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Wychowywanie dzieci w rozróżnianiu dobra i zła. 

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym  
i technicznym.  

Kształtowanie postaw obywatelskich,  szanowania tradycji i kultury własnego 
narodu, a także innych  narodów 

Zrozumienie podobieństw i różnic oraz przygotowanie dzieci do życia w 
świecie pełnym różnorodności i utwierdzanie w przekonaniu , że jest  to stan 
naturalny i pożądany.  

Wdrażanie do codziennej dbałości o środowisko - udział w działniach 
proekologicznych. 

Zadanie główne:  

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH I BUDOWANIE WIEDZY OGÓLNEJ POPRZEZ EDUKACJĘ 

GLOBALNĄ 

CELE GŁÓWNE 



 

 
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 
KSZTAŁTOWANIE POSTAW I POSZERZENIE WIEDZY OGÓLNEJ DZIECI POPRZEZ EDUKACJĘ GLOBALNĄ 

 SPOSOBY REALIZACJI KRYTERIA SUKCESU MONITOROWANIE TERMINY ODPOWIEDZIALNE 

1. ROZWIJANIE 
ŚWIADOMOŚCI  
ŚRODOWISKA 
PRZEDSZKOLNEGO 
NA TEMAT 

EDUKACJI 

GLOBALNEJ 

1. Organizacja międzyprzedszkolnego szkolenia na temat edukacji 
globalnej - poznanie podejścia do zagadnienia, zasad i 
obszarów działalności. 
 

2. Analiza założeń edukacji globalnej w kontekście realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 
 

3. Zorganizowanie na terenie placówki warsztatów z edukacji 
globalnej. 
 

4. Zapoznanie rodziców i uzyskanie akceptacji realizacji koncepcji 
pracy. 

 
5. Opracowanie harmonogramu działań w różnych obszarach 

edukacji globalnej - prezentacja harmonogramu na stronie 
www, tablicy ogłoszeń. 
 

6. Nawiązanie współpracy z P.Nr 35 w dążeniu do wymiany 
wiedzy , organizacji wspólnych inicjatyw typu: wystawa, 
wymiana materiałów, opracowań, pokaz przedstawień. 

 
7. Współpraca z organizacjami edukacji globalnej,  np. IGO, PAH 

a. Nauczyciele i personel 
pomocniczy rozumieją 
pojęcie, znają i realizują 
zadania z edukacji 
globalnej w 
różnorodnych 
działaniach 
edukacyjnych. 

b. Rodzice znają i akceptują 
koncepcję roczną 
przedszkola, właczaja się 
w działania edukacyjne i 
promujące. 

c. Nauczyciele opracowali 
harmonogram 
wspólpracy z P.Nr 35 
„Pod żaglami” 

d. Przedszkole 
współpracuje z 
organizjacjami 
globalnym, n-l 
uczestnicza w 
szkoleniach, otrzymują 
materiały itp. 

 
 
 
protokoły 
spotkań 
 
diagnoza 
potrzeb 
szkolenio-wych 
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w ciągu 
roku 

Dyrektor 
 
 
 
lider WDN 
 
 
 
Dyrektor 
 
M.Ziętek 
M.Tuszynska 
 
Dyrektor 
lider WDN 
M.Tuszynska 
 
M.Orłowska 
wicedyrektor 

2. WZBOGACENIE 
BAZY PLACÓWKI  
O MATERIAŁY , 

1. Zgromadzenie materiałów edukacyjnych typu:   
a. książeczki, bajki np..”Tosia odkrywa czekoladę”, „Lilka i 

piknik” 

a. Biblioteka przedszkolna, 
pokój nauczycielski są 
zaopatrzone w: książki 

 
arkusz lustracji 
 

 
w ciągu 
roku 

 
wicedyrektor 
intendent 



OPRACOWANIA 
TEMATYCZNE 

b. globusy, mapy, akcesoria tematyczne, zestwy zabaw, pytan 
do quizów itp. 

c. pacynki, scenografie itp. 
d. prezentacje multimedialnych o edukacji globalnej  

 
2. Tworzenie bazy materiałów wspomagających działaność 

nauczycieli: 
 
a. karty pracy, scenariusze 
b.  prezentacje, 
c.  opracowania 
d. adresy stron internetowych 
e. oferta szkoleń, 
f. modyfikowanie istniejących prezentacji do potrzeb 

przedszkolaka 
3. Prezentowanie efektów pracy edukacyjnej  

w różnych formach przekazu informacji: na tablicach 
informatycznych, poprzez gazetki okazjonalne, na stronie 
internetowej, w publikacjach pedagogicznych, na 
uroczystościach itp. 

