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                        KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 

                                        Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”  

                                                                  W Zbąszynku 

                                                             Na lata 2019-2024 

                                                                  

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach 

wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola w Zbąszynku. 

Podstawa prawna:  

- Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U , Nr 168, poz. 1324) 

Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz., 458)  

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz., U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)  

- Statut Przedszkola w Zbąszynku 
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MISJA PRZEDSZKOLA: 

Każde dziecko jest dla nas ważne i wyjątkowe! 

• Uczynimy wszystko, żeby czuło się bezpiecznie i było akceptowane. 

• Naszym zadaniem jest pomoc w poznaniu siebie , byciu tolerancyjnym ,otwartym i samodzielnym człowiekiem.  

• Akceptujemy tylko pozytywne rozwiązania i zachowania , które mają za zadanie wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju na miarę jego 

możliwości . 

• Chcemy rozbudzić w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, otwartość ,a także wrażliwość. 

• Chcemy wychować dziecko twórcze , zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli ,otwarte na pomysły i inspiracje płynące 

od innych osób oraz gotowe szukać nowych rozwiązań  

 

Naszej pracy towarzyszą dwie myśli. 

• Roberta Fulghuma - „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, 

współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”  

• Glenna Dommana - „Zabawa jest nauką - nauka zabawą. Im więcej zabawy - tym więcej nauki." 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

• Podstawą budowania wizji nie jest świadomość tego , czego nie mamy , lecz to jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość-

przyszłość zarówno naszej placówki , jak i naszych wychowanków. 

• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom , rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby 

• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko ,jego potrzeby i możliwości oraz wszechstronny rozwój każdego wychowanka. 

• Umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole. 

• Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności i wpajania wartości moralnych. 

• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji 

• Wszyscy znają i przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną. 

• Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu. 
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy 

• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego 
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• Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobra opinię w środowisku. 

• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką, jakość pracy przedszkola. 

• Baza wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom świadczonych usług. 

• Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji 

 

 

 CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 
 

1.Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 

• Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie 

potrzeby. Głównym jej założeniem otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez 

wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach (pozwolenie na wykonanie ,,po swojemu”), pomoc i zachęta do 

przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja). 

• W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują 

działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy. 

 

2.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

• Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może 

decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, 

określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. 

 

3.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

• Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji 

określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować. 

1. Dzieci są aktywne. 

• Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują 

do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną. 

2. Respektowane są normy społeczne. 

• Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa 

i obowiązki. 
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• Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne 

wyobrażenia, zamiary, oczekiwania. 

 

4.Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

• W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. 

Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej. 

• Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.. 

 

5.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

• Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. 

• Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się 

nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego. 

• Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów. 

 

6.Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 

• Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o 

celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udział w przeglądach artystycznych i 

aktywności fizycznej. 

• Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: szkołą podstawową, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świebodzinie. 

 

7.Rodzice są partnerami przedszkola. 

• Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym. 

• Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

• Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. 

Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz 

przedszkola. Chętnie wykonują różne prace naprawcze na rzecz przedszkola. 

• Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie 
,,rozmów rozwojowych” i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
8.Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 
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• Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji 

wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, remizy, szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki, 

ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin. 

• Organizowane są imprezy środowiskowe, konkursy plastyczne, zawody sportowe. 

• Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami:    

 

9.Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

• W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji 

wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian. 

 

10.Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.  

• Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw 

pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji. 

• Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy. 

• Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. 

Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu. 

• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi. 

• Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny. 

• Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola i jego otoczenia. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

  Absolwent Przedszkola „Pod Muchomorkiem” na miarę swego wieku i potencjału rozwojowego jest:  

 

  Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:  

- często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość  

- przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania  

- osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności  

 

 
  Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:  

- dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd 

- stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie  
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- pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób  

- zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób 

 

  Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:  

- szanuje własność swoją i cudzą  

- nie kłamie i nie oszukuje 

 

 Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:  

- zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania  

- nie używa brzydkich słów szanuje innych ludzi, ich odmienność 

 

  Dbający o własne zdrowie i środowiska, co oznacza, że:  

- dba o higienę i estetyczny wygląd 

- stosuje zasady zdrowego żywienia 

- zna zasady zachowań proekologicznych 

 

   Dziecko kończące nasze przedszkole: 

- Nabyło wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym; 

- jest aktywne, sprawne i pracowite; 

- jest radosne, otwarte na innych; 

- kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołecznione; 

- jest uczciwe, nie kłamie, szanuje cudzą własność; 

- rozwiązuje na swoją miarę różnorodne problemy w działaniu; 

- szanuje środowisko przyrodnicze; 

- potrafi korzystać z dóbr kultury; 

- kocha swoją rodzinę, swoją małą ojczyznę i swój kraj. 

    

W naszym przedszkolu pamiętamy o naszych absolwentach i obserwujemy ich absolwentach uzyskujemy przez: 

- Rozmowy z rodzicami, 

- Spotkania z absolwentami i ich rodzicami w przedszkolu, 

- Okolicznościowe spotkania w szkole. 

