
Drogi przedszkolaku! Nie możemy doczekać się spotkania we wrześniu!
Przygotuj sobie wygodne butki na przebranie, zapasową koszulkę, spodenki  
i biegnij do nas!

• w przedszkolu bawimy się od 6.30 do 17.00
• po przyjściu i przed wyjściem odbijamy kartę
• jemy 3 posiłki – śniadanie ok. 8.30, obiad ok.12.00 oraz podwieczorek o 14.30. 
• najmłodsza grupa leżakuje – trzeba przynieść ulubioną pościel 
• najwięcej uczymy się w godzinach 8.00 – 13.00
• z rodzicami komunikujemy się za pomocą e - dziennika
• oprócz tego, co obowiązkowe, mamy wiele propozycji dodatkowych



Grupa 1 
• zajęcia muzyczno-rytmiczne „śpiewaMY, graMY, tańczyMY” – zajęcia wszech-

stronnie wspierające rozwój dziecka poprzez zabawy przy muzyce, śpiewanie 
piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych oraz zabawy ruchowe z elemen-
tami tańca

• zajęcia muzyczno – plastyczne, z elementami metody „Edukacji przez ruch”, 
kształtujące sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową 

• gimnastyka smyka – zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 
• blisko przyrody – zajęcia przyrodnicze promujące postawy ekologiczne, prowa-

dzone również z wykorzystaniem zasobów szkolnego ogródka
• kodowanie – zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, rozumowania, 

kształtujące wyobraźnię i kreatywność dzieci
• Gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne



Grupa 2
• innowacja „Kulinarne podróże” zajęcia stymulujące poznanie świata przez zmysły 

(smak, węch, dotyk), rozwijające kompetencje kulturowe i matematyczne.
• innowacja „Mały Einstein” – zajęcia rozwijające kreatywne myślenie, kompeten-

cje matematyczne, orientację przestrzenną. W planach: dzień figur geometrycz-
nych, dzień umiejętności matematycznych, dzień z cyframi i inne. 

• zajęcia muzyczno-rytmiczne „śpiewaMY, graMY, tańczyMY” zajęcia wszechstron-
nie wspierające rozwój dziecka poprzez zabawy przy muzyce, śpiewanie piose-
nek, granie na instrumentach perkusyjnych oraz zabawy ruchowe z elementami 
tańca

• kodowanie – zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, rozumowania 
kształtujące wyobraźnię i kreatywność dzieci

• gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne
• gimnastyka smyka – zajęcia sportowe na sali gimnastycznej



Grupa 3
• innowacja wg koncepcji i myśli pedagogicznej F. Froebla – nauka przez zabawę 

– zajęcia rozwijające sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, myślenie 
twórcze, kompetencje pamięciowe, aktywność werbalną, pojęcia matematycz-
ne, procesy poznawcze, kompetencje społeczne i komunikacyjne.

• kodowanie z użyciem robotów i wirtualnej maty – zajęcie rozwijające logiczne 
myślenie, wprowadzające do programowania

• tygodniowe spotkania z technikami Montessori
• zajęcia muzyczno-rytmiczne „śpiewaMY, graMY, tańczyMY” zajęcia wszechstron-

nie wspierające rozwój dziecka poprzez zabawy przy muzyce, śpiewanie piose-
nek, granie na instrumentach perkusyjnych oraz zabawy ruchowe z elementami 
tańca

• gimnastyka smyka – zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
• poranek logopedyczny



Grupa 4
• kodowanie z użyciem robotów Ozobot – zajęcia rozwijające logiczne myślenie 

wprowadzające w świat programowania
• matematyczne przygody – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
• tygodniowe spotkania z technikami Montessori
• zajęcia muzyczno-rytmiczne „śpiewaMY, graMY, tańczyMY” – zajęcia wszech-

stronnie wspierające rozwój dziecka poprzez zabawy przy muzyce, śpiewanie 
piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych oraz zabawy ruchowe z elemen-
tami tańca

• poranek logopedyczny
• zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
• „Od zabawy do precyzji” – zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność motoryczną 

ręki – wykorzystanie terapii ręki



Ponadto przedszkolaki wezmą udział w następujących programach, które skorelo-
wane są z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Nazwa Krótki opis Grupa

Kubusiowi Przyjaciele Natury Projekt ekologiczny 1

Zdrowo i sportowo Projekt promujący aktywność ruchową 1

Piękna nasza Polska cała Projekt patriotyczny 2

Kreatywny Przedszkolak Projekt ogólnorozwojowy 2

Kreatywny Przedszkolak Projekt ogólnorozwojowy 3

Mamo, tato – wole wodę Program ekologiczny 3

Mały miś w świecie wielkiej 
literatury Projekt promujący czytelnictwo, 4

Kreatywny Przedszkolak Projekt ogólnorozwojowy 4

• wybieramy się na wyjścia i miniwycieczki – szczegółowy plan zostanie przedsta-
wiony we wrześniu 

• trwają prace nad rozbudową placu zabaw i ogrodu szkolnego – będziemy sporo 
czasu spędzać na świeżym powietrzu 

• poprosimy chętnych rodziców o opowieść o swoich zawodach
• postaramy się pokazać przedstawienie 
• dwa razy w tygodniu będziemy uczyć się j. angielskiego
• potrzebujące dzieci obejmujemy indywidualną opieką logopedyczną oraz gimna-

styką korekcyjną


