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 Program opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny dla grup I-IX w 
Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu 
 
 Okres niemowlęcy i wczesne dzieciństwo to etap w życiu dziecka, kiedy 
uczy się ono mimowolnie we wszystkich okolicznościach życia codziennego. 
Rola naszej placówki, a szczególnie opiekunów pracujących bezpośrednio z 
dziećmi, w głównej mierze polega na wykorzystaniu tychże okoliczności oraz 
stwarzaniu okazji do bezpiecznego poznawania i badania świata, a także 
wysuwaniu różnorodnych propozycji i organizowaniu sprzyjających warunków 
zachęcających dziecko do działania i  zainteresowania otaczającym go światem. 
Głównym sposobem uczenia się na tym etapie rozwoju dziecka jest nic innego, 
jak naśladownictwo, a ponieważ dziecko przejmuje nie tylko dobre, ale także złe 
wzorce, na rodziców i opiekunów przechodzi ogromna odpowiedzialność, za 
zachowania, które modelują Zachęcanie dziecka do poznawania i odkrywania 
świata, to zadanie opiekunów, którzy nieustannie czuwają, by dziecko z jednej 
strony nie zgubiło  się w natłoku otaczających go bodźców i doświadczeń, a z 
drugiej by odpowiednio urozmaicone otoczenie i dostosowany poziom nowych 
doznań i wrażeń, korzystnie rozwijały i stymulowały rozwój dziecka. 
 Uczęszczanie dziecka do żłobka buduje wiele możliwości odpowiedniego 
zaspokajania stale i szybko rosnących potrzeb natury społecznej, emocjonalnej i 
poznawczej. Doświadczenia edukacyjne, którym poddawane jest dziecko w 
żłobku mają ogromny wpływ na jego późniejszy przebieg edukacji przedszkolnej 
i szkolnej. 
 

CELE OGÓLNE PROGRAMU ZAKŁADAJĄ: 
 

1. Stymulowanie rozwoju psycho-motorycznego dziecka. 
2. Zapewnienie dzieciom fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa. 
3. Budowanie dobrych relacji na płaszczyznach: dziecko-rodzic, 

dziecko-opiekun, dziecko-dziecko, opiekun-rodzic, co jest 
podstawą rozwoju całego potencjału małego człowieka. 

4. Wspieranie młodej rodziny w pielęgnacji i wychowywaniu 
dziecka. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁALNOSCI OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ PLACÓWKI TO: 
 

1. Wspomaganie u dziecka rozwoju umysłowego, w tym mowy i myślenia. 
2. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, a także 

przestrzennej. 
3. Tworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa na każdej płaszczyźnie. 



4. Tworzenie dobrego kontaktu emocjonalnego z dziećmi i rodzicami. 
5. Stymulowanie umiejętności społecznych, u dziecu, które mają w jakiś 

sposób zaburzone relacje z rówieśnikami i dorosłymi. 
6. Ciągły kontakt z rodzicami, mający na celu zintegrowanie opieki w żłobku 

z opieką domową. 
7. Tworzenie warunków do zabawy kierowanej i indywidualnej. 
8. Nieustanna troska o zdrowie dzieci i ich fizyczną sprawność, m.in.: 

poprzez dbanie o higienę i zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i 
zajęciach. 

9. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i budowanie 
umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę i sztukę. 

10. Stymulowanie u dziecka twórczości i kreatywności. 
11. Budowanie u dziecka poczucia przynależności społecznej do 

różnych grup społecznych m.in.: rodziny i grupy rówieśniczej. 
12.  Przygotowanie pomieszczeń, w których przebywają dzieci, poprzez 

odpowiednie wyposażenie i wykwalifikowany personel. 
 
 

Niniejsze zagadnienia realizowane są poprzez odpowiednią organizację 
rytmu dnia w żłobku, który uwzględnia pory snu i czuwania, dzieląc 

zajęcia na: 
 
-pobudzające rozwój sfery psychomotorycznej, 
-pobudzające rozwój sfery emocjonalnej, 
-koordynujące obie powyższe sfery, 
-zajęcia kierowane przez opiekunów oraz zabawy i działalność spontaniczną. 
 
