Witamy

Witamy na stronie Przedszkola nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie i zapraszamy do
zapoznania się z naszą placówką, jej programem i zdjęciami. Przedszkole mieści się w
dwupiętrowym budynku wolnostojącym, podpiwniczony z ogrodem przedszkolnym.

Jest zlokalizowane w centrum miasta, z dogodnym dojazdem z każdego miejsca. Jesteśmy
placówką 5- oddziałową. Sale do zabaw i zajęć są wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i
możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Nasza placówka
jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo - dydaktyczną dla dzieci w
wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do
podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesu. Rodzice są współautorami życia
przedszkola. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje
zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Praca wychowawczo-dydaktyczna
planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programy
zatwierdzone przez MEN i programy autorskie.

Przedszkole umożliwia dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich
działaniach potrzeby środowiska prowadząc systematyczną współpracę z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zatrudnia nauczyciela logopedę, który prowadzi zajęcia z
dziećmi wymagającymi ćwiczeń w rozwijaniu sprawności językowej.
W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny,
administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest
przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Zapraszamy
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RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji
pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę,
ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę)
rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne, zabiegi
higieniczne.

8.30 - 9.00 Śniadanie.

9.00 - 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.

10.30 - 11.15 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia i
zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące
postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery
wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.15 - 11.30 Czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00 Obiad.

12.00 - 14.00 Odpoczynek (zajęcia indywidualne).

14.00 - 14.15 Zabiegi higieniczne.

14.15 - 14.30 Podwieczorek
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14.30 - 16.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia
gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich
możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z
dziećmi wydarzeń dnia. słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.
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