
 

  

 
 

  Niepubliczne przedszkole Akademia Przedszkolaka, ul. M.C. Skłodowskiej 22, 26-300 Opoczno, 

Dyrektor oświatowy Agnieszka Klimek tel. 601  668 592, Koordynator projektu Małgorzata Mlonka tel. 509 021 050 

e-mail: info@akademia-przedszkolaka.com, www.akademia-przedszkolaka.com 

 
 

 

 

 
Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Opocznie 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 

 Osi priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  

Działania: XI.1 Wysoka jakość edukacji,  

Poddziałania:  XI.1.1 Edukacja przedszkolna. 

 

realizuje projekt 
 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA POSZERZA HORYZONTY” 

 
 

W związku z zaistniałą sytuacją w miesiącu maju dalej kontynuowano zajęcia z podstawy 

programowej zdalnie i zajęcia online za pomocą programu Zoom. Codziennie Pani publikuje na 

grupie propozycje prac i aktywności dla dzieci. Ponadto dzieci przed opuszczeniem placówki 13 

marca miały rozdane do domu książki i ćwiczeniówki do pracy w domu. Dodatkowo dwa razy      

w tygodniu dzieci spotykają się online. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich formach 

pracy czego potwierdzeniem są nadsyłane zdjęcia z pracami dzieci.  

Dzieci przeniosły się do krainy książek poprzez robienie zakładek do książek, ocenianie 

postaw postaci z bajek, omawiały wiersz „W bibliotece” O. Adamowicz. Ćwiczyły zadania 

matematyczne „Ile jest” oraz ćwiczenia spostrzegawczości „Znajdź różnicę”. Poznawały obraz 

małej i dużej litery „ź” oraz „ć”. Uczyły się różnych zawodów przeszłości i opowiadały kim 

chciałyby zostać w przyszłości. Na dzień mamy dzieci robiły kwiatki dla mamy oraz serce dla 

mamy z wykorzystaniem naturalnych składników. 
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Od 25 maja 2020 r. po wprowadzeniu procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-

19 na terenie  przedszkola, Akademia Przedszkolaka została otwarta. Ruszyły zajęcia 

indywidualne tylko z jednym dzieckiem. Przedszkole jest przygotowane i spełnia wszystkie 

wymogi jakie zostały określone w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia grupowe będziemy wprowadzać 

stopniowo w zależności ile rodziców zdeklaruje przyjście dziecka do przedszkola. Zajęcia 

uruchomione zostaną jeśli grupa będzie liczyć powyżej 50 % uczestników projektu tj. ok 13 

dzieci.  

                               

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy/uczestniczki uczestniczą we wszystkich formach wsparcia 

zaplanowanych w projekcie, wszyscy mają równy dostęp do zajęć jak i pomocy 

dydaktycznych bez względu na płeć 

25 dzieci (15 DZ i 10 CH) z czego 

5 latków – 12 dzieci (w tym 9 dziewczynek i 3 chłopców) 

4 latków – 13 dzieci (w tym 6 dziewczynek i 7 chłopców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizator projektu : Akademia Przedszkolaka Agnieszka Klimek 

Biuro projektu : ul. M.C. Skłodowskiej 22, 26-300 Opoczno,  

e-mail info@akademia-przedszkolaka.com, Tel: 601 668 592 

Koordynator projektu : Małgorzata Mlonka,   

e-mail malgorzata.mlonka@wp.pl, Tel: 509 021 050  
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