Dzięki temu wiemy, w jakich obszarach nasi absolwenci są dobrzy, a z czym mają problemy. Co należy doskonalić?  
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 DZIAŁANIA PODNOSZĄCE, JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

  Sposoby motywacji dzieci: 

Stosowane nagrody: 

- pochwała indywidualna, pochwała przed całą grupą, pochwała przed rodzicami, oklaski, emblematy, przydział funkcji (dyżurów). 

Stosowane kary: 

- brak nagrody, upomnienie ustne, czasowe odebranie przydzielonej funkcji, chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, poinformowanie rodziców 

o zachowaniu. 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci: 

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej, 

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju, 

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej 

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,   analiza, wnioski do dalszej pracy, 

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji, 

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie: 

- prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy), teczek prac i innych dokumentów, arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, arkusze 

Diagnozy 6-latka, albumów, kronik, materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.) rozmów. 

 

METODY I FORMY PRACY  
 

Swoją pracę opieramy na współczesnych doświadczeniach psychologów  

i pedagogów. Współpracujemy z osobami prowadzącymi zajęcia w zakresie: 

 

• Porad psychologiczno-pedagogicznych 
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• Rytmiki 

• Umuzykalnienia 

• Gimnastyki korekcyjnej 

• Języka angielskiego 

• Fizjoterapeuty 

• Pielęgniarki 

• Logopedy 

 

Stwarzamy warunki umożliwiające każdemu dziecku rozwój zgodnie z jego wrodzonym potencjałem. Staramy się, aby każde dziecko miało 

poczucie odniesionego sukcesu i mogło budować pozytywny obraz własnego „Ja”. W tym celu w swojej pracy stosujemy metody tradycyjne 

oraz elementy  metod aktywnych: 

• Dziecięca matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, 

• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (aktywizowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci  

i korygowanie zaburzeń tego rozwoju), 

• Wprowadzenie dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak (zainteresowanie dzieci światem liter i pismem;   rozpoczyna się od 

własnego imienia), 

• Metoda C. Orffa i L. Labana (zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo - wzrokowo - 

ruchowej, w której wykorzystuje się muzykę i układy ruchowe inicjowane spontanicznie przez dzieci), 

• Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i 

orientacji w przestrzeni, 

• Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona (ćwiczenia zalecane dla podniesienia potencjalnych zdolności uczenia się dzieci. 

Zostały stworzone, aby stymulować, wyzwalać oraz relaksować), 

• Techniki Freineta (samodzielna twórczość słowna dzieci), 

• Metoda twórczego myślenia J. Osborne (burza mózgów jest szczególnie wykorzystywana podczas rozwiązywania problemów), 

• Pedagogika zabawy KLANZA (zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę). 

• Drama - Metoda proponuje dzieciom zabawę ruchową w połączeniu z działaniami teatralnymi. Za najlepszy materiał dla tej 

metody uznaje się kreatywność, otwartość dziecka i jego spontaniczność.  Wg dramy każdy pomysł jest dobry i wykorzystywany. 

Elastyczność dramy pozwala na poprowadzenie każdego typu zajęć zgodnie z jej założeniami. 
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Każdy nauczyciel, który prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną, przy wyborze metod pracy kieruje się  przede wszystkim: 

indywidualnymi możliwościami rozwojowymi każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, skutecznością, własnym 

doświadczeniem, potrzebami, upodobaniami i zainteresowaniami dzieci 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów 

rozwojowych.  
 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: 
1. Metody czynne: 

- metoda samodzielnych doświadczeń, eksperymentów 

- metoda kierowania własną działalnością dziecka, 

- metoda zadań stawianych dziecku, 

- metoda ćwiczeń utrwalających. 

 

2. Metody oglądowe: 

- obserwacja i pokaz, 

- osobisty przykład nauczyciela, 

- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne. 

 

 

3. Metody słowne: 

- rozmowy, 

- opowiadania,  

- zagadki, 
- objaśnienia i instrukcje, 

- sposoby społecznego porozumiewania się, 

- metody żywego słowa.  

 
    Zajęcia prowadzimy w zależności od potrzeb: z całą grupą, w małych zespołach, indywidualnie.  Uznajemy, że zabawa jest podstawową formą aktywności 

dzieci, poprzez którą pragniemy osiągnąć założone cele. 

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:  

- cele wychowania przedszkolnego realizowane we wszystkich obszarach podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami i 

sposobami realizacji 
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- działania zorientowane na dziecko 

- aktualne pory roku 

- święta i uroczystości 

- tradycje przedszkola (kalendarz imprez) 

- udział w akcjach ogólnopolskich 

 

Przedszkole diagnozuje indywidualne osiągnięcia dzieci i dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości rozwojowych. 

System informowania rodziców o osiągnięciach dzieci polega na: 

- indywidualnych rozmowach nauczyciela z rodzicem  

i zaprezentowaniu wytworów dzieci zawartych w kartach obserwacji, 

     - zajęciach otwartych, warsztatach, na których rodzic ma możliwość wspólnej zabawy z dzieckiem – obserwacji dziecka. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 
Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i będzie ulegać modyfikacji w wyniku zmieniających się uwarunkowań. Zmiany mogą być 

dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna. 

