
Projekty i akcje edukacyjne: 

 OD 2006 r. uczestniczymy w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Nasze 

dzieci mają kontakt z opowiadaniem, bajką, wierszem, baśnią, na co dzień. Czytanie 

dzieciom nie jest dla nas niczym nowym, Maluchy na zajęciach i podczas leżakowania 

zapoznają się z najpiękniejszymi baśniami świata. Starszaki codziennie po obiedzie 

oddają się ciekawej lekturze starannie wybranej ze złotej listy propozycji książkowych 

dla pięciolatka. 

Plan działań w zakresie akcji: 

Codzienne czytanie dzieciom prze 20 minut 

Rozmowy na temat przeczytanej książki, opowiadania 

Wystawy prac plastycznych 

Konkursy - np. OPOWIADAM NAJŁADNIEJ. 

Kontakt z biblioteką garnizonową i miejską 

Wycieczki do księgarni, 

Udział w konkursach recytatorskich 

Zapraszanie Gości - (np. rodziców), do wspólnego czytania 

 KUBUSIOWI  PRZYJACIELE  NATURY- Nasze przedszkole uczestniczy w 

jednym z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. 

Dzieci uczą się proekologicznej postawy, uczą się troszczyć o środowisko naturalne, 

od najmłodszych lat  zachęcamy je do ruchu oraz uświadamiamy dlaczego warto jeść 

owoce i warzywa. 

 

 CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE- Ogólnopolski program edukacyjny 

organizowany przez firmę Rossmann. Dzięki uczestniczeniu w tym projekcie 

przedszkolaki kształtują samodzielność higieniczną. Realizujemy 6 obszarów 

higienicznych (higieny jamy ustnej i nosa, czystości dłoni oraz zasad korzystania 

z toalety, a także mycia, kąpieli i pielęgnacji skóry.)  

 

 ADAPTACJA DZIECKA 3- LETNIEGO DO WARUNKÓW 

PRZEDSZKOLNYCH.   

Realizacja programu pomaga stworzyć dzieciom lepszy start przedszkolny. 

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w 

jego życiu społecznym, zatem wdrożenie programu adaptacji staje się dla dzieci oraz 

ich rodziców „dobrym startem” aby wyruszyć w podróż przedszkolną.  

 

 Z PYZĄ MAZOWIECKĄ POZNAJEMY DUŻĄ I MAŁĄ OJCZYZNĘ.       

Dzieci identyfikują się ze swoim miastem, regionem, ojczyzną. Główną bohaterką 

naszego programu jest postać „Pyzy” bohaterki książki H. Januszewskiej, gdyż 

pochodzi z Mazowsza. Celem  programu jest poznawanie i kultywowanie tradycji i 

obyczajów własnego regionu, kształtowanie poczucia własnej tożsamości dziecka. 

 



 GÓRA GROSZA                                                                             

          „JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA JEST    

                                  NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE”  

 

Naszym celem poprzez udział w akcji jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza  

swoją rodziną- w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Jednak najważniejsze 

jest tu pokazanie najmłodszym jaką siłę może stanowić niewielka pomoc wielu ludzi. 

 

 ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA MICHALINKI. 

Akcja charytatywna, w której uczestniczą dzieci oraz ich rodzice. Dzięki zebranym 

nakrętkom możemy pomóc w rehabilitacji Michalinki. Cała akcja oprócz niesienia 

pomocy rozwija u dzieci wrażliwość, opiekuńczość. Widząc zaangażowanie dzieci 

można przypuszczać że akcja spełnia swe role wychowawcze.  

 

 UDZIAŁ W KONKURSACH. 

Na bieżąco nasze przedszkole bierze udział w konkursach organizowanych przez inne 

instytucje, placówki (Kulturomaniak- „Symbol Mazowsza”; „Zima w naszym 

mieście” itp.)  

 

 

 

 

 


