REALIZOWANE PROGRAMY

1.Program zajęć logopedycznych
2.„Rysowane wierszyki dla małego smyka"- program wspomagający rozwój motoryki małej u
dzieci.
3.„Zachwyt w przedszkolu" - program edukacji w terenie
4.Program wg założeń W. Sherborne „Bawimy się razem”
5.Program „Odkrywamy świat z Darami Froebla”
6.Program „Bawimy się w Zuchy”
7.Program „Childꞌs Play English” – dziecinnie prosty angielski
8."Czyste powietrze wokół nas"
9." Skąd się biorą produkty ekologiczne".:

"Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny
dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W
tym roku przeprowadzana zostanie pilotażowa edycja.
Okres przedszkolny jest ważnym etapem kształtowania się postaw dotyczących zdrowego odżywiania.
Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat.
Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z
badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci
ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność ﬁzyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze
prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.
Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w
wieku 5-6 lat.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie
właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
propagowanie zdrowego stylu życia,
zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.
Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie
dedykowanej dzieciom publikacji i ﬁlmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak
również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu
zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne,
dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad
higieny.

W ramach programu zachęcamy do zapoznania się z niżej podanymi linkami dotyczącymi zdrowego
odżywiania.
https://gis.gov.pl/kampania/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne-nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dl
a-przedszkoli/
Rodzice: https://drive.google.com/open?id=1l1Q_tOwRIxi-6e4lmsOrARqRUrPFiArV
Dodatkowo jest możliwość obejrzenia ﬁlmu i lekcji pokazowej na kanale Youtube (poniżej linki)
https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w
https://www.youtube.com/watch?v=je3E0z1oke0

