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Co to jest kompetencja? 

Kompetencja to wiedza, umiejętności            
i postawy. 

 Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, 
integracji społecznej i zatrudnienia. […] 

 Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda 
z nich może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy.

 Zakresy wielu spośród tych kompetencji częściowo się pokrywają i są 
powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje 
w innej. 



POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU 
OJCZYSTYM

Jest to zdolność do codziennego 
komunikowania się dziecka w środowisku 

przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi 
(np. komunikowanie własnych potrzeb, 

emocji).Przyjmuje się, że dziecko kończące 
wychowanie przedszkolne powinno umieć 
opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, 

odpowiadać na pytania, wyjaśniać własną 
przynależność do rodziny, grupy, narodu.



CZYTAMY, CZYTAMY… 
W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY MODUŁ: CZYTAJĄCE 

PRZEDSZKOLAKI

Przedszkolaki z grupy II i III w ciągu
całego roku szkolnego realizowały
Pierwszy moduł programu Mały Miś
w świecie wielkiej literatury. W domu

i w przedszkolu dzieciom towarzyszyła
maskotka misia Bruna  i misia Milusia.  

Przedszkolaki dokumentowały czytane
bajki w specjalnych albumach .



BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI…..
W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

MODUŁ: CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

Nasze przedszkole odwiedziło
wielu wyjątkowych gości.
Czytali przedszkolakom bajki. 
Byli to min.

 Pani Danuta Sroka

 Pani Grażyna Rosa

 Pani Policjant



RELAKS Z KSIĄŻKĄ
W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY  

MODUŁ: CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

Każdego dnia przedszkolaki
mają chwilę na spotkanie
z ulubioną książką. Mogą jej

słuchać podczas
poobiedniego czytania lub

przeglądać ilustracje. Niektórzy
podejmują próby

samodzielnego czytania.



W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

MODUŁ: CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

Rozbudzając zainteresowania czytelnicze
przedszkolaki z grupy III odwiedziły

szkolną bibliotekę. Zajęcia biblioteczne
przeprowadziła pani Gerażyna. 

Opowiadała o zbiorach bibliotecznych
i zachęcała do  przygody ze światem

literackich bohaterów.



POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU 
OBCYM

Przygotowanie dzieci do posługiwania się 
językiem obcym nowożytnym opiera się na 

wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu 
prostych zwrotów w języku obcym                      

w sytuacjach codziennych – w zabawie              
i nauce, ukazywaniu korzyści, jakie wynikają      

z umiejętności posługiwania się językiem 
obcym. Przyjmuje się, że dziecko kończące 

przedszkole rozumie i reaguje na bardzo proste 
polecenia w języku obcym.



JĘZYK ANGIELSKI 
W  PRZEDSZKOLU

Na zajęciach z języka angielskiego
przedszkolaki uczą się słówek, 

piosenek , wierszyków, wyliczanek. 
Poznają przygody bohaterów

z historyjek obrazkowych
w sposób łatwy i przyjemny.  

Zajęcia prowadzone są metodą
zabawową.  Zajęcia te cieszą się

bardzo dużą popularnością
u dzieci i sprawiają im wiele

satysfakcji i radości.



ZŁOTOWŁOSA I TZRY MISIE W WERSJI
ANGIELSKIEJ

W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 
MODUŁ: PLAY WITH LITTLE TEDDY  BEAR

Przedszkolaki z grupy III realizowały
działania zawarte w module PLAY WITH 

LITTLE TEDDY BEAR.  Podczas
wykonywania zadań było mnóstwo

radości a przede wszystkim nauka
słówek i zwrotów w języku angielskim.



KOMPETENCJE MATEMATYCZNE                           
I PODSTAWOWE KOMPETENCJE      

NAUKOWO- TECHNICZNE
Kompetencje matematyczne są realizowane na etapie wychowania 

przedszkolnego miedzy innymi w postaci rozwijania                                    
i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania 

problemów wynikających z codziennych sytuacji. Podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do opanowania, 

wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod 
objaśniających świat przyrody przez: eksperymentowanie, 

obserwowanie zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie, powtarzanie 
procedur i instrukcji oraz weryfikowanie wiedzy i odnoszenie jej do 

codziennych sytuacji, które dziecko zna.



