczki.


Cel główny - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; budzenie opiekuńczego stosunku do zwierząt – istot słabszych od człowieka.

Cele operacyjne - dzieci poznają, treść wiersza pt. "W kurniku" i historyjkę obrazkową do wiersza,
- dz. poznaj ą etapy rozwoju kury,
- dz. utrwalaj ą nazwę kurnik, określającą "dom" kur,
- dz. rozpoznaj ą głosy zwierząt gospodarskich.

Pomoce - wiersz pt. "W kurniku", historyjka obrazkowa do wiersza, kaseta magnetofonowa z głosami zwierząt gospodarskich, magnetofon, jajka kurze.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Wprowadzenie w tematykę ( okazją mogą być np. zbliżające się Święta Wielkanocne)
a) rozmowa z dziećmi na temat: "Co to jest jajko?" - dzieci opisują wygląd jajka i próbują określić, czym ono jest - na przykład domkiem kurczaczka.
2. Historyjka obrazkowa na podstawie wiersza pt. "W kurniku".
3. Omówienie treści wiersza i historyjki obrazkowej
a) dzieci dowiaduj ą się, jakie warunki muszą być spełnione, by z jajka powstał kurczak ciepło
b) utrwalenie nazwy miejsca dla kur - kurnik.
4. Rozpoznawanie głosów kur i kurcząt spośród innych - kaseta.
5. Zabawa ruchowa "Kurczaczki" połączona z ćw. Ortofonicznym (naśladowanie głosu kurcząt).
6. Podsumowanie zajęć
a) zachęcenie dzieci do odwiedzenia kurnika i obserwacji życia kur jeśli będą 
wypoczywały na wsi, a także opiekowania się nimi.



TEMAT: OBIETNICA

„OBIETNICA”

Czy o roślinach ktoś pamięta,
kiedy na dworze upał wielki?
Dzieci napiją się kompotu,
a dla roślinek ni kropelki.

Kwiaty w donicy posmutniały,
liście zwiesiły wysuszone.
Dzieci się bawią. Zapomniały!
Nawet nie patrzą już w ich stronę

A obiecały, że podlewać
będą codziennie, tak jak trzeba,
bo gdy zielono jest dookoła,
to wszystkim dzieciom chce się śpiewać.

Lecz co to? Idzie ktoś z konewką!
Aż kwiaty oczy otworzyły.
To nasz kolega – mały Jasio,
nie tylko dla nas jest zawsze miły!

Cel główny - wyrabianie poczucia odpowiedzialności za składane obietnice.

Cele operacyjne - dziecko poznaje treść wiersza pt. „Obietnica",
- dz. dostrzega korzystne i niekorzystne warunki dla wzrostu roślin,
- dz. nabywa opiekuńczy stosunek do świata roślin,
- dz. uświadamia sobie, jakie konsekwencje może nieść niedotrzymanie danego słowa
- dz. zawiera kontrakt.

Pomoce - wiersz pt. „Obietnica", kwiaty doniczkowe, konewka z wodą.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Wprowadzenie w temat zajęcia - przypomnienie zasad obowiązujących Opiekuna Przyrody ( m.in. szanowanie przyrody, dbanie o nią, sprzeciwianie się przejawom wandalizmu w stosunku do niej itp.)
2. Zapoznanie dzieci z wierszem pt. „Obietnica", rozmowa na temat treści:
a) dzieci oceniaj ą postępowanie bohaterów wiersza,
b) uświadamiają sobie, co mogłoby się stać, gdyby o kwiatku wszyscy zapomnieli,
c) dowiadują się, co to znaczy być odpowiedzialnym.
3. Kontrola stanu kwiatów doniczkowych w sali:
a) dzieci sprawdzaj ą nawilżenie ziemi w donicach, oceniają, czy kwiaty należy podlać, czy mają dosyć wody.
4. Zawarcie z dziećmi kontraktu - dzieci z nauczycielką ustalają, co ma zawierać i podpisują się pod nim np. odciskiem kciuka.
Kontrakt
1. Dyżurny wybierany jest na jeden tydzień.
2. Dyżurny zobowiązuje się codziennie sprawdzać stan kwiatów w sali.
3. Jeśli ziemia w donicy jest sucha podlewa je.
4. Dyżurny sprawdza, czy w konewce jest odpowiednia ilość wody.
5. Za prawidłowo wykonane obowiązki, pod koniec tygodnia, dyżurny otrzymuje pochwalę w obecności grupy i odznakę Przyrodnika.
6. Jeśli dyżurny zaniedba swoje obowiązki odznaki i pochwały nie otrzymuje.
5. Wspólny wybór dyżurnego.
6. Podsumowanie zajęcia. Umieszczenie kontraktu w widocznym miejscu.



TEMAT: HAŁAS

„HAŁAS”

Na spacer dziś wyszły wszystkie przedszkolaki,
Tak hałasowały, że uciekły ptaki.
Kret wychylił głowę ze swego kopczyka,
Usłyszał ten hałas i powiedział – Znikam!

Na pobliskim drzewie siedziała wiewiórka,
A teraz do dziupli wykonała nurka.
Szara mysz do dziury swojej tak pędziła,
Że po drodze wszystkie ziarna pogubiła.

Kto kocha przyrodę, ten wie dobrze przecież,
Że nie tylko ludzie żyją na tym świecie.
Jeśli chcesz zobaczyć wokoło zwierzęta
Zachowuj się ciszej i o nich pamiętaj.


Cel główny - rozumienie szkodliwego wpływu hałasu na człowieka oraz inne żywe istoty.

Cele operacyjne - dziecko uświadamia sobie, że właściwe zachowanie obowiązuje także na terenie otwartym,
- dz. wie, że zwierzęta boją się hałasu,
- dz. poznaje treść wiersza pt. „ Hałas",
- dz. uświadamia sobie, że dbanie o przyrodę to także zachowanie ciszy w miejscach, gdzie żyją dzikie zwierzęta,
- dz. wie, że hałas jest bardzo szkodliwy dla ludzkiego ucha,
- dz. próbuje zilustrować hałas.

Pomoce - wiersz pt. „ Hałas"; instrumenty - talerze, pudełka akustyczne, trójkąty, janczary; farby, kartki A3 - dla każdego dziecka.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Rozmowa wprowadzająca na temat: „ Co to jest hałas?".
2. Zapoznanie dzieci z wierszem pt. „ Hałas".
3. Omówienie treści wiersza:
a) dzieci omawiaj ą zachowanie przedszkolaków na spacerze,
b) porównują je ze swoim zachowaniem, gdy wychodzą na dwór,
c) uświadamiają sobie, jak źle hałas wpływa na otoczenie, a zwłaszcza na żywe istoty.
4. Zabawa dźwiękowa - „ Co jest przyjemniejsze dla ucha?":
a) dzieci porównuj ą dźwięki poszczególnych instrumentów,
b) graj ą na nich z różny m natężeniem,
c) oceniają, jakie dźwięki są przyjemne dla ucha, a jakich długo się słuchać nie da.
5. Malowanie farbami na temat: „Hałas";
a) dzieci próbują nadać hałasowi wygląd - rozwijanie wyobraźni.
6. Omówienie prac przez autorów. Zorganizowanie wystawy w holu.




Małgorzata Brandt
Przedszkole Nr 7 „ Puchatek" Świecie