TEMATY REALIZOWANE W PRACY PRZEDSZKOLA 

 

„PRZEDSZKOLAK  MAŁY  ARTYSTA”-kształtowanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dziecka 

 
CELE OGÓLNE: 

➢ Stwarzanie dzieciom sprzyjających warunków do rozwijania aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki 

➢ Spotkania z muzyką klasyczną -koncerty muzyki poważnej w przedszkolu. Poznanie instrumentów muzycznych 

➢ Inspirowanie spontanicznej ekspresji 

➢ Twórcza organizacja przestrzeni –stwarzanie dzieciom warunków do rozwoju kreatywności, zapewnienie ciekawych pomocy, 

rekwizytów, przedmiotów codziennego użytku 
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➢ Motywowanie dzieci do samodzielnego poszukiwania atrakcyjnych form aktywnego spędzania czasu w atrakcyjny sposób przy 

jednoczesnym wdrażaniu do poszanowania mienia przedszkola 

➢ Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru, uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, tańcach i muzykowaniu-tworzenie muzyki z 

wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz improwizowania jej ruchem 

➢ Zainteresowanie dziecka z pojęciami dotyczącymi zmian dynamiki, tempa, i wysokości dźwięku utworu muzycznego.Pokazanie 

możliwości wyrażania ich poprzez ruch: pląsy, taniec 

➢ Zainteresowania sztuką, zaznajomienie z najbardziej znanymi dziełami sztuki malarskiej, rzeźby, architektury jak również sztuką wokół 

nas (architektura zieleni oraz architektura wnętrz) 

➢ Stwarzanie możliwości w zakresie: -odgrywania ról w zabawach parateatralnych, wykorzystując mowę, mimikę, gest i ruch, rekwizyt 

➢ Organizowanie spotkań dla dzieci z ludźmi sztuki 

➢ Poszukiwanie, ciekawych metod i form pracy z dziećmi rozwijających umiejętności artystyczne 

➢ Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności w doskonaleniu wewnętrznym 

➢ Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne ( kukiełki, pacynki) 

 

 

 

 

„MATEMATYKA  JEST  DRZWIAMI  I  KLUCZEM DO NAUKI”- kształtowanie kompetencji matematycznych 

 
CELE OGÓLNE: 

➢ Wyrabianie kompetencji matematycznych dzieci, przygotowania do uczenia się matematyki na sposób szkolny 

➢ Wspieranie dzieci mających problemy z opanowaniem treści z obszaru edukacji matematycznej oraz wykazujące szczególne zdolności 

matematyczne(zespól korekcyjno-kompensacyjne) 

➢ Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość własnego ciała 

➢ Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych 

➢ Organizowanie zajęć plastyczno-technicznych z wykorzystaniem mandali 

➢ Urządzanie kącika matematycznego oraz „Sali do zabaw z matematyką”(waga , miarki , liczmany , elementy do układania ciągu ,figury 

geometryczne ,gry itp. 

➢ Realizowanie programu edukacji matematycznej wg programu Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca Matematyka” 

➢ Kontrola umiejętności dzieci w zakresie edukacji matematycznej poprzez narzędzia do obserwacji umiejętności dzieci. Umieszczenie 

wyników w kartach obserwacji (zespół do spraw programowych) 

➢ Wzbogacenie kącików matematycznych w nowe pomoce dydaktyczne 
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➢ Przeprowadzanie konkursów matematycznych mających na celu podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności 

➢ Umieszczanie na gazetce przedszkolnej i stronie przedszkolnej artykułów z zakresu dziecięca matematyka 

➢ Wzajemna wymiana doświadczeń –dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć 

➢ Korzystanie z zabaw matematycznych z technologii informatyczno-komputerowej 

 

„JESTEM  TOLERANCYJNY  I  CHĘTNIE  POMAGAM  INNYM” 

 
CELE OGÓLNE: 

➢ Inspirowanie i kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci. 

➢ Wdrażanie dzieci nauczycieli do konsekwentnego przestrzegania zawartych umów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

wychowawczych. 

➢ Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej. 

➢ Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie. 

➢ Poznanie własnych praw i obowiązków. 

➢ Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, niwelowanie zachowań agresywnych. 

➢ Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób akceptowany i zrozumiały dla innych. 

➢ Kształcenia umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności. 

➢ Kształtowanie mechanizmów empatii, tolerancji i niesienia pomocy. 

➢ Rozwijanie umiejętności poszanowania swoich praw i praw innych ludzi. 

➢ Kształtowanie właściwych postaw społecznych w różnych sytuacjach poprzez pozytywne wzmacniania dające satysfakcję i radość. 

➢ Budowanie poczucia własnej wartości i wspólnej więzi z innymi dziećmi. 

➢ Kształtowanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

➢ Nabywanie umiejętności funkcjonowania w grupie, okazywanie pomocy dzieciom młodszym ,niepełnosprawnym ,nowo przybyłym-

odnoszenie się do innych z troskliwością, życzliwością i serdecznością. 

 


