METODY
Zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki
i psychologii zajęcia z dziećmi prowadzone są
metodami aktywizującymi ich wszechstronny rozwój.
Przygotowana metodycznie kadra pedagogiczna
wykorzystuje w swojej pracy, oprócz tradycyjnych
metod dydaktycznych, Metodę Dobrego Startu M.
Bogdanowicz, elementy muzykoterapii oraz Metodę
Pedagogiki Zabawy. Praca we wszystkich grupach
wiekowych oparta jest przede wszystkim na Metodzie
Kinezjologii Edukacyjnej P.G. Dennisona.
Metoda Kinezjologii Edukacyjnej polega na
wykonywaniu prostych ćwiczeń fizycznych, których
celem jest podniesienie potencjalnych zdolności
uczenia się dzieci. Angażuje ona obie strony ciała,
przez co równomiernie uaktywnia obie półkule
mózgowe, a tym samym stymuluje wymiar
lateralizacji, wyzwala wymiar koncentracji i relaksuje.
Głównym zadaniem tej metody jest usunięcie w
naszym
ciele blokad,
które są przyczyną
niepowodzeń. Stosujemy również elementy artterapii,
która poprzez działalność artystyczną pozwala
dziecku wyrazić własne emocje.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Przedszkole proponuje oprócz planowanych zajęć
realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi
nauczycieli także zajęcia dodatkowe:
zajęcia rytmiczne
taniec towarzyski
język angielski
religia
edukacja kinowa (współpraca z kinem HELIOS)
zajęcia plastyczne
zabawy z komputerem
Ciekawe , co
to jest ten
Internet?!

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

Dnia 9 grudnia 2008 roku nasze przedszkole
przystąpiło
do
ogólnopolskiego
programu
„Optymistyczne Przedszkole”, którego autorkami są
Pani Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot.
Według tego programu celem wychowania jest :
 rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia
własnej wartości,
 nauczenie jak radzić sobie w różnych
sytuacjach,
 rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.
Optymistyczne przedszkolaki to dzieci jak wszystkie
inne. Bywają radosne, smutne, zmęczone. Ale
potrafią mówić o swoich uczuciach, wiedzą że będą
wysłuchane, potrafią sobie wzajemnie pomagać.

„Optymiści lepiej się uczą,
są zdrowsi, więcej zarabiają,
zakładają długotrwałe i szczęśliwe
małżeństwa,
utrzymują więź ze swoimi dziećmi,
a nawet dłużej żyją”
Alan Loy Mc Ginnis

ul. 9 Maja 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 095 7288680
e-mail- p19@edu.gorzow.pl

www.p19.edu.gorzow.pl

www.bip.p19.edu.gorzow.pl

Nasze przedszkole położone jest z dala od
hałasu i ulicznego gwaru. Na terenie znajdują
się dwa ogrody zabaw otoczone zielenią.
Różne gatunki drzew w gorące dni chronią
przed promieniami słońca, a ponadto
umożliwiają, zwłaszcza młodszym grupom,
bezpośrednią obserwację zmian
zachodzących w przyrodzie.

TRADYCJE
Pasowanie na przedszkolaka
Spotkanie z policjantem
Dzień Pluszowego Misia
Wycieczka do lasu na grzybobranie
Andrzejkowe wróżby
Wizyta Mikołaja

Oto nasze grzybobranie.
Nie zawsze uda nam się
znaleźć grzyba, ale to nic
i tak w lesie jest ciekawie.

Wspólna Wigilia z przedstawieniem jasełkowym
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
Bal karnawałowy
Uroczyste powitanie wiosny
Place zabaw są doskonałym miejscem zarówno do
działań zorganizowanych, jak i do swobodnych
zabaw. Dzieci chętnie korzystają z zabaw na świeżym
powietrzu co sprzyja wyzwalaniu ich wielokierunkowej
aktywności.

Udział w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
Udział w Przeglądzie Teatrzyków

Każda wycieczka z
kolegami to przygoda i
radość.

Udział w mitingu z okazji Dnia Ziemi
Uroczyste obchody Dnia Matki i Ojca
Udział w Dniu Przedszkolaka
Wycieczka 5-latków do wybranego miasta
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
od godziny 6 00 do 17 00

Spartakiada sportowa
Pożegnanie przedszkola przez dzieci 6-letnie

Jakie mleko daje
czarna krowa? U nas
dzisiaj bananowe!

Współpraca z aktorami gorzowskiego teatru
Systematyczny udział w spektaklach teatralnych

Dla dzieci
przyrządzane są wartościowe
i
urozmaicone
posiłki.
Cykl
żywienia
dostosowany jest do wieku i potrzeb dzieci.
Przedszkole
posiada
duże,
przestronne
i słoneczne sale, które pozwalają na dobrą realizację
zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

Powietrze jest wokół
nas i w nas.

