Od września 2013 roku do czerwca 2015 roku w
Jaworzu jest realizowany projektu ,,Efektywna
Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w
Jaworzu” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem w/w projektu jest możliwość
nieodpłatnego
uczestniczenia
jaworzańskich
przedszkolaków w kilkunastu różnorodnych
dodatkowych zajęciach zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i zdolnościami. Jedną z takich
propozycji
są
zajęcia
ogólnodydaktyczne
dedykowane najmłodszym dzieciom, które nie są
jeszcze przedszkolakami. Z oferty tej korzystają dzieci w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym Nr 1 w Jaworzu – tj. 16 osób oraz dzieci w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym Nr 2 w Jaworzu – tj. 17 osób. W roku szkolnym 2013/2014 zostanie
zrealizowanych 200 godzin zajęć w układzie: trzy godziny dziennie, 5 lub 6 razy w tygodniu –
łącznie 200 dni tj.600 godzin. Ponadto maluchy dostają codziennie poczęstunek (kanapki, owoce,
napój).
Podczas realizacji zajęć ogólnodydaktycznych
dzieci kształcą swoje umiejętności w różnych
aspektach rozwoju na miarę swoich możliwości i
zainteresowań. Zajęcia te inspirują, zachęcają
dzieci do podejmowania własnych inicjatyw,
rozwijają wyobraźnię, sprawność manualną,
koordynację ruchowo-wzrokową, wspomagają w
rozwoju twórczej aktywności dzieci. Wszystkie
działania mają na celu jak najlepsze
przygotowanie dzieci uczestniczących w
projekcie do udziału w późniejszym życiu
przedszkolnym,
a
w
dalszym
etapie
przygotowania do edukacji szkolnej.
W ramach tych zajęć dużo uwagi poświęca się na wdrażanie dzieci do obowiązków
przedszkolnych; radzenia sobie z czynnościami samoobsługowymi. Uczy się je prawidłowej
współpracy z nauczycielami i rówieśnikami. Niektóre z realizowanych tematów: „Czyje to jest?”,
„Od domu do domu.”, „Najlepsza mama.”, „Najlepszy tata.”, „Bałagan i porządek.”, „Życie
lasu.”, „Deszczyk.”, „Kto ukrył się za kurtką?”, „Bawimy się w aktorów.”, „Myję zęby
krasnoludkom i olbrzymom.”, „Dobre rady na złe odpady.”, „Zdrowy i czysty las.”, „Zielone serce
ziemi.”, „Wesołe igraszki zwierzątek.”, „Gdzie
jest
wieś.”,
„Bajkowe
opowieści.”,
„Wspomnienie.”, „Listy od dzieci.”, „Znaki.”,
„Umieć się przedstawić i znać swój adres.”,
„Listonosz.”,
„Święta
Wielkanocne.”,
„Świąteczne zwyczaje.”, „Co słychać na łące?”,
„Kosmiczna przygoda.”, ”Dzień i noc.”, „Halo tu
ziemia.”, „Co widać za oknem?”, „Co to za
kolor?”, „Idzie wiosna.”, „Co może mały
człowiek?”, ”Nasz kalendarz.”, „Po omacku.”,
„Rodzeństwo.”, „Co za hałas!”, „Co jedzie, co
pływa, co lata?”, „Pojazdy.”, „Co to jest bal?”,
„Takie bale w karnawale.”, „Zła zima.”, „A gdy

nie ma śniegu?”, „Co jesz?”, „Na zakupy.”, „Dla
babci i dziadka.”, „Moje postanowienie
noworoczne.”, „wiosna, lato, jesień, zima.”, „kto
trafi do celu.”, „Górnik.”, „W kopalni.”,
„Mikołaj.”, „Nieroztropny Jasiu.”, „Figury
geometryczne.”, „Kto posprząta?”, „Kto wie jak
należy się zachować?”, „Odgłosy miasta.”, „Na
podwórku.”, „W łazience.”, „Buraczek i
cebulka.”, „Tadek niejadek.”, „Warzywa w
sadzie.”, „Pająki i muchy.”. Przedstawione
tematy to niektóre wybrane z realizowanej całej
gamy zagadnień. Należy również wspomnieć, iż
projekt przewiduje zakup pomocy i materiałów
na zajęcia (art. szkolne, książki). Wszystkie dzieci bardzo chętnie korzystają z tych zajęć,
uczestniczą w nich bardzo licznie i systematycznie. Dla wielu z nich jest to jedyna szansa na
udział w zajęciach przedszkolnych.
Rodzice tych dzieci niejednokrotnie wyrażają swoje pozytywne opinie o udziale swoich dzieci
w zajęciach – co jest dowodem na to, że cieszą się one ogromnym zainteresowaniem.
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