MALI KONSTRUKTORZY
W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 

MODUŁ: ZMISIOWANY DZIEŃ MATEMATYKI

W grupie III miało miejsce niezwykłe
wydarzenie :  Zmisiowany dzień

matematyki, podczas którego dzieci
rozwijały myślenie matematyczne , 

przestrzenne i konstruktorskie. 
Ciecierzyca i wykałaczki odgrywały

główną rolę. Zabawa była świetna
a efekty przeszły najśmielsze

oczekiwania…



MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU

PRZESZKOLAKI :

 Nabywały umiejętności konstrukcyjne i manipulacyjne                                             
z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych

 Poznawały rytmy i rytmiczność

 Podejmowały się klasyfikowania, systematyzowania i tworzenia  zbiorów

 Rozwijały myślenie przyczynowo - skutkowe. Przewidywały następstwa 
zdarzeń 

 Nabywały  umiejętność określania i dokonywania pomiaru wielkości              
i ciężaru 

 Przyswajały określenia związane z  czasem

 Nabywały  umiejętności określania i dokonywania pomiaru długości, 
szerokości i wysokości



EKSPERYMENTY, DOŚWIADCZENIA 
I ZABAWY BADAWCZE

We wszystkich grupach 
przedszkolnych były prowadzone  

zajęcia  za pomocą metod  
bazujących na eksperymencie i 

doświadczeniu. Zajęcia te cieszyły 
się wśród dzieci bardzo dużym 

zainteresowaniem.  Rozbudzały w 
nich  potrzebę poznawania 

otaczającego je świata.

 Zabawy z magnesami

 Sztuczny śnieg

 Eksperymenty z wodą 

 Produkcja skrobi ziemniaczanej

 Mieszanie farb- powstawanie 
nowych barw

 Kolorowy śnieg

 Dźwięki wokół nas



KOLOROWY ŚNIEG 
W I GRUPIE

Tegoroczna zima była łagodna
i niestety ku rozpaczy przedszkolaków z Grupy I nie
obfitowała w opady śniegu. W związku z tym, aby 
zrekompensować najmłodszym ten brak i uzyskać

chociaż namiastkę zimy, wykonaliśmy sztuczny
śnieg. Robiliśmy śnieżne kule, babki i bałwanki. 
Dodatkowo dla urozmaicenia dodaliśmy do 

naszego śniegu barwniki spożywcze, dzięki czemu
uzyskaliśmy piękne kolory. Tego typu zgniatanie, 
lepienie i formowanie pozwoliło na wspaniałe

doznania sensoryczne i wzbogaciło umiejętności
manualne oraz usprawniło motorykę małą.



WODA I  MAGNESY 
W GRUPIE III

Podczas zajęć przedszkolaki poznały 
właściwości magnesów i możliwości  ich 
wykorzystania  podczas zabawy.

Poznały właściwości wody, jej 
zastosowanie i możliwości.  
Eksperymentowały farbami tworząc 
nowe barwy. 

Poznawanie świata za pomocą 
obserwacji i doświadczania było 
niezwykle cenną lekcją, która sprawiła 
wszystkim wiele radości i satysfakcji.



SZTUCZNY ŚNIEG 
W GRUPIE II

Dzieci z grupy II przeprowadziły eksperyment       
i zrobiły sztuczny śnieg wykorzystując pampersy 
oraz skrobię ziemniaczaną. Dzieci chętnie  go 
dotykały, opowiadały o swoich wrażeniach 

dotykowych, mogły się nim pobawić, 
przekładać by stworzyć przepiękne bałwanki. 

Eksperyment dostarczył wszystkim wiele 
uśmiechu i radości, a przede wszystkim 

wzbogacił ich wiedzę. 



KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą 
wprowadzane jest w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość 

rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych. Podstawa 
programowa zachęca do umożliwienia dziecku podejmowania 

samodzielnej aktywności  poznawczej z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii.



DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
W RAMACH  PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY. 

MODUŁ: BEZPIECZNI Z MAŁYM MISIEM

W ramach realizacji projektu "Mały Miś     
w Świecie Wielkiej Literatury", a konkretnie 
modułu VI - "Bezpieczni z Małym Misiem" 
maluszki z naszego przedszkola włączyły 

się we wspólne obchody "Dnia 
Bezpiecznego Internetu". Przedszkolaki 
dowiedziały się co to jest Internet i za 

pomocą jakich urządzeń możemy             
z niego korzystać. Wysłuchały bajkę         
o Małym Misiu, a także ustaliły jakich 

zasad należy przestrzegać gdy 
korzystamy z tabletów, komputerów           

i telefonów komórkowych.



