Załącznik do Zarządzenia Nr 3 / 16
Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7
w Białej Podlaskie z dnia 31.08.2016 r.
w sprawie dopuszczenia do użytku programu
wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym Nr 7

Zestaw programów wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2016/2017
w Przedszkolu Samorządowym nr 7
w Białej Podlaskiej
1. „Razem w przedszkolu” - program wychowania przedszkolnego autorstwa J.
Andrzejewskiej i I. Wieruckiej. Program ten realizowany będzie w oddziale V.
Numer programu ISBN 978-83-02-10820-4, (P7.ZP –1/16).
2. „Nasze przedszkole” - program wychowania przedszkolnego autorstwa M.
Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej. Program realizowany będzie oddziale I, II,
III, IV . Numer programu ISBN 978-83-65463-75-3, (P7.ZP – 2/ 16).
3. „Jezus mnie kocha” – program nauczania religii opracowany pod red. ks.
Stanisława Łabendowicza. Program ten realizowany będzie w pracy z dziećmi
5 - letnimi w grupie IV i V. Nr programu AZ – 0 – 03 /2) (P7.ZP – 3/ 16), (P7.ZP
– 3/16).
4. „Mówię poprawnie” - program pracy logopedy autorstwa K. Rodak. (P7.ZP – 4
/16).
5. Program zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – autorstwa Anety
Gierczuk. (P7.ZP – 5/16).
6. „Czyste powietrze wokół nas” - program edukacji antytytoniowej dla dzieci
przedszkolnych autorstwa J. Szymborskiego, W. Zatońskiej, Z. Juszczyńskiego,
I. Kowalczuk, M. Lewandowskiej, A. Dobrowolskiej i N. Ogińskiej. Program
realizowany będzie w oddziale IV i V. Numer programu ISBN 83-87-276-246,
(P7.ZP – 6/16).
7. Program nauczania języka angielskiego opracowany przez Martę Blondyk –
program realizowany będzie w oddziale III, IV, V w pracy z dziećmi 4, 5 i 6 –
letnimi.(P7.ZP-7/16)
8. „Mówię wyraźnie” - program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w młodszym
wieku przedszkolnym opracowany przez I. Raczyńską - program realizowany
będzie w grupie I. (P7.ZP – 8/16)
9. Program edukacji czytelniczej „Książeczki z przedszkolnej półeczki”
opracowany przez Małgorzatę Samociuk i Annę Olichwirowicz. (P7.ZP – 9/16)
10.Program zajęć muzyczno-tanecznych na rok szkolny 2016/2017 opracowany
przez J. Marczuka. (P7.ZP – 10/16)

