Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Miejskim w Łęknicy
rok szkolny 2017-2018
W Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w roku
szkolnym 2017/2018 prowadzone są różnorodne zajęcia wspierające rozwój
dzieci. Nauczyciele wykorzystują do tego każda sytuację i moment pobytu
dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie
doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem
realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciele organizując
zajęcia biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i
potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci
zabawy.
W ramach oferty edukacyjnej w przedszkolu prowadzone są zajęcia z zakresu
gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedii.
Od bieżącego roku szkolnego zajęcia z języka angielskiego prowadzona są w
ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego we
wszystkich grupach wiekowych. Ponadto na życzenie rodziców organizowane
są zajęcia z religii.
Wszystkie prowadzone zajęcia dodatkowe są bezpłatne dla rodziców.
Ich głównym celem jest maksymalizacja szans rozwojowych, wspomaganie
indywidualnego rozwoju oraz wyrównywanie dysproporcji w rozwoju
wychowanków.
Prowadzone w przedszkolu zajęcia dodatkowe wzbogacają ofertę edukacyjną
placówki, poszerzają zakres jej oddziaływań , wyrównują szanse edukacyjne
wszystkich dzieci.

Zajęcia logopedyczne
Dodatkowe zajęcia logopedyczne w przedszkolu rozpoczęły się od badania
stanu mowy dzieci 4-5-6-letnich, które zostało przeprowadzone w miesiącu
wrześniu . W badaniu został wykorzystany Przesiewowy test Logopedyczny i
Kwestionariusz Obrazkowy.
Na podstawie badania została wyłoniona grupa dzieci, u której zaobserwowano
różne wady wymowy i trudności w porozumiewaniu się .
Terapia logopedyczna prowadzona na zajęciach obejmuje całość specyficznych,
zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń
procesu porozumiewania .
Mają one na celu – usuniecie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju
mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których
zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń
mowy.
W ramach terapii logopedycznej stosuje się :
 Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

 Ćwiczenia fonacyjne i oddechowe
 Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy
 Trening słuchowy , masaż logopedyczny
Zajęcia logopedyczne realizowane są małych grupach – po 3- 4 dzieci w
specjalnej sali wyposażonej w lustra i pomoce logopedyczne.
Prowadzone są przez Panią Dorotę Ciereszko.

Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są we wszystkich grupach
wiekowych. Mają ona na celu osłuchanie się z językiem angielskim,
poznawanie słów, zwrotów językowych w konkretnych sytuacjach i działaniach
dzieci.
Okresem sensytywnym – najbardziej sprzyjającym efektywnej nauce języka
obcego jest wiek przedszkolny , dlatego też w naszym przedszkolu tworzy się
warunki do tego by dzieci w sposób naturalny , w zabawie i poprzez zabawę
uczyły się języka angielskiego.
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzone są przez Panią Patrycję
Pytlowaną.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
W zajęciach z gimnastyki korekcyjnej biorą udział dzieci 4-5- 6 letnie.
Priorytetowym celem wszystkich działań korekcyjnych jest wzmacnianie mięśni
posturalnych i kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała.
Zajęcia prowadzone są według opracowanego planu i obejmują:
 ocenę postawy dzieci- uświadomienie im potrzeby udziału w zajęciach
oraz celów i zadań gimnastyki korekcyjnej
 naukę w formie zabawowej przyjmowania prawidłowej postawy ciała
 naukę prawidłowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń korekcyjnych
 naukę prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym
 ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach
 ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha, pośladków
 ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stóp
Zajęcia prowadzone są w specjalnej sali wyposażonej w sprzęt oraz różnorodne
pomoce i akcesoria do ćwiczeń korekcyjnych.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez Pana Jacka Szałęg

Zajęcia rytmiczno- taneczne
Zajęcia rytmiczno- taneczne prowadzone będą we wszystkich grupach
wiekowych. Ich realizacja oparta jest o program autorski ,, Rytmika w
przedszkolu”. Głównym celem tych zajęć jest :
 stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzyczno- ruchowej,

 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 uwrażliwianie na podstawowe wartości rytmiczne nut i pauz,
 wykształcenie umiejętności reagowania ruchem na akcenty metryczne w
taktach,
 reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz zmiany
metryczne w taktach,
 wyrabianie dbałości o estetykę ruchu,
 kształtowanie koordynacji ruchowej i umiejętności przestrzennego
planowania ruchu, poruszania się,
 podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej ( motoryki dużej i małej),
 wyrabianie szybkiej orientacji , koncentracji, uwagi i myślenia,
 stwarzanie możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji
muzyczno- ruchowej.
Do prowadzenia zajęć dodatkowych z rytmiki wykorzystywane są zestawy
instrumentów perkusyjnych oraz sprzęt audio oraz akcesoria do zajęć
ruchowych. Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez Panią Julitę Jamza - Szik