EDUKACJA 
ZDALNA

W wyniku czasowego
zamknięcia placówek

i wprowadzenia edukacji
zdalnej każda grupa

prowadziła systematyczną
naukę na odległość.  Przed
nauczycielami , rodzicami
a przede wszystkim przed

dziećmi pojawiło się nowe
wyzwanie i nowa super moc 

do zdobycia w trudnej
rzeczywistości.



PROJEKTORY, 
RZUTNIKI, LAPTOPY, 

DRUKARKI, SKANERY

Nauczycielki planując swoją
pracę z dziećmi i

przygotowując się do niej
sięgają po narzędzia

informatyczne. Wykorzystują
projektory i rzutniki, czyniąc tym

samym zajęcia bardziej
atrakcyjne i ciekawe.



UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Kompetencje związane z uczeniem się są na tym etapie niezwykle 
istotne – przedszkole to pierwsze doświadczenie dziecka z uczeniem 

się, w tym z uczeniem się konsekwentnym, możliwie 
świadomym i ukierunkowanym na osiągniecie konkretnych 

celów. Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, 
preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy, by 
przygotować dziecko do różnych form nauki - pracy grupowej i 
indywidualnej oraz do różnorodności stylów uczenia się, tworząc 

dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem 
przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania 

i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.



NAUKA PRZEZ  
ZABAWĘ W GRUPIE I



NAUKA PRZEZ ZABAWĘ  W GRUPIE II



NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 
W GRUPIE III



NAUKA PRZEZ ZABAWĘ W GRUPIE IV



NAUKA PRZEZ 
ZABAWĘ 

W GRUPIE V



KOMPETENCJE SPOŁECZNE                      
I OBYWATELSKIE

Kompetencje te na tym etapie rozumiane są jako zdolność do 
stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy z innymi        

w grupie przedszkolnej. Na tym etapie istotne jest, aby dziecko 
zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób w różnych 

społeczeństwach i środowiskach, dostrzegało różnorodność 
zachowań a stopniowo też postaw. Bardzo ważne jest również 

wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i przedszkola, 
zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra                     

i pracy w dziecięcym wolontariacie na miarę ich możliwości.    



SZKOŁA  DO HYMNU

Przedszkolaki z grupy III, IV i V włączyły się do 
ogólnopolskiej akcji Szkoła do hymnu.  Wszyscy

ubrani na galowo z biało-czerwonymi
kotylionami na piersi zgromadzili się w sali
gimnastycznej wspólnie z uczniami SP 14.

O 11.11 został odśpiewany cały hymn Polski.
Wszyscy pamiętali o postawie jaką należy przyjąć

podczas śpiewania hymnu.



101 ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGLOŚCI  PRZEZ 

POLSKĘ

Wszystkie grupy przedszkolne świętowały 101 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Celem obchodów było rozbudzanie
zainteresowania dzieci dziejami Polski i Polaków, 
kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 

dumy z bycia Polakiem. Przedszkolaki poznawały
i utrwalały symbole narodowe.



NIEIBESKI MARSZ
20 listopada przedszkoaki z grupy III, IV i V  

uhonorowały rocznicę uchwalenia Konwencji Praw
Dziecka przez Organizacje Narodów

Zjednoczonych w 1989r. Przemaszerowaliśmy
ulicami Rzeszowa oraz w pobliżu naszej placówki. 

Konwencja Praw Dziecka to najważniejszy
dokument dotyczący praw dziecka na świecie.



PRAWA DZIECKA
W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 

MODUŁ: MAŁY MIŚ I PRAWA DZIECKA

Od początku listopada w gr. 4 
realizowany był moduł 5 w ramach
projektu "Mały miś w świecie wielkiej
literatury". Moduł ten dotyczył Praw
Dziecka. Dzieci poznały swoje prawa

poprzez czytane wiersze i opowiadania. 
Rozmawiały o nich, słuchały

i wykorzystywały pomoce, aby bawić
się w zabawy z prawami dzieci w tle...



ZABAWA ANDRZEJKOWA                          
I KARNAWAŁOWA 
W PRZEDSZKOLU

Zarówno podczas zabawy andrzejkowej 
jak i karnawałowej   dzieci bawiły się 

pod czujnym okiem wodzireja ze Szkoły 
Muzycznej Yamaha. Wspaniała muzyka, 
konkursy, zagadki  sprawiły, że  ten czas  

był wyjątkowy i niezwykły.



