
KOMPETENCJE KLUCZOWE

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 

ROK SZKOLNY 2020/2021



Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 
(w starszych opracowaniach występują jako umiejętności 

dotyczące porozumiewania się w języku ojczystym).



Mały Miś w świecie wielkiej literatury

W ramach projektu w placówce 
zostały zrealizowane następujące 

moduły:

 Misiowe laboratorium Czterech 
żywiołów

 Książki dzieciństwa

 Mały Miś w świecie emocji

 Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

 Mały Miś i super tajny projekt



Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego 
Pacanowa

W ramach projektu zrealizowano 15 zadań:

 Poznajemy Koziołka Matołka i jego twórców (pisarza, rysownika)

 „ Kącik Koziołka Matołka”

 „ Kącik Koziołka Matołka”

 Pocztówka dla Koziołka Matołka

 Jak poznałem Koziołka Matołka?

 Spotkanie z Panią Bibliotekarką.

 Obrazkowy słownik

 Zbiórka karmy dla zwierząt, wirtualna wizyta w zoo.

 Zbiórka karmy dla zwierząt, wirtualna wizyta w zoo.

 Najciekawsza przygoda Koziołka –konkurs

 Pojazdy Koziołka Matołka: Latający dywan i rakieta kosmiczna

 Urodziny Koziołka Matołka

 Moi przyjaciele

 Poznajemy nazwy miejscowość zawierające słowo KOZA

 Poznajemy symbole narodowe



Dzień kibica

Przedszkolaki  zagrzewały do 
boju polską drużynę w piłce 
nożnej , która brała udział w 

Euro 2020.



Kompetencje w zakresie wielojęzyczności (odnoszące się 
do dawniej ujmowanych kompetencji skierowanych na 

porozumiewanie się w językach obcych)



Język angielski w przedszkolu

Przedszkolaki systematycznie uczestniczą
w zajęciach z języka angielskiego. Uczą się
nowych słówek, piosenek i zabaw w języku

angielskim. Zajęcia te cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem wśród

przedszkolaków ze wszystkich grup.



Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii (dawniej jako: kompetencje 
matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne)



Mały konstruktor- samoloty

Przedszkolaki ze wszystkich grup  wzięły udział 
w spotkani on-line z Panią pracującą   

w Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów w 
ramach miesiąca inżyniera, zapoznanie 

dzieci z budową samolotu, oglądanie modeli 
samolotów, wykonanie modeli samolotu.



Zajęcia matematyczne i konstruktorskie w grupie A3

Najmłodsze przedszkolaki podczas zabaw 
rozwijających myślenie matematyczne.



Zajęcia matematyczne
i konstruktorskie w grupie A4

Segregowanie , liczenie łączenie w pary to 
jest to co przedszkolaki lubią bardzo.



Zajęcia matematyczne i konstruktorskie w grupie A5

 Zabawy materiałem przyrodniczym w 
układanie rytmów.

 Konstruowanie budowli, pojazdów z 
różnego rodzaju klocków.

 Zegarowe zabawy – próby  
umiejscawiania w czasie konkretnych 
wydarzeń mających mieć miejsce w 
danym dniu.



Zajęcia matematyczne i konstruktorskie w grupie A6

Zabawy manualne -segregacja, Dziecięca 
matematyka i Poznajemy figury 

geometryczne- kształtowanie kompetencji 
matematycznych poprzez wykorzystywanie 

myślenia matematycznego i logicznego, 
doskonalenie umiejętności segregacji i 

rozróżniania kształtu figur geometrycznych



Zajęcia matematyczne
i konstruktorskie w grupie A0

Podczas  zajęć dydaktycznych 
przedszkolaki rozwijały swoje umiejętności 
związane z myśleniem matematycznym i  
zmysłem konstruktorskim. Wykazywały się 

niezwykłą kreatywnością i 
pomysłowością



Kompetencje cyfrowe (wcześniej ujmowane jako 
kompetencje informatyczne)



Robotyka w przedszkolu

Przedszkolaki  uczestniczyły w zajęciach           
z wykorzystaniem robotów.  Podczas 

wykonywania zadań i poleceń dzieci  były 
skoncentrowane i zafascynowane  tym co 

robią.