 

Rozwój niemowląt w grupach najmłodszych stymulowany jest głównie 
poprzez: 

-rozwój ruchowy i manipulacyjny, 
-pobudzanie narządów zmysłów takich jak: wzrok, słuch, dotyk, węch, 
równowaga, 
-stymulowanie rozwoju społecznego, poznawczego, a także rozwoju mowy. 
 
 Wszystkie propozycje zabaw i ćwiczeń nakierowane są na odpowiedni 
przedział wiekowy. Praca w grupie niemowlęcej to indywidualny kontakt 
opiekuna z dzieckiem i opiera się na pracy z max. czwórką dzieci, gdzie opiekun 
w sposób szczególnie wrażliwy i odpowiedni do potrzeb dziecka, odpowiada na 
jego sygnały. Aktywność opiekuna wspierana jest poprzez pomoce dostosowane 
do wieku i możliwości dziecka. 



Są to głównie różnorodne zabawki manipulacyjne: 
 

� elementy do piętrzenia, przedmioty o różnorodnych kształtach i fakturze 
(rozwijają wrażenia dotykowe), 

� elementy do nakładania, wciskania, pojedyncze, duże obrazki z niewielką 
ilością szczegółów oraz przedmioty wydające dźwięki (rozwijają wrażenia 
słuchowe), 

� elementy do przekraczanie, istotne w nauce chodzenia np. rolki, schodki, 
małe zjeżdżalnie itp. 

 
 Opieka i rozwój dziecka w starszych grupach żłobkowych przebiega 
opierając się o miesięczne plany pracy, a także zestaw adekwatnie dobranych do 
wieku dzieci zabaw i zajęć dydaktycznych rozwijających wszystkie funkcje 
poznawcze i samodzielność dziecka. 
 
 W Publicznym Żłobku Gminnym odbywają się zajęcia: 

� ruchowe uwzględniające elementy metody ruchu rozwijającego, które 
wpływają także na rozwój umiejętności społecznych, ćwiczenia ruchowe, 
wykorzystujące metody integracji sensorycznej, które wykonywane są 
przy pomocy takich narzędzi jak: walce, obręcze, piłki, drabinki, 
pobudzane i rozwijane są tutaj narządy zmysłów dziecka; 

� z metody integracji sensorycznej, które wykorzystują materiały obrazkowe, 
nagrania magnetofonowe, instrumenty muzyczne, przedmioty o różnych 
kształtach i fakturach, masy plastyczne, puzle, układanki itp., rozwijają one 
zdolności perpepcyjne dziacka, a także kształtują sprawność dłoni i palców, 
koordynację wzrokowo-ruchową, pomagają w usamodzielnieniu. 

 
Dzieci w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu poprzez codzienną 

zabawę uczą się i rozwijają: 
� mowę i myślenie- czytanie na głos, nauka wierszyków, śpiewanie piosenek, 

bajki i opowiadanie oraz gry słowne, 
� kontakty społeczne- zabawy kierowane i spontaniczne z rówieśnikami i 

opiekunami, 
� sprawność ruchową poprzez różnorodne zajęcia i zabawy ruchowe, 
� zdolności manualne poprzez zabawy konstrukcyjne i zajęcia plastyczne, 
� procesy poznawcze, 
� nawyki i przyzwyczajenia poprzez naukę samoobsługi i właściwych 

zachowań podczas posiłków czy toalecie. 
 