SPOTKANIE 
Z MIKOŁAJEM

Jak co roku nasze przedszkole 
odwiedził Święty Mikołaj.  Przybył do 

przedszkolaków z dalekiej Laponii               
z workiem pełnym prezentów. Dla 
każdego przedszkolaka przywiózł 
upominek. Radość i zadowolenie 

towarzyszyła dzieciom w ten dzień.  
Przedszkolaki śpiewały dla Mikołaja 

piosenki, recytowały wiersze                 
i serdecznie dziękowały zapraszając 

go znów za rok.



WIGILIA 
W PRZEDSZLKOLU

Tradycją przedszkolną jest wigilia  grupowa. 
Przedszkolaki ze wszystkich grup niecierpliwie 

czekały na ten dzień. Były życzenia, łamanie się 
opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd i wigilijny 
obiad. Panowała świąteczna atmosfera pełna 

miłości i wzruszeń.



PRZEGLĄD MODY 
EKOLOGICZNEJ

Grupa IV wzięła udział
w Miedzyprzedszkolnym Przeglądzie
Mody Ekologicznej organizowanym
przez PP 28. Dzieci zaprezentowały
modę w układzie tanecznym do 

piosenki Jennifer Lopez. Wszystko wyszło
wspaniale. Propagujemy więc

ekologiczną postawę i uczymy się
wykorzystywać worki, gazety i papier do 
tworzenia nowych rzeczy np. ciuchów! 
Doskonalimy także nasze zachowanie
w miejscach publicznych, pokonujemy

tremę stawiając czoła występom
scenicznym, tańczymy a więc

wdrażamy się do aktywnego życia od 
dziecka.



W LECZNICY 
DLA ZWIERZĄT

Dzieci z grupy 4 i 5 odbyły wycieczkę
do Łańcuta, której celem było

spotkanie w przychodni weterynaryjnej. 
Ważne było poznanie specyfiki pracy

weterynarza, doktor przedstawił
dzieciom podstawowy sprzęt używany
w pracy lekarza, objasnił, że zwierzęta

też chorują potrzebują leczenia. 
Wyjaśnił także zagrożenia płynące ze 
świata zwierząt. Była świetna zabawa, 

pogadanka z doktorem, a także 
prezentacja i pokaz żywych zwierząt.



NA 
SKRZYŻOWANIU

Dzieci z Gr V odbyły wycieczkę na
skrzyżowanie ulic. Poznawały zasady

ruchu drogowego, uczyły się
przechodzić przez ulicę z sygnalizacą

świetlną i bez sygnalizacji. Obserwowały
ruch pojazdów i pieszych. Poznawały

znaki drogowe. Miały okazję zobaczyć
pojazd policyjny i karetkę pogotowia

jadącą na sygnale.



SZKOŁA 
PAMIĘTA

W październiku dzieci z Gr. IV i V odwiedziły
miejsce pamięci na cmentarzu w 

Staroniwie, w ramach akcji MEN "Szkoła
pamięta". Był to gest dzieci

upamiętniający 80 rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej i 75 rocznicy wybuchu

Powstania Warszawskiego. Dzieci zapalały
znicze na pamiątkowej mogile z czasów

wojny.



CZYM ZAJMUJE SIĘ 
ZEGRAMISTRZ?

W  listopadzie wszystkie grupy przedszkolne
odwiedził pan zegarmistrz, który opowiedział
przedszkolakom o swojej pracy. Dzieci miały

okazję oglądać różne stare zegary m.in. zegar
z kukułką, budzik, zegarki kieszonkowe, na

łańcuszku. Każdy miał możliwość zobaczyć jak
wygląda " serce zegara" i wszystkie mechanizmy

wewnątrz. Pan zegarmistrz przyniósł również
specjalne narzędzia, których używa w codziennej

pracy. Przedszkolaki mogły choć przez chwilę
wczuć się w rolę zegarmistrza i poprzykręcać

śrubki. Spotkanie było cennym doświadczeniem
i okazją do zdobycia wielu wiadomości.



DZIEŃ
PRZEDSZKOLAKA

Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka jak co roku 

obchodzony był  20 września. 
Święto to zostało ustanowione, 
aby podkreślić wagę edukacji 

przedszkolnej w rozwoju              
i edukacji dzieci.

Przedszkolaki  ze wszystkich 
grup  uczciły ten dzień  

wieloma atrakcjami . Było 
wesoło, radośnie                          
i sympatycznie.