Kodowanie w przedszkolu

W wielu sytuacjach życia przedszkolnego w 
trakcie realizowania poszczególnych bloków
tematycznych dzieciom towarzyszyły zajęcia

z kodowania. Przyjmowały one formę
różnych zadań z wykorzystaniem kart pracy , 

maty do kodowania , kolorowych
kubeczków. Dzieci pokochały te zajęcia



Techniki informatyczne w przedszkolu

Przygotowując i prowadząc  zajęcia dla 
przedszkolaków nauczycielki korzystały z:

 Laptopów

 Rzutników

 Projektorów

 Tablic multimedialnych

 Tablic myBoard



Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
umiejętności uczenia się (zawarte we wcześniejszym 
wykazie kompetencji kluczowych jako umiejętność 

uczenia się i częściowo jako umiejętności społeczne)



Przygotowanie do nauki czytania

W każdej grupie
systematycznie były 

prowadzone zajęcia z 
przygotowania do nauki 

pisania i czytania.



Nauka zdalna i hybrydowa

Wciągu całego roku szkolnego 
towarzyszyła nam nauka 

hybrydowa  a także przez krótki 
okres edukacja zdalna. Rodzice 

bardzo się zaangażowali  w 
realizację propozycji aktywności 
przesyłanych przez nauczycielki.

Rodzice przesyłali nam zdjęcia 
dzieci podczas wykonywanych 

czynności a także prac   
plastycznych.



Kompetencje obywatelskie (ujęte jako umiejętności 
społeczne i obywatelskie)



Dzień Niepodległości w przedszkolu

11 listopada dzieci włączyły się w obchody 
Święta Niepodległości. Pomagały wykonać 

biało-czerwone kotyliony, które później miały 
przypięte na piersi. Z dumą trzymały w ręku flagę 
biało-czerwoną. Dowiedziały się skąd wzięły się 

takie kolory na fladze. Słuchały Mazurka 
Dąbrowskiego i próbowały włączyć się w śpiew. 
Niektórzy nawet podczas śpiewania hymnu stali 

w postawie na baczność. Wzbogaciły swój zasób 
słownika o wyrazy patriotyczne jak; flaga, hymn, 
godło, Polska, Polacy, Ojczyzna. Maluchy uczyły 

się wiersza Władysława Bełzy „Katechizm 
polskiego dziecka”. Były w tym dniu bardzo 

grzeczne i nadzwyczaj poważnie zachowywały 
się podczas całej uroczystości. 



Przedszkolaki z Biało-Czerwoną



Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Niebieski Marsz

20 listopada w Międzynarodowym Dniu Praw 
Dziecka, Maluchy dowiedziały się, że nawet takie 

małe dzieci maja swoje prawa, których dorośli 
powinni przestrzegać. Zostały zapoznane ze swoimi 

podstawowymi prawami: do zabawy, nauki, 
odpoczynku, opieki, wychowania w rodzinie i 

przede wszystkim do szczęśliwego dzieciństwa. 
Dowiedziały się, że mogą też powiedzieć NIE, jeśli 

czegoś nie chcą, nie lubią lub nie potrafią. Z dumą 
prezentowały plakaty z zapisanymi prawami 
dziecka, pytały co tam pisze, a nauczyciel 

odczytywał. Otrzymały pamiątkowe emblematy i 
medale. Wspólnie zrobiliśmy wietrzyki w różnych 

odcieniach niebieskiego, z którymi później 
przeszliśmy w Niebieskim Marszu po ogrodzie 

przedszkolnym. 



Mali ekolodzy to my…

Ekologia to ważna sprawa . Wiedzą to już 
najmłodsze przedszkolaki.



Zdrowo się odżywiamy 

Podczas zajęć  przedszkolaki 
poznają zasady zdrowego 

odżywiania . Wiedzą, że 
zdrowa i zbalansowana 

dieta  jest gwarancją 
dobrego samopoczucia.



