PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 w GOSTYNIU
przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017
„KAŻDY POWIE, ŻE CISZA TO ZDROWIE”
CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Problem priorytetowy: nadmierny hałas w przedszkolu
Opis problemu: na podstawie analiz badań ankietowych skierowanych do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych placówki,
rodziców oraz dzieci stwierdzono, że problemem wymagającym rozwiązania jest duże natężenie hałasu w przedszkolu. Nadmierny hałas
panuje podczas zabaw dowolnych przedszkolaków oraz w szatni podczas przygotowywania się dzieci do wyjścia poza teren placówki. U
młodszych dzieci hałas budzi niepokój, rozproszenie, zagubienie, zaburzenie poczucia bezpieczeństwa. Długotrwały hałas może
przyczynić się nawet do czasowego lub trwałego uszkodzenia słuchu. Przebywanie w hałasie ma także niekorzystny wpływ na
pracowników przedszkola. Powoduje bóle głowy, zmęczenie, drażliwość. Po spędzeniu godziny w takich warunkach , aparat słuchu
potrzebuje blisko ośmiu godzin odpoczynku, by wrócić do normy.
2. Przyczyny istnienia problemu:
- niska świadomość dzieci o szkodliwości hałas,
- niewłaściwa akustyka pomieszczeń,
- chęć rozładowania energii przez dzieci.
3. Rozwiązania dla usunięcia problemu:
- wskazanie negatywnego wpływu hałasu na organizm człowieka,
- kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
- wdrażanie dzieci do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwolą zachować dobre zdrowie i samopoczucie.
4. Cel: uświadomienie społeczności przedszkolnej, jak bardzo hałas szkodzi naszemu zdrowiu, ograniczenie hałasu w przedszkolu.
5. Kryterium sukcesu: zmniejszenie poziomu hałasu, dzieci znają zagrożenia wynikające z przebywania w hałasie, bawią się i rozmawiają
ciszej.
6. Adresaci: dzieci, rodzice, nauczyciele, pozostali pracownicy placówki.
7. Ewaluacja:
- przeprowadzenie badań: ankiety ewaluacyjne dla rodziców, dzieci, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych.
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„Stop dla hałasu”

Wdrażanie
dzieci do
stosowania
zasad, które
pozwalają
zachować
dobre zdrowie
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dziecięcej n/t
szkodliwości
hałasu
czytanej przez
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Wystawka
prac, notatka
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internetowe,
zdjęcia.

Listopad, A.
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GRUDZIEŃ
„Kodeks ciszy w
przedszkolu”

Wyciszanie
dzieci,
pokazanie
dobroczynneg
o wpływu
ciszy na
zdrowie
człowieka.
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USTALENIA
WDN – szkolenie
Rady Pedagogicznej
oraz rodziców
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w szkoleniu
n/t
„Emisja głosu
– „Jak mówić,
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słuchanym”.
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plansz z
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zabawy,
posługiwania
się
umiarkowany
m głosem.
Relaksacja –
słuchanie
muzyki
relaksacyjnej
dla dzieci,
czytanych
utworów,
odpoczynek w
ciszy.
Szkolenie dla
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oraz rodziców

Wszyscy
nauczyciele,
dzieci

Grudzień,
J.Bujak

Wszyscy
Lider WDN,
nauczyciele A.Glura
WDN
Rodzice
–
zebranie

Plansze z
kodeksem

Ekspozycja w
każde sali,
notatka na
stronie
internetowej,
zdjęcia.

Grudzień, Zespół
SzPZ

Wpis w
dokumentac
ji

Kontrola
dokumentacji

Maj, Dyrektor
przedszkola

MARZEC
Wycieczka do Poradni
Audiologicznej
„Mój narząd słuchu”.

KWIECIEŃ
Światowy Dzień
Walki z Hałasem

Przemarsz ulicami
miasta- rozdawanie
społeczeństwu
kolorowych znaczków
„Usłysz ciszę”

Poznanie
budowy i
zasad higieny
narządu słuchu
oraz uzyskanie
wiadomości
n/t jak radzą
sobie w
społeczeństwie
ludzie, którzy
nie słyszą.
Dzieci wiedzą
kiedy
obchodzimy
Światowy
Dzień Walki z
Hałasem
(25 kwietnia)

Wycieczka

Wszyscy
nauczyciele

Marzec,
J.Józefiak

Wpis w
Kontrola
dokumentac dokumentacji
ji, zdjęcia,
notatka na
stronie
internetowej
przedszkola

Marzec 2017r.
Dyrektor
przedszkola

Prezentacja
multimedialna
dotycząca
walki z
hałasem – „
Hałas i jego
skutki”

Wszyscy
nauczyciele

Październik/
Maj
J. Bujak

Rozmowy z
dziećmi

Kwiecień,
Zespół
SzPZ

Uświadomieni
e społeczności
konieczności
ograniczenia
hałasu

Przemarsz

Wszyscy
nauczyciele

Kwiecień, M.
Działdowska

Wiedza n/t
szkodliweg
o wpływu
hałasu na
nasze
zdrowie,
znajomość
miejsc,
które
poprawiają
nasze
samopoczuc
ie
Wpisy w
dokumentac
ji, zdjęcia,
notatki na
stronie
internetowej

Strona
internetowa
przedszkola,
zdjęcia,
notatka
Dokumentacja

Kwiecień,
Dyrektor
przedszkola

Przedstawienie w
wykonaniu grupy
dzieci najstarszych n/t
szkodliwości hałasu.

MAJ
„Posłuchaj natury” –
wycieczki do lasu,
parku. Zajęcia w
plenerze.

„Maciek i
Decybelek”przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu
aktorów teatru „Duet”
z Krakowa
CZERWIEC
Podsumowanie
Ewaluacja

Uświadomieni
e dzieciom o
szkodliwym
wpływie
hałasu na
zdrowie ludzi
Wyciszenie
dzieci,
pokazanie
dobroczynneg
o wpływu
ciszy na
nastrój
człowieka.

Przedstawieni
e

Wychowawcy
grupy
najstarszej

M. Chrastek,
J. Góralczyk

Wpisy w
Dokumentacja,
dokumentac zdjęcia,
ji, notatka
notatka
na stronie
internetowej

Kwiecień,
Dyrektor
przedszkola

Wycieczki

Wszyscy
nauczyciele

Maj
Zespół SzPZ

Wpisy w
dokumentac
ji
przedszkola,
na stronie
internetowej

Dokumentacja,
strona
internetowa
placówki,
zdjęcia,
notatka

Maj, Dyrektor
przedszkola

Uświadomieni
e dzieciom
konieczności
ograniczenia
hałasu

Przedstawieni
e

Aktorzy teatru Maj, Dyrektor
„Duet”
przedszkola

Strona
internetowa
przedszkola

Zdjęcia,
notatka

Maj, Dyrektor
przedszkola

Zebranie
wyników
całorocznej
pracy i ich
ewaluacja

Podsumowani
e pracy,
ewaluacja.

Wszyscy
Nauczyciele

Osiągnięte
wyniki,
ewaluacja.

Dokumentac
ja placówki,
wyniki
badań, strona
internetowa
przedszkola

Kwiecień,
Zespół SzPZ

Czerwiec,
Dyrektor
przedszkola,
Zespół SzPZ

