
Plan działań w ramach realizacji programu „Starość zaczyna się już w … przedszkolu 

Przedszkole nr 35 w Lublinie 2015/2016 

Cele programu: 

- włączenie osób starszych w życie przedszkolaków  

- nawiązanie współpracy z lokalnym środowiskiem seniorów 

- integracja międzypokoleniowa 

- uczenie dzieci tolerancji w stosunku do ludzi starszych 

- umożliwienie dzieciom odczuwania satysfakcji ze sprawianie radości osobom starszym  

 

Koordynator: mgr Joanna Ćwierz 

 

Obszar Działanie Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

I. Senioralia – 

spotkania seniorów, 

nauczycieli, 

rodziców oraz dzieci 

w przedszkolu w 

sytuacjach 

edukacyjnych i 

integracyjnych . 

1. „Najlepiej razem! 
- Aktywny udział 

seniorów we 

wszystkich 

uroczystościach 

okolicznościowych.  

 

 

 

 

 

 

2. „Twórczy senior, 

twórczy 

przedszkolak” -

zajęcia artystyczne z 

zastosowaniem 

nowoczesnych 

technik plastycznych 

– zajęcia otwarte i 

wernisaże  

 

3. „W każdym 

wieku w duszy gra” 
– zajęcia artystyczno 

– muzyczne – zajęcia 

otwarte 

 

4. „Seniorzy czytają 

- dzieci słuchają” – 

czytanie bajek 

dzieciom przez 

seniorów  

 

nauczyciele i rady 

oddziałowe z 

poszczególnych grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele z 

poszczególnych 

grup- koordynatorka 

Joanna Ćwierz 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele z 

poszczególnych grup 

 

 

 

 

Nauczyciele z 

poszczególnych grup 

Według 

harmonogramu 

imprez 

 

10.11. 2015 Święto 

Niepodległości 

XII 2015 -

Kolędowanie z 

Seniorami 

I 2016 - Jasełka 

 

 

I semestr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 



II. Senior 

ekspertem 

juniora 

5 „.Z seniorami za 

pan brat poznajemy 

świat „-sytuacje 

edukacyjne podczas 

których seniorzy 

dzielą się z dziećmi  

swoją wiedzę i 

doświadczeniem  

 

nauczyciele i rodzice 

z poszczególnych 

grup 

Cały rok szkolny 

III Seniorzy 

wokół nas 

6.”Seniorzy świetne 

pomysły mają ! 

„korzystanie z 

bieżących propozycji 

wspólnego spędzania 

czasu przez dzieci 

oraz seniorów z 

„Klubem Seniora” 

przy Szkole 

Podstawowej nr 40 

 w Lublinie i 

lubelskiej „Szkoły 

Babć”  

 

7. 14 listopada 

Ogólnopolski Dzień 

Seniora – spacer 

ulicami osiedla i 

wręczanie 

napotkanym 

seniorom 

upominków 

wykonanych przez 

dzieci. 

 

 

Joanna Ćwierz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele z 

poszczególnych grup 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 listopada 2015 

Plan działań przyjęty przez radę pedagogiczną i radę rodziców dnia 14 września 2015r. 

Renata Cioch 

Dyrektor Przedszkola nr 35 w Lublinie 