Gimnastyka dobra sprawa

Przedszkolaki ze starszych grup bardzo 
chętnie ćwiczą na Sali gimnastycznej. Takie 

zajęcia są dla nich wielką przyjemnością          
i atrakcją.



Dzień Pluszowego Misia

25 listopada odchodziliśmy w przedszkolu Dzień 
Pluszowego Misia. Było to bardzo sympatyczne święto, 
bo każde dziecko ma swojego ulubionego misia. Dzieci 

otrzymały emblematy z kolorowymi misiami w formie 
zawieszek na szyję. Właśnie tego dnia przypada 

rocznica powstania tej maskotki. Dzieci poznały historię 
tej niezwykłej zabawki. Dowiedziały się, że pierwszy 

pluszowy miś nazywał się Teedy Bear i został 
wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Dzieci 
wymieniały postacie misiów z bajek: Uszatek, Kubuś 
Puchatek, Coralgol. Mogły same wybrać bajkę do 

czytania, której głównym bohaterem był miś. Były to 
„Nowe Przygody Kubusia Puchatka – Poduszka”. Dzieci 
słuchały z dużym zainteresowaniem, czytanych przez 

nauczycielkę przygód. Potem nazywały przyjaciół 
Puchatka. Ten dzień był dobrą okazją do rozmów o 

przyjaźni i wesołych zabaw w grupie. Maluchy bawiły 
się przy piosence „Jadą, jadą misie” i „Stary niedźwiedź 
mocno śpi” oraz brały udział w zabawie z opowieścią 

„misiu i miód”. Zabawy bardzo zintegrowały grupę. 
Wszystkie dzieci chętnie wykonały składankę z 

papierowych kółek „Miś”. Z dumą prezentowały swoje 
prace. Umieściliśmy je później na wspólnej wystawie. 
Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Była też 

„Misiowa fotobudka”, która przysporzyła dzieciom dużo 
radości. 



Wigilia  

Tradycją naszego przedszkola 
jest wspólny obiad wigilijny. 

Odbywa się on w  przeddzień 
wigilii . Przedszkolaki  odświętnie 

ubrane  nakrywają stoły , 
przygotowują dekoracje, 

składają sobie życzenia , łamią 
się opłatkiem, śpiewają kolędy.



Zabawa andrzejkowa

W każdej grupie dla 
przedszkolaków zostały 

przygotowane wróżby, konkursy i 
zabawy. Dzieci bawiły się 

wspaniale i chętnie angażowały 
się we wszystkie proponowane 

aktywności



Bal przebierańców

Każda grupa samodzielnie 
przygotowała w tym roku 
swój bal przebierańców.        
W kameralnej atmosferze 

odbyły się tańce, konkursy , 
poczęstunek oraz wspólne, 

pamiątkowe zdjęcia.



Obchody Dania Dziecka

Pierwszy czerwiec to wyjątkowy 
dzień dla każdego dziecka.  W tym 
dniu sprawiamy wszystkim dzieciom 
niespodzianki i przyjemności.  w tym 
dniu dzieci do przedszkolaki przyszły 
w kolorowych przebraniach.  Były 

tańce zabawy, konkursy, bańki 
mydlane oraz drobne upominki. 



Poznajemy zawody w ramach 
doradztwa zawodowego

Zapoznanie dzieci z zawodami:

Krawcowej - Zajęcia w formie pokazu oraz zajęć warsztatowych. 
Dzieci miały możliwość obserwowania bezpośrednio pracy pani 

krawcowej, która szyła na maszynie, projektowała strój do 
uszycia, zapoznała dziećmi z niezbędnymi przyborami 
potrzebnymi do pracy w pracowni krawieckiej. Dzieci 

kształtowały także umiejętności matematyczne poprzez zabawy z 
metrem krawieckim.

 Kowala

 Pisarza

 Ilustratora

 Policjanta

 Strażaka

 Lekarza

 Górnika



Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 
(odpowiadające ujmowanym wcześniej kompetencjom 

nastawionym na inicjatywność i przedsiębiorczość)



Doświadczenia , eksperymenty i 
zabawy badawcze…

Doświadczenie jak powstają kolory 
oraz zabawy badawcze z wodą-

odnoszących się do 
wykorzystywania i stosowania wiedzy 
oraz sposobów objaśniających świat 

przyrody. Poprzez obserwowanie 
zjawisk i eksperymentowanie dzieci 
poznają reguły rządzące światem, 

lepiej go rozumieją.