DZIEŃ 
BABCI I DZIADZIA

Jak co roku nasze przedszkole
odwiedzili dziadkowie. Przedszkolaki

z każdej grupy przygotowały program 
artystyczny , aby uczcić seniorów. Były
wiersze, piosenki, tańce , dużo wzruszeń

i gromkie brawa na koniec występu.



POLICJA W PRZEDSZKOLU
W RAMACH PROJEKTU:  MAŁY MIŚ W ŚWIECIE 

WIELKIEJ LITERATURY 
MODUŁ: BEZPIECZNI Z MAŁYM MISIEM

Przedszkolaki odbyły niezwykle cenne      
i wartościowe spotkanie z panią 
policjantką. Dowiedziały się  jak 

postępować , aby być bezpiecznym w 
drodze  do przedszkola, jak prawidłowo 

przechodzić przez ulicę, podczas 
spotkania z psem  lub  z nieznajomym.



ZDROWE 
ŚNIADANIE

"Warzywa kroimy i się nie smucimy". 
Wspólne działania dzieci z grupy III i V , 
których celem było promowanie zasad

zdrowego stylu życia, wdrażanie
prawidłowego żywienia. Dzieci

kształtowały czynności samoobsługowe
oraz nawyki higieniczne : zwrócono
uwagę na higienę rąk przed pracą, 

bezpieczeństwo w czasie pracy, mycie
warzyw, bezpieczne posługiwanie się
nożem. Dzieci starały się samodzielnie
przygotować kanapki z przyniesionych

produktów. Były bardzo zaangażowane
i radosne. Kanapki były kolorowe, 

smaczne i zdrowe.



ZDROWE PRZEKĄSKI

Przedszkolaki samodzielnie 
przygotowywały  owocowe przekąski.   

Smaczne, zdrowe i bogate w witaminy. 
Przedszkolaki wiedzą , że  zdrowe 
odżywianie   jest bardzo ważne.



AKCJE CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE
W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 

MODUŁ: MISIOWY WOLONTARIAT

Przedszkolaki  włączały  się w różne 
akcje charytatywne  organizowane 
w ciągu całego roku szkolnego         
w placówce:

 Dar serca dla hospicjum 
Podkarpackiego

 Zbiórka żołędzi i orzechów dla 
leśnych zwierząt

 Karma dla schroniska dla zwierząt 
w Kundelek



MALI 
RATOWNICY

W listopadzie odbyła się lekcja pokazowa
z zakresu udzielania pierwszej pomocy
w której wzięły udział dzieci z grup 4 i 5. 

Dzieci zostały zapoznanie ze znaczeniem 
pojęcia pierwszej pomocy. Utrwaliły 

numery alarmowe.  Ćwiczyły na 
fantomach  reanimację .



GRUPA BEZ PRZEMOCY
WARSZTATY DLA DZIECI

W październiku i listopadzie dzieci z gr. 
III, IV i V wzięły udział w cyklu zajęć

"Grupa bez przemocy", prowadzonych
przez pracowników Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2            
w Rzeszowie. Dzieci uczyły się nazywać, 

rozpoznawać i przeżywać emocje. 
Dowiedziały się, że każdy człowiek jest 

osobą wartościową i ważną. 
Kształtowały właściwe poczucie

własnej wartości.



WALENTYNKI 
U PRZEDSZKOLAKÓW

14 lutego wszystkie grupy przedszkolne 
zorganizowały huczne obchody dnia 

zakochanych. Było mnóstwo  
czerwonych serduszek i  sporo 

okazywanych  uczuć  i sympatii.



DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 

MODUŁ: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W naszym przedszkolu 25. 11.2019 r. 
wspólnie świętowaliśmy Dzień Pluszowego 
Misia. Tego dnia każde dziecko przyniosło 
swojego ulubionego pluszaka. Na dzieci 

czekało wiele atrakcji: ćwiczenia 
gimnastyczne z misiami, zabawy, konkursy. 
Przedszkolaki poznały historię Misiowego 
Święta, bawiły się przy piosenkach oraz 

wykonały pracę plastyczno- techniczną. 
Zapoznały się z bajkami i wierszykami            

o misiach. W ramach rozwijania 
czytelnictwa stworzony został "Misiowy 
Regulamin Małego Czytelnika, który 
uświadomił dzieciom konieczność 

szanowania i dbania o książki i bajki.



INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość należy rozumieć jako zdolność 
do wcielania pomysłów w czyn. Kompetencja ta obejmuje działania 

zmierzające do rozwoju poczucia sprawstwa przez stwarzanie 
dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, 

eksperymentowania, doświadczania. Inicjatywność                                   
i przedsiębiorczość są rozwijane wielopłaszczyznowo, i co ważne, ich 

elementy są obecne podczas wszystkich działań edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych, w których uczestniczy dziecko           

w przedszkolu.