tematyczne, scenariusze, 
prezentacje 
multimedialne, mapy, 
globusy  , istnieje bogaty 
zasób gotowych oraz 
opracowanych przez 
nauczycieli prezentacji 
tematycznych itp. 

b. W salach pojawiają się 
cykliczne kąciki 
dotyczące realizowanych 
tematów, opatrzone 
pracami dzieci. 

c. Organizowane są 
wystawy prac dzieci oraz 
działania wspomagające 
ich wiedzę  

d. Kronika przedszkolna, 
strona www zawiera 
wieści tematyczne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
w ciągu 
roku 

Rada Rodziców 
  
 
2 prezentacje na 
grupę 
 
 
 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
I.Swirbutowcz 
J.Kozłowska 
M.Kubiak 
B.Pawlak 

3. DOCIEKANIA 
„FILOZOFICZNE”  
Z DZIEĆMI- 
WDRAŻANIE DO 
WSPÓLNOTY  

1. Rozwijanie wspólnoty dociekającej: 
a. Nauka stawiania pytań, wspomaganie wypowiedzi poprzez 

stosowanie parafrazy z zastosowaniem np. Tęczy 
b. Wdrażanie do dociekania, poszukiwania 
c. Szanowanie wypowiedzi kolegów 
d. Wdrażanie do współdziałania, wspólodpowiedzialności w 

zabawach, zajęciach zorganizowanych 
e. Rozwijanie myślenia dziecka poprzez pytania, tworzenie 

sytuacji intrygujących do rozmów, działań, wykorzystanie 
metod aktywnych. 

f. Organizacja cyklicznych spotkań, stosowanie działań 

a. Nauczyciele stosują 
metody sprzyjające 
wypowiedziom dzieci, 
motywują pozytywnie, 
nie negują złych 
odpowiedzi. 

b. Dzieci chętnie zadają 
pytania w różnorodnych 
sytuacjach, są otwarte i 
poszukujące. 

c. Sześciolatki potrafią 

arkusz 
obserwacji 
 
 
 
doraźne 
spostrzeżenia 
 
 
arkusz 
obserwacji 

w ciągu 
roku 
 
 
 
 
 
 
 
wg 
planów 

 
 
 
nauczyciele 



integrujących grupę: praca w zespołach, grupach, imieniny 
grupy, święto praw dziecka, wykonanie książeczek na rzecz 
młodszych kolegów itp. 

współdziałać z 
poszanowaniem kolegów 
w aktywnościach 
zadaniowych. 

diagnozującej 
 
 

3. EDUKACJA O 
PRAWACH 
CZŁOWIEKA 

1. Budowanie świadomości o prawach człowieka, ze szczególnym 
ujęciem praw dzieci.  Szczególowe omówienie: 

 
a. prawo do bezpieczeństwa 
b. prawo do edukacji 
c. prawo do ochrony zdrowia 

4. Opracowanie i stosowanie listy praw dziecka 
5. Udział rodzin w konkursie plastycznym „Mam prawo do” 
6. Zorganizowanie międzyprzedszkolnego quizu o prawach 

dziecka. 
 

a. Nauczyciele, personel 
niepedagogiczny, rodzice 
znają i przestrzegają 
praw dziecka 

b. Dzieci znają swoje prawa 
i obowiązki 

c. W salach istnieją kodeksy 
praw grupowe 

d. Organizowane są mini 
konkursy praw dziecka 

 
arkusz 
obserwacji 
arkusz 
doraźnych 
spostrzezeń 

 
IX-XII 
 
 
 
 
 
 
III 
 
IV 

 
dyrektor 
wicedyrektor 
 
 
 
nauczyciele 
M.Ziętek 
A.Kotowicz 
wicedyre-ktor 
 
nauczyciele 

4. EDUKACJA 
WIELOKULTURO-
WA 
PODOBIEŃSTWA 

I RÓŻNICE 

 

