
Programy i projekty edukacyjne realizowane w 

Roku Szkolnym 2021/22 

 
W Roku Szkolnym 2021/2022 praca dydaktyczna w naszym Przedszkolu oparta jest 

na programie dydaktycznym Ewy Janus „Plac Zabaw” Program stanowi 

uszczegółowienie Podstawy Programowej z dnia 14 lutego 2017 roku i jest 

ukierunkowany na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego 

wiekiem. 

Wzorem lat poprzednich, praca dydaktyczna oparta jest również na Teorii Inteligencji 

Wielorakich Howarda Gardnera. 

 

Ponadto nasze przedszkole bierze czynny udział w wielu projektach edukacyjnych 

organizowanych z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Udział w tych 

przedsięwzięciach ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, 

ciekawe doświadczenia i umiejętności, poszerzyć nowe horyzonty i wiedzę dzieci, ale 

także otworzyć na świat, na ludzi oraz na samych siebie. 

 

W tym roku szkolnym  będziemy realizować projekty tj.: 

„Kreatywny Przedszkolak” 

 

 

 

Organizatorem projektu jest Edu Fejkiel, a głównym celem tego projektu jest 

podejmowanie kreatywnych i twórczych działań przez nauczycieli wraz z 

przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z 

niczego”. Dzieci uczą się tworzyć piękne dzieła – niekoniecznie kupując gotowe 

produkty. Dzieci będą doskonalić umiejętności: planowania pracy, logicznego 

myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji  i skupienia, 

współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy. Jedynymi wytycznymi 

wykonywanych prac, jest ich temat oraz materiał, z którego mają być wykonane. 

Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze, stąd nie mogą być 

odgórnie narzucone. Realizacja projektu obejmuje wszystkie grupy przedszkolne                                                                                                         



  „Czytające Przedszkole”                                    

 

 

To gwarantowany sposób lepszego przygotowania dzieci do szkoły i do życia! Lata 

przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania 

świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym 

narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w 

społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i 

wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu 

można snuć marzenia i refleksje. Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez 

ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu 

zwykle nie da się nadrobić. Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i 

pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych 

powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To 

prawdziwa przepustka do lepszego życia. Wprowadzając codzienne czytanie, 

przedszkole może pomóc dzieciom w dobrym opanowaniu ojczystego języka. 

Realizacja programu obejmuje wszystkie grupy przedszkolne. 

 

„ Czyściochowe Przedszkole” 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Czyściochowe Przedszkole to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej 

Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. 

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa 

nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, 

uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym 

życiu. Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na 

kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole 

ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do 

codziennego dbania o higienę. Program realizowany będzie w grupie „Kotków i 

Tygrysków”. 

 

https://www.rossmann.pl/
https://www.rossmann.pl/rossne


 

„Działaj z imPETem!” 

 

Kampania edukacyjna „Działaj z imPETem!”,  ma na celu edukację społeczeństwa w 

zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki 

PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca 

uwagę dzieci na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich 

recyklingu. Projekt będzie realizowany w grupach: Kotki  i Tygryski. 

 

 

 

„Akademia Aquafresh” 

 

 

 

Celem programu jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do samodzielnego 

dbania o higienę jamy ustnej i troski o swoje uzębienie. Przedszkolaki wezmą udział w 

cyklicznych zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli, w czasie których 

zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętność dbania o zęby, co z pewnością przyczyni się 

do zmniejszenia ilości dzieci chorujących na próchnicę. W realizacji programu wezmą 

udział najmłodsze przedszkolaki – „Myszki”. 

 

 

 



          „Bliżej Pieska”  

 

 

 

 

Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom 
oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich. 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o 
ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć 
właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty 
sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować 
zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi. Projekt będzie realizowany we 
wszystkich grupach przedszkolnych. 

 

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” 

 

 

 

Mały Miś, poprzez opowiadania i wiersze, wprowadza dzieci w świat emocji. Głównym 

celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i 

rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. Nauczyciele, w 

ramach projektu, tworzą wspólnie bazę zabaw/ćwiczeń służących do pracy nad  
emocjami. Projekt będzie realizowany w grupie „Kotków”. 

 