Żłobek prowadzi różnorodne zajęcia, do których należą: 



 
� zabawy dydaktyczne- układanki, klocki, puzzle, zabawy kształtujące 

wymowę, słuchowe, dźwiękonaśladowcze, 
� zabawy manualno-konstrukcyjne: wkładanie, nakładanie, turlanie, 

nalewanie, zamykanie, budowanie z klocków itp., 
� zajęcia plastyczne różnymi metodami: rysowanie kredkami, mazakami, 

stemplowanie, malowanie farbami, wyklejanie z bibuły itp., 
� bajkokoterapia- czytanie i opowiadanie bajek, 
� muzykoterapia z elementami rytmiki- zabawy ruchowe ze śpiewem, 

ćwiczenia rytmiczne (klaskanie, tupanie), zapoznanie dzieci z 
instrumentami itd. 

� edukacja zdrowotna- nauka i kształtowanie nawyków higienicznych z 
codziennych czynnościach; 

� nauka samodzielności – samodzielnego spożywania posiłków, mycie 
rączej, toaleta, ubieranie się itp., 

� zajęcia ruchowe. 
 
Poprzez zabawę, naszym priorytetem jest rozwijanie u dzieci: 
 
-SENSOMOTORYKI 

1. Rozwój sprawności manualnej u dzieci: 
� zabawy manipulacyjne związane z ćwiczeniem chwytu pensetowego, 
� dopasowywanie i składanki, 
� dowolne budowle z klocków, 
� zabawy twórcze: rysowanie, lepienie, malowanie farbami, wycinanie 

odpowiednimi nożyczkami, wyklejanie, 
2. Zabawy rozwijające mowę i myślenie: 

� książeczki- czytanie wierszyków i opowiadań, 
� zabawy polegające na spostrzeganiu, rozróżnieniu takich cech jak: kształt, 

kolor, wielkość, itp. 
� czarodziejski worek- poznawanie nowych przedmiotów, 
� tablica magnetyczna- krótkie opowiadania, postacie, przedmioty znane i 

nieznane dzieciom, 
� pacynki, zabawy w teatrzyk, krótkie historyjki' 
� ćwiczenie wyobraźni, 
� rozmowy z dziećmi na tematy dotyczące m.in.: pór roku, ról mamy i taty, 

tematy świąteczne. 
 
-NAWYKÓW I SAMODZIELNOŚCI 
 



1. Zajęcia kształtujące prawidłowe nawyki: 
� porządkowe m.in.:sprzątanie zabawek, zasuwanie krzesełek, składanie 

ubranek, 
� grzecznościowe m.in.: nauka zwrotów grzecznościowych oraz używanie 

ich ze zrozumieniem, 
� higieniczne m.in.: mycie rączek przed i po posiłku, mycie zębów, 

sygnalizacja i samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych. 
2. Zabawy tematyczne. 
3. Samodzielne rozbieranie i ubieranie się- ćwiczenia samodzielności u 

dzieci. 
4. Kształtowanie poprawnych kontaktów społecznych z rówieśnikami. 

 
 

 Zajęcia w naszym żłobku dostosowane są nie tylko do wieku i rozwoju 
dzieci, ale także nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz 
przypadających na dany czas różnych świąt i innych okoliczności. Każde dziecko 
otoczone jest miłością, troską i indywidualnym podejściem. Stwarzamy warunki 
poczucia bezpieczeństwa we wszystkich płaszczyznach aktywności dzieci, tak 
aby mogły codziennie bezpiecznie zdobywać nowe umiejętności. Praca z 
dziećmi jest dla nas przede wszystkim radością i satysfakcją. Cieszymy się, że 
możemy uczestniczyć w procesie wychowywania i opieki nad dziećmi oraz 
wspólnie z rodzicami obserwować rozwój dziecka we wszelkich dziedzinach 
jego życia, a każdy mały sukces jest dla nas wielkim powodem do dumy. 
 
 

EWALUACJA 
 Ewaluacja programu opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego w 
Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu nastąpi pod koniec roku szkolnego 
2017/2018, a narzędziem oceny będzie ankieta przeprowadzona wśród rodziców 
dzieci uczęszczających Żłobka. 
 
 
 
 
 

OPRACOWAŁA: 
Karolina Gąska 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