1. Budowanie świadomości na temat różnorodności świata w 
porównaniu z Polską i mieszkańcami Gdyni oraz znajdowanie 
podobieństw i różnic w krajach Globalnego Południa - 
przybliżenie dzieciom kultury Azji, Afryki, Ameryki Południowej 
i Środkowej: 

 
a) krajów pod względem wielkości i kształtu 

 
b) w wyglądzie ludzi, języku ( nauka krótkich wyliczanek, słow 

grzecznościowych typu: dzień dobry, dziękuję) 
 

c) w sposobie mieszkania, w różnorodności klimatu 
 

d) w muzyce ( wykorzystanie jej na rytmice oraz w 
codziennych zabawach) 

a. Planowanie miesięczne 
zawiera przemyślane 
wykorzystanie tematów 
porównawczych z 
edukacji globalnej. 
 

b. Kronika przedszkolna 
odzwierciedla konkusy, 
quizy, zajęcia i 
uroczystościi 
przedstawiające 
różnorodność świata 

 
c. Dzieci 5 i 6 letnie 

posiadają dużą wiedzę o 

 
arkusz analizy 
planu 
miesięcznego 
 
 
 
arkusz realizacji 
podstawy 
programowej 

 
 

w ciągu 
roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele 
 
 
 
 
 
M.Kubiak 
M.Pawlikowska 
 
 
 
 
 
nauczyciele 
grup  



e) w obyczajach i tradycjach 
 

f) w baśniach, zabawach (poznanie niektórych zabaw) - 
inscenizowanie wierszy i bajek z krajów Globalnego 
Południa, mini prezentacje dla młodszych grup. 

 
2. Wykorzystanie e-twiningu: 

a. Kontynuacja wspólpracy z Przedszkolem Nr 124 w 
Warszawie (wymiana doświadczeń- wyjazd do Warszawy) 

b. Nawiązanie wspólpracy z przedszkolem w Szkocji. 
 

3. Założenie działalności Kółka podróżnika 
 

omawianych krajach, 
potrafią wskazać 
niektóre róznice i 
podobieństwa 

 
d. Przedszkole 

współpracuje w ramach 
e-twiningu i innymi 
placowkami 

 
e. W przedszkolu istnieje 

aktywne „Kółko 
podróżnika” 

 
IX-V 

4-6 
 
 
 
 
M.Orłowska 
M.Pawlikowska 
B.Pawlak 

5. EDUKACJA 
EKOLOGICZA 
NABYWANIE 
WIEDZY I 
KSZTAŁTOWANIE 
POSTAW 

1. Budowanie świadomości o różnorodności świata roślin i 
zwierząt oraz naszym wpływie na środowisko: 

 
a) różnorodność biologiczna (np. ginące gatunki) 

 
b) lokalne zakupy (np. skąd pochodzą różne produkty i jak daleko 

są transportowane) 
 
c) dbanie o naturę, na co dzień (np. zachowanie w lesie),  
 
d) zużywanie energii, wody i materiałów w przedszkolu i domu 

recykling 
 
e) nawiązanie współpracy z Doliną Chylonki: 

a. organizacja zajęć edukacyjnych 
b. udział w konkursie „Małe dzieci nie chcą śmieci” 
c. udział w konkursie „Mała nakrętka, duży problem” 
d. „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” 

f) Organizacja konkursu plastycznego „ Zabawka  

a. Dzieci znają 
przedstawicieli 
mieszkanców polskich 
lasów oraz wskazują 
charakterystyczne 
zwierzęta z omawianych 
krajów 

b. Znają warzywa i owoce z 
lokalnych okolic 

c. Rozumieją znaczenie 
recyklingu dla 
środowiska oraz 
podejmują działania 
typu: zbieranie baterii, 
elektrosprzętu, segregują 
śmieci, oszczędzają wodę 
i światło. 

d. Uczestniczą w zajęciach 
organizowanych przez 

 
 

arkusz lustracji 
 
 
 

arkusz realizacji 
podstawy 

programowej 

 
 

od 
IX-VI 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.Całus 
 
A.Merionke 
 
A.Kotowicz 
 
J.Kozłowska 
 



 

1. Zatwierdzona na zebraniu Rady Pedagogicznej    30 sierpnia 2017-Uchwała Nr 1/2017-18  
2. Pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców      

Zatwierdzona przez Dyrektora 

mgr Małgorzata Aleksiak                    

 

 

 

 

 

 
 

ze surowców wtórnych” 
 

 

Związek Doliny Redy 
Chylonki 

III /18 B.Pawlak 

Uwagi Realizacja zadań będzuie wzbogacona o  gry symulacyjne, prace w grupie, pogadanki, prezentacje, zagadki, zabawy, przedstawienia, spotkania, 

wystawy, wycieczki, konkursy dotyczące krajow południa, prowadzenie bloga,wspólpracę z instytucjami. 

 


