PROJEKTY EDUKACYJNE 2019/2020
W bieżącym roku szkolnym w Gminnym Przedszkolu w Jurkowie realizowane są następujące
projekty edukacyjne:

- Ogólnopolski Program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
Autorem projektu jest pani Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Jest to
wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest dzieciom już
od najmłodszych lat. Wychowawczynie, zaproszeni goście i rodzice w obecności misia Bruna – naszej
grupowej maskotki czytają przedszkolakom książki. Realizacja programu obejmuje realizację ośmiu modułów
zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego, jak również kierunkami polityki oświatowej
MEN na rok szkolny 2019/2020.

Nasze przedszkolaki miały już przyjemność wysłuchać wierszy i opowiadań czytanych przez naszych
gości - panią Marię Węgrzyn z biblioteki oraz panią pedagog, Beatę Sporek. Dziękujemy za wizytę i liczymy
na kolejne czytelnicze spotkania! 

- Międzynarodowy projekt „Piękna nasza Polska cała”
Cele realizacji projektu:
- wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży;
- poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych;
- uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski;
- poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów;
- wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem;
- integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów;

W ramach realizacji projektu we wrześniu wykonaliśmy następujące zadania:
- zorganizowaliśmy w sali kąciko tematyce patriotycznej zwieńczony rozmową o symbolach narodowych;
- wybraliśmy się do lasu – rozmawialiśmy o wielopokoleniowej tradycji grzybobrania. Wykonaliśmy pracę
plastyczną - borowik szlachetny - wyklejanie grzybków siemieniem lnianym i ryżem.

- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej„Czyste powietrze wokół nas”
Główne cele programu:
- wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
- zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych
pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń,
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów,
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów - „wydobycie” dymu papierosowego,
- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.
- program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to ogólnopolski program edukacyjny poświęcony tematyce ekologicznej,
organizowany przez markę Kubuś.Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już
od najmłodszych lat. W tym roku po przedszkolaki wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których

nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto
jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

ZDROWYM I WESOŁYM BYĆ!
W minionym miesiącu w naszym przedszkolu zajmowaliśmy się tematyką zdrowia. Rozmawialiśmy o
tym, co robić, aby być zdrowym, jak zapobiegać chorobom i co robić, gdy już zachorujemy. Poznaliśmy
zdrowe nawyki żywieniowe i zasady tworzenia zdrowych, zróżnicowanych posiłków. Przedszkolaki
własnoręcznie przygotowały sałatkę owocową pełną witaminy C!  Pracy było dużo, jednak efekt końcowy
okazał się tak wyśmienity, że sałatka zniknęła błyskawicznie 

