1. Miejski Projekt Edukacyjny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu pt.
,,Zwinny przedszkolak”
Zajęcia odbywają się w grupie „Słoneczek” w czwartki o godz. 11.00
Projekt pozwala dzieciom rozwijać:
– motorykę w zakresie zręczności, zwinności, skoczności, szybkości,
– koordynację ruchową,
– nawyk poprawnej postawy ciała,
– umiejętności społeczne (komunikacja, umiejętność współpracy w grupie,
asertywność, empatia oraz postawa fair play).

2. Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej przygotowany przez
Państwową Inspekcję Sanitarną: „Czyste powietrze wokół nas”
Cele główne programu:
– wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym
tytoniowy,
– zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy
przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

3. Projekt edukacyjny: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”
– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do
Aglomeracji Opolskiej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, co zostanie osiągnięte poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli.
Projekt zakłada realizację

dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz z zakresu logopedii. Zadania
te realizowane będą przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia
Psychologiczno-Pedagogicznego.

4. Program „BIAŁY ZĄBEK”

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym finansowany z
budżetu Miasta Opola. Głównym założeniem programu jest wdrażanie działań
profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawania chorób zębów i dziąseł.
Przedszkolaki uczestniczą w cyklu zajęć edukacyjnych, których celem jest
uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby, nauczenie prawidłowego ich
czyszczenia, zdrowego odżywiania, a także eliminowanie zjawiska strachu przed
stomatologiem. Podczas spotkań z przedstawicielem PCK dzieci odpowiadają na

pytania i zagadki, słuchają opowiadań, biorą udział w konkursach, a co najważniejsze,
poprzez świetną zabawę uczą się odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.
Aby dopełnić edukację, przedszkolaki odwiedza pani stomatolog, która
dokonuje przeglądu uzębienia uczestników programu i przekazuje pisemną informację
dla rodziców, mówiącą o stanie zębów dzieci. Na zakończenie przedszkola otrzymują
materiały promocyjne tj. plakaty i ulotki mówiące o profilaktyce chorób zębów i
dziąseł oraz szczoteczki do zębów dla każdego uczestnika programu

