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Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1”Jordanek”
Warszawa, ul. Kwatery Głównej 11
Forma zajęć.
Klub Przedszkolaka funkcjonuje od ponad 20 lat jako forma zajęć dla stałej grupy małych
dzieci. Rekrutacja odbywa się równolegle z naborem dzieci do przedszkoli. Dzieci przyjęte
korzystają z codziennych zajęć przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych
i feryjnych przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego. Zajęcia odbywają się codziennie od
poniedziałku do piątku. W ich ramach realizowane są ogólnorozwojowe programy własne
oraz zajęcia rytmiki (2x w tyg.), gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
(1x tyg.), zajęcia logopedyczne (4x w tyg.) Najważniejszą dla nas częścią działalności są
jednak działania wychowawcze związane ze stosowaniem jasno określonych zasad
wychowawczych kładących nacisk na wdrażanie dzieci do szeroko pojętej samodzielności
(także w rozwiązywaniu konfliktów i problemów) oraz pozytywną komunikację. Staramy się
pozyskiwać rodziców do wspierania naszych oddziaływań wychowawczych.
Adresaci.
Adresatami są dzieci w wieku 3-5 lat, nie uczęszczające do przedszkola, mieszkające
w bliższej i dalszej okolicy. Było wiele przypadków dowożenia do nas dzieci z odległych
dzielnic. .
Liczba i wiek dzieci.
Grupa jest mała, liczy nie więcej niż 16 dzieci, w wieku 3,4 i 5 lat. Najkorzystniejsze
proporcje to przewaga 4 latków, nad 3 i 5. Taki rozkład wiekowy zapewnia możliwość
realizacji zajęć wychowawczych z korzyścią dla wszystkich dzieci, sprzyja rozwojowi
emocjonalnemu i społecznemu.
Czas pobytu w placówce.
Dzieci przebywają w placówce w godz. 9-13 (3x w tyg.) oraz w godz. 9-14 (2x w tyg.),
co daje tygodniowo 22 godz. zajęć.
Posiłki.
Podczas pobytu w placówce dzieci jedzą jeden posiłek. Mają zapewniony ciepły napój
(herbata owocowa) oraz wodę. Rodzice wyposażają dzieci w drugie śniadanie według
własnego uznania. Przekazujemy dzieciom i rodzicom aktualną wiedzę na temat
optymalnego, zdrowego żywienia. OPP1 jest uczestnikiem warszawskiego programu
i kampanii społecznej „Wiem co jem”
Odpłatność.
Klub Przedszkolaka jest jedną z form działalności ogniska . Rodzice dzieci korzystających
z tej oferty wpłacają na konto dochodów własnych placówki darowizny.
Współpraca z rodzicami.
Współpraca z rodzicami małych dzieci jest realizowana w różnych formach. W ciągu roku
szkolnego odbywają się co najmniej dwa zebrania, podczas których omawiane są sprawy
związane z funkcjonowaniem grupy oraz postępami dzieci (w formie indywidualnych
rozmów). Rodzice uczestniczą w większości imprez organizowanych w placówce,
i przygotowują stroje, elementy scenografii itp.. W ramach psychoedukacji rodziców tematy
związane z wychowaniem oraz zasadami wychowawczymi realizowanymi w grupie
poruszane są na każdym zebraniu, prezentowane na tablicy informacyjnej przeznaczonej dla
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rodziców małych dzieci oraz w kontaktach indywidualnych. Dzięki funduszom regularnie
pozyskiwanym z Urzędu m.st. Warszawa na programy profilaktyczne, od wielu lat
prowadzimy cyklicznie bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
małych dzieci. Rodzice mogą korzystać także z pomocy jaką są materiały informacyjne
przygotowywane regularnie przez nauczycieli tej grupy, również na tematy zgłoszone przez
rodziców (np. projekty reform, proces adaptacji dziecka w przedszkolu, pozytywna
dyscyplina itp.). Rodzice chętnie zgłaszają się do współpracy w organizowaniu zajęć i imprez,
festynów Przygotowują również zajęcia zgodne z ich przygotowaniem zawodowym (historyk
sztuki, geolog, muzyk itp.).
Realizowane programy:
W Klubie Przedszkolaka realizowane są następujące programy:
- program ogólnej stymulacji harmonijnego rozwoju: na podstawie nowej podstawy
programowej, obejmuje jej wszystkie obszary; jest realizowany przez cały rok szkolny
z uwzględnieniem specyfiki grupy
- program stymulujący rozwój umiejętności społecznych: ma na celu rozwijanie poprzez
zabawy umiejętności związanych z nieagresywnym rozwiązywaniem konfliktów
i rozmową; wspiera też realizację podstawowej zasady wychowawcze jaką jest nauka
procedury samodzielnego rozwiązywania problemów przez dzieci (dorosły jako
mediator); program realizowany w drugiej połowie roku, zasada wychowawcza
wprowadzana od początku roku szkolnego
- program propagujący prawa dziecka „Z dziećmi o ich prawach”
- program profilaktyczny: modyfikacja dostosowana do wieku wybranych zagadnień
z programu „Spójrz inaczej” dla kl.I
- program profilaktyki logopedycznej, rozwoju mowy i komunikacji
Uzupełnieniem realizowanych programów są zajęcia prowadzone metodami stymulującymi
jak Ruch Rozwijający, Gimnastyka Mózgu, Metoda Dobrego Startu, Wzory i obrazki wg.
Frostig, Horn
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