Grudzień – Przyjaźń
W grudniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola Biedroneczka zajmować się będą wartością, jaką jest
przyjaźń. Przyjaźń rozumiana we sensie szerokim- przyjaźń, jako relacja między ludźmi, ale również,
jako przyjaźń do natury czy zwierząt.
Wprowadzenie wartości przyjaźni, jako bliskiego związku między osobami, opartego na wzajemnej
sympatii, życzliwości, szczerości, gotowości do pomocy oraz czerpaniu przyjemności z przebywania
razem, poszanowanie przyrody, przyjaźń między człowiekiem a zwierzętami. Rozumienie przyjaźni,
jako pielęgnowanie relacji, rozpoznawanie prawdziwej przyjaźni rozpoznawanie cech
charakterystycznych dla przyjaźni (zaufanie, niesienie pomocy, dotrzymywanie tajemnic, dzielenie
się, wzajemne wsparcie).
Temat przyjaźni nie jest obcy naszym przedszkolakom jak również ich Rodzicom, ponieważ na
początku grudnia okazali swoją przyjaźń do drugiego człowieka biorąc udział w akcji „Szlachetna
Paczka”. Również w poprzednich latach nasi podopieczni okazywali przyjaźń do drugiego człowieka
biorąc udział w zbiórce żywności dla biednej rodziny z naszej dzielnicy jak również biorąc udział
w akcji „Daj bucika”.
Cele poznawcze programu to:
a) poznanie warunków dobrej przyjaźni;
b) poznanie cech dobrej przyjaźni;
c) zrozumienie znaczenia przyjaźni między ludźmi, poszanowania przyrody, przyjaźni między
człowiekiem a zwierzętami;
d) zrozumienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka;
e) poszanowanie emocji innych osób;

Cele afektywne:
a) kształtowanie szacunku do drugiego człowieka, przyrody, zwierząt;
b) kształtowanie więzi z drugim człowiekiem;
c) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta, przyrodę;
d) kształtowanie odpowiedniego zachowania w stosunku do innych osób, zwierząt, przyrody;
e) umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w pomocy innym ludziom;
f) rozwijanie empatii.

Do zadań nauczyciela należy:

a) tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z drugim człowiekiem, przyrodą
i zwierzętami;
b) zapoznanie wychowanków ze znaczeniem przyjaźni w życiu człowieka;
c) przygotowanie przedszkolaków do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym.

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz celami zawartymi w programie
zakładamy, że dziecko kończące edukację przedszkolną:
1. szanuje emocje swoje i innych osób;
2. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
3. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i
przeżywają je wszyscy ludzie;
4. szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie,
wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
5. wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
6.

dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich
życzliwość i troskę;

7. dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej.

Program składa się z jednego ośrodka tygodniowego. Każdego dnia dzieci będą podejmowały zadania
związane z określonym tematem dziennym. Temat tygodniowy od 18.12.2017 do 22.12.2017:
„Przyjaźń- relacje między ludźmi, zwierzętami i przyrodą”

Dzień pierwszy: „Przyjaźń- a co to jest?”.
Dzieci dowiedzą się, co to jest przyjaźń, jakie są warunki dobrej przyjaźni oraz jakie są rodzaje
przyjaźni (między ludźmi, do przyrody, do zwierząt).

Dzień drugi: „Cechy dobrego przyjaciela”.
Dzieci podczas „burzy mózgów” ustalą, jakie są najważniejsze cechy dobrego przyjaciela.
Wypowiedzą się również na temat swoich przyjaciół.

Dzień trzeci: „Przyjaźń do zwierząt”

Tego dnia w przedszkolu pojawi się „gość specjalny”- pies. Przedszkolaki będą miały okazję zobaczyć
jak wygląda przyjaźń miedzy człowiekiem i zwierzętami.

Dzień czwarty: „Przyjaźń oczami poetów”
Dzieci zapoznają się z utworami o tematyce przyjaźni, główną role będzie tu odgrywać słowo pisane.

Dzień piąty: „Przyjaźń, jako pomoc innym”
Ten temat nasze przedszkolaki oraz ich Rodzice już dobrze znają, ponieważ pomagali potrzebującym
biorąc udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Każda z grup określi jak możemy pomagać innym osobom
oraz w jakich sytuacjach jest potrzebna szczególna pomoc przyjaciela.

