dla dzieci przedszkolnych
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Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb , której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego
funkcjonowania we współczesnym świecie. Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtuje się osobowość dziecka. Dzieci w tym wieku
charakteryzują się ciekawością, skłonnością do naśladownictwa, łatwością czerpania wiedzy z otoczenia, to czynniki stwarzające
korzystne warunki do osiągnięcia pozytywnych efektów zamierzonych działań. Aby dziecko przyswoiło sobie określone normy
zachowania i stosowało się do nich, trzeba poddawać je przez dłuższy czas odpowiednim działaniom, wykorzystując każdą nadarzającą
się okazję. Przedszkole, jako jedna z pierwszych instytucji ma możliwość wyrobienia w dzieciach określonych postaw i umiejętności,
określonego zachowania się w różnych okolicznościach.
Celem projektu jest nie tylko wskazanie takich sytuacji, ale ukształtowanie nawyków pozytywnych zachowań. Projekt będzie realizowany
we wszystkich grupach wiekowych. W realizację projektu będą zaangażowani również rodzice.
Cel główny;
Promowanie poprawnych zachowań warunkujących bezpieczeństwo.
Cele szczegółowe;
dziecko
•

poznaje sytuacje stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia oraz sposoby ich unikania,

•

zna zasady bezpieczeństwa i stosuje je w życiu codziennym,

•

rozumienie potrzebę ochrony zdrowia,

•

dostrzega zagrożenia dla zdrowia i życia.

•

umie zachować się w różnych sytuacjach,

Postawy i zachowania:
•

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw w przedszkolu

•

poznawanie i stosowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i kolegów,

•

wzmacnianie więzi w grupie, postawa przyjaźni i akceptacji.
Metody i formy pracy:

•

spotkania z przedstawicielami zawodów takich jak policjant, strażnik miejski, ratownik medyczny,

•

ćwiczenia praktyczne (wycieczki, spacery, obserwacja),

•

nauka wierszy i piosenek,

•

scenki dramowe,

•

zabawy i gry dydaktyczne ,

•

zabawy tematyczne,

•

pogadanki,

•

prezentacje multimedialne,

Środki dydaktyczne:

•

prace plastyczne,

* puzzle,

•

konkurs plastyczny,

* historyjki obrazkowe,

•

Quiz dla dzieci.

* plansze tematyczne,
* kolorowanki,
* rymowanki,
* gry dydaktyczne,
* filmy edukacyjne,

Podsumowaniem projektu będzie Quiz „Bezpieczny Przedszkolak” – test wiedzy na temat bezpieczeństwa z zastosowaniem stopnia
trudności.
REALIZACJA PROJEKTU „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” – CZ. I
Zagadnienia:
1.Bezpieczne dziecko w domu i przedszkolu – urządzenia domowe i przybory
2.Bezpiecznie dziecko wśród obcych
3.Bezpieczne dziecko na ulicy
4.Bezpiecznie zabawy zimą
REALIZACJA PROJEKTU „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” – CZ. II
Zagadnienia:
1. Bezpiecznie ze zwierzętami i roślinami
2. Bezpiecznie dziecko wśród obcych
3. Bezpiecznie zabawy zimą
4.Bezpieczne zabawy latem
REALIZACJA „DNIA BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA”
- Bajkoterapia na temat bezpieczeństwa,

- Prace plastyczne – wystawa w przedszkolu,
- Zabawy ruchowe z sygnalizacją świetlną,
- Plakaty – numery alarmowe,
- Przedszkolny konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa,
- Opracowanie i zatwierdzenie przez dzieci kodeksu bezpiecznego przedszkolaka- podpisy,
odciski dłoni, kolorowanki o bezpieczeństwie.

