
PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM 
 Dla grupy integracyjnej na rok szkolny 2018-2019

L.p. FORMY 
WSPÓŁPRACY

CELE: TERMIN UWAGI 
DOTYCZĄCE 
REALIZACJI

1 Biblioteka *spotkania na terenie 
przedszkola i w 
bibliotece przybliżające 
dzieciom różnorodne 
gatunki literackie 
–czytanie bajek, baśni,

*przybliżanie dzieciom 
języka literatury pięknej 
i przyswajanie przez nie 
kultury żywego słowa,

*rozwijanie początków 
świadomego 
czytelnictwa u dzieci 
poprzez rozbudzenie 
zainteresowania światem 
książek

*rozwijanie języka, 
pamięci i wyobraźni 
dziecka

cały rok

2 Poradnia Zdrowia 
–pediatra, 
pielęgniarka

*budowanie przez dziecko 
świadomości własnej 
odpowiedzialności za 
zdrowie,

*kształtowanie postaw 
prozdrowotnych,

*wyrabianie nawyku 
dbania o zdrowie,

*pokazanie pracy lekarza 
pediatry, pielęgniarki 
oraz omówienie narzędzi 
pracy

zgodnie z 
realizowaną 
tematyką zajęć

3 Udział w Akcji 
„Sprzątanie Świata”

*promowanie ochrony 
zdrowia i ochrony 
środowiska,

*uwrażliwienie na 
otaczającą przyrodę.

Wrzesień 2018r.



4 Udział w Akcji 
„Góra 
Grosza”

*pomoc dzieciom z placówek 
opiekuńczo 
–wychowawczych

*wdrożenie do zachowań 
empatycznych

*zaangażowanie do udziału 
w Akcji całych rodzin

Grudzień 2018r.

5 Udział w Akcji 
„Święto Ziemi”

*kształtowanie postaw 
ekologicznych i 
wyrabianie 
odpowiedzialności za 
nasze środowisko

Kwiecień 2019r.

6 Udział w Akcji 
„Żywność dla 
schroniska dla 
zwierząt w 
Szerokiej”

* uwrażliwienie dzieci na los 
zwierząt- zbiórka żywności

Wg potrzeb

7 Urząd Pocztowy 
–
spotkanie z 
listonoszem

*zapoznanie z pracą 
listonosza, miejscem 
swojego zamieszkania i 
funkcjonowaniem 
urzędu pocztowego

Listopad 2019r.

8 Sklep 
–spotkanie ze 
sprzedawcą

*poznanie pracy 
sprzedawcy

*zapoznanie z 
różnymi 
rodzajami sklepów

Zgodnie z 
realizacją treści 
programowych

9 Współpraca z 
pobliskimi 
placówkami 
przedszkolnym

*udział dzieci w 
konkursach organizowanych na
terenie miasta

Cały rok

10 Policja *poznanie zawodu 
Policjanta,

*przypomnienie
zasad 
bezpieczeństwa na 
drodze.

Wg potrzeb



*kontrolowanie autobusów 
którymi dzieci wyjeżdżają na 
wycieczki organizowane przez 
przedszkole

11 Straż Miejska *poznanie ciężkiej pracy 
strażnika miejskiego dla 
bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego miasta

Wg potrzeb

12 Straż Pożarna *spotkanie ze strażakami 
na terenie przedszkola 
lub jednostki,

*przybliżenie dzieciom 
pracy strażaka,poznanie 
jego roli w życiu 
codziennym,

*oglądanie wozu 
strażackiego i sprzętu 
pomocniczego do 
gaszenia pożarów

Wg potrzeb

13 Współpraca z 
różnorodnymi 
wydawnictwami

*przegląd i analiza 
różnorodnych wydawnictw,

*zakup i wybór literatury 
potrzebnej do pracy 
dydaktyczno –wychowawcze

Wrzesień 2018- 
czerwiec 2019

15 Współpraca z 
firmami 
przewozowymi

*wyszukiwanie tanich 
środków przewozu 
(autokar, bus),

*zapewnienie dogodnych 
i bezpiecznych warunków dla 
dzieci podczas wyjazdu na 
wycieczkę

Cały rok