 Dzień kapusty

 Kiedy jajko tonie a kiedy pływa?

 Kolorowe wulkany

 Zabawy z magnesami

 Jak powstają kolory



Cztery żywioły

Realizując moduł Cztery żywioły 
dzieci poznały żywioły, z którymi 

człowiek może się spotkać na kuli 
ziemskiej: wodę, powietrze, ogień i 

ziemię. Omówione zostały ich 
właściwości i największe 

zagrożenia jakie ze sobą niosą. 
Bogate ilustracje umożliwiły 

dzieciom wizualizację rozmaitych 
katastrof mogących się wydarzyć 
w ludzkim życiu jak i ich poprawne 

nazewnictwo. Najmłodsi mieli 
także szansę doskonalić 

umiejętność klasyfikowania 
poszczególnych zdarzeń do 

wskazanego rodzaju żywiołu. 
Dzieci poznały także podstawowe 
zasady zabezpieczenia się przed 

niszczycielską siłą żywiołu.



Robimy zakupy

Zajęcia przeprowadzone w 
formie warsztatów. Rozwijanie 

umiejętności 
matematycznych, poznanie 

przez dzieci podstaw 
przedsiębiorczości, poznanie 

sposobów dokonywania 
płatności. Zajęcia praktyczne, 
zorganizowanie w sali kącika 
„Sklep”-zabawy w kupowanie 

i sprzedawanie.



Dzień wody

Woda to skarb – wiedzą to już 
najmłodsze przedszkolaki. Podczas zajęć 

poznawały właściwości wody i jej 
różnorakie zastosowanie. 



Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 
(niezmienione – w podobnym brzmieniu wystąpiły we 

wcześniejszym wykazie kompetencji kluczowych)



Mali aktorzy to my…

Przedszkolaki  podczas zajęć wcielały   się w 
role i  odgrywały  scenki dramowe. Bardzo 

dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy 
z wykorzystaniem  pacynek i   kukiełek.  

Wspólne wykonanie papierowych masek 
sprawiło dzieciom wiele radości.



Dla babci i dziadzia

Przedszkolaki przygotowały dla 
swoich dziadków piękne upominki 
oraz  nagrały wspaniałe występy.



Pasowanie 

Pasowanie na przedszkolaka i starszaka to 
niezwykle ważne święto w kalendarzu imprez 

przedszkolnych.



Wszystkie kwiaty dla mamy i dla taty

Święto mamy i taty to 
wspaniałą okazja , aby 

zaśpiewać i zatańczyć dla 
rodziców. Nawet pandemia 
nie jest w stanie przeszkodzić 

przedszkolakom                     
w wyśpiewaniu miłości dla 

mamy i taty.



Dzień nakrycia głowy

W ten wyjątkowy dzień 
przedszkolaki przyniosły do 
przedszkola swoje ulubione 

nakrycie głowy. Zaprezentowały 
je na forum grupy. Wzięły udział 

w sesji fotograficznej.



Śpiewamy i tańczymy dla Mikołaja

Spotkanie z Mikołajem w tym roku 
przybrało formę spotkań on-line  ze 

względu na sytuację epidemiologiczną.  
Ale mimo to w pamięci przedszkolaków 
ten dzień pozostał na długi, długi czas..,



Podsumowanie 

Podsumowując temat kompetencji kluczowych, można powiedzieć, że ich 
realizacja w murach przedszkola nie jest niczym trudnym. To, czego wymaga 
od nas – nauczycieli, to otwartości poznawczej na to co nowe i świadomości, 

że dziecko, które dzisiaj jest naszym podopiecznym, wychowujemy i 
kształcimy dla przyszłości, której nie znamy.

https://akademia.inso.pl/kompetencje-kluczowe-w-przedszkolu%E2%80%8B/