MALI PRZEDSIĘBIORCY
W RAMACH PROJEKTU: MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 

MODUŁ: MALI PRZEDSIĘBIORCY(REALIZOWANY ZDALNIE)

Z powodu czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem          
COVID-19 moduł przyjął  formę 

umożliwiającą zrealizowanie go poprzez 
kształcenie na odległość. Nauczyciele 

zaprosili  do współpracy rodziców.. 
Dzięki zaangażowaniu rodziców i ich 

pomocy udało się moduł zrealizować. 
Zadania  wysłane były e-mailem



PIERNICZKOWE SZALEŃSTWO 
W GRUPIE II

Przedszkolaki z grupy II dekorowały pierniki 
przyniesionymi z domu produktami. 

Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem 
ozdabiały ciasteczka. Lukier i posypka 

sprawiły, że pierniki zamieniły się w kolorowe 
słodkości!



KREATYWNY DZIEŃ PIZZY

Przedszkolaki z grupy III bardzo 
poważnie podeszły do święta 
Pizzy.  Przygotowały smakołyk 
w dwóch wariantach  : 

 Papierowa pizza  wykonana 
w grupach 

 Pizza owocowa według 
własnego pomysłu



ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA. 

Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń 
i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk 

teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na 
wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie 

pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości i pomagają                
w nawiązaniu relacji.



AUDYCJE 
MUZYCZNE

Dużą sympatią cieszyły się audycje  
Szkoły Muzycznej Yamaha.                           
W muzycznych spotkaniach 

uczestniczyły wszystkie grupy.  
Profesjonalni muzycy prezentowali 

instrumenty , pozwalali na nich zagrać 
dzieciom sprawiając  im tym samym 

wielką frajdę i radość .



ILIZJONISTA 
W PRZEDSZKOLU

Iluzjonista, który gościł w przedszkolu, 
swoimi czarami przeniósł dzieci w 

świat magii, dobrej zabawy                   
i wspaniałego humoru. Przedszkolaki 

z dużym zaangażowaniem 
obserwowały każdy ruch iluzjonisty, 

aby nauczyć się choć  jednej 
sztuczki. Każdy pokaz nagradzany był 

gromkimi brawami. Podczas tego 
niezwykłego widowiska ujawniły się 

też iluzjonistyczne predyspozycje 
przedszkolaków, które wcielając się 

w rolę asystenta z ogromnym 
zaangażowaniem próbowały 

zgłębić tajniki magii. Spotkanie            
z magikiem bardzo się wszystkim 
podobało. Dostarczyło dzieciom 
wielu niezapomnianych wrażeń,         
o czym świadczyły uśmiechy na 
twarzach oraz gromkie brawa.



PRZEDSZKOLAKI W TEATRZE. TEATR W PRZEDSZKOLU

W listopadzie Przedszkolaki z trzech
najstarszych grup uczestniczyły

w wycieczce autokarowej do Teatru
Maska w Rzeszowie. Celem było

obejrzenie spektaklu pt. „NAJMNIEJSZY 
SAMOLOT NA ŚWIECIE" w wykonaniu
profesjonalnych aktorów. Ogromne

wrażenie wywarła na dzieciach
sceneria i prawdziwi aktorzy. Nie mogły
oderwać oczu od tego co działo się na

scenie. Uśmiechy, radosne opowieści
oraz gromkie brawa po spektaklu są

z pewnością dowodem na to, że
wycieczkę można uznać za udaną.

Wielkim uznaniem wśród 
przedszkolaków cieszą się również   

aktorzy odwiedzający nasze przedszkole 
i spektakle w których grają.



PODSUMOWANIE

Dzięki  kreatywności przedszkolaków i zaangażowaniu nauczycieli była 
możliwa realizacja działań rozwijających kompetencje kluczowe           

u dzieci.  Umiejętności zdobyte w okresie edukacji przedszkolnej będą  
się rozwijały i doskonaliły na każdym kolejnym szczeblu edukacji jak 

również w  dorosłym życiu każdego człowieka. To  właśnie dzięki 
wdrażaniu  i rozwijaniu kompetencji w najmłodszych latach życia  

dziecka  ma ono szansę na  harmonijny i całościowy rozwój a  także na 
sukces w dorosłym życiu.


