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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 – PRZEDSZKOLEM PRZYSZŁOŚCI” 

 

 
W miesiącu lutym 2021 r. w ramach zajęć z podstawy programowej dzieci uczyły się 

wszystkiego o teatrze (rekwizytach, lalkach teatralnych używanych w teatrze). Na kolejnych 

zajęciach dzieci wystawiały sztukę „Kopciuszek” według własnego pomysłu. Wykonywały plakat 

na nasze przedstawienie po wysłuchaniu wiersza. Uczyły się jak być wzorowym widzem               

w teatrze. Dzieci poznawały obraz graficzny litery W. Na zajęciach w pracowni artysty dzieci 

oglądały obrazy z różnych epok, poznały paletę malarza i jej kolory. Następnie sami zabawili się 

w artystów i wykonywali pracę plastyczną techniką origami. Wcieliły się w rolę artysty cukiernika 

lepiąc z masy solnej pączki a także zapoznały się z tradycja tłusty czwartek. Poznawały literę Z       

i G oraz poprzez zabawę uczyły się matematyki. Odbyły też wycieczkę do Włoch poprzez pracę           

z mapą Oglądały prezentację multimedialną na temat wulkanów. Celebrowały święto 

„Walentynek” poprzez zabawę z Amonkiem i rozdaniu walentynek a na koniec zabawa taneczna.  

Dzień dinozaura – zabawy na magicznym dywanie, zabawa w paleontologów i praca z karta 

pracy. Dzieci uczyły się interpretować utworu po jego wysłuchaniu na podstawie wiersza „Kura”. 

Podczas zabawy z kostką dzieci utrwalały poznane litery. Robiły też eksperymenty z wodą ucząc 

się o czterech żywiołach. Odbyło się również kodowanie na dywanie.    

W ramach zrównoważonego rozwoju podjęte zostały działania związane z promocją 

zdrowego stylu życia poprzez zorganizowanie zajęć kulinarnych i pieczenie ciasta 

marchewkowego. Na kolejnych robiły sałatkę owocową 

Na zajęciach z pedagogiem było doskonalenie orientacji na płaszczyźnie – rysowanie linii 

prostych i ukośnych po śladzie oraz pełne wypełnienie konturów obrazków bez wychodzenia za 

linię a także ćwiczenia ruchowe o charakterze relaksacyjnym. Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej 

czyli odszukiwanie w zestawie obrazków pokazywanych kolejno, zapamiętywanie miejsca 

ukrycia obrazków. 

Na zajęciach z psychologiem było podejmowanie dopasowania obrazka do odgłosu, 

wykonywanie prostych poleceń: daj, przynieś, pokaż itp. oraz planowanie ruchu i utrwalanie pojęć 

związanych ze stosunkami przestrzennymi. 
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Na zajęciach logopedycznych grupowych dzieci ćwiczyły głoskę k i g oraz głoski sz a 

także ćwiczyły pionizację języka, wyrazistej mowy samogłosek, różnicowanie faz wdechu             

i wydechu oraz kształtowały miękkie nastawienie głosu i jego natężenia. Natomiast na zajęciach 

indywidualnych było doskonalenie mowy czynnej na etapie zdań prostych, rozwijanie 

umiejętności odbioru prostych i złożonych poleceń słownych a także rozwijanie mowy 

opowieściowej poprzez kilkuelementowe historyjki obrazkowe. 

Na zajęciach z rytmiki dzieci wykonywały krótkie rymy na instrumentach perkusyjnych, 

zapoznały się z dźwiękami wydawanymi przez instrumenty perkusyjne. Aktywne słuchanie 

poprzez wykonywanie odpowiednich ruchów do melodii niskiej i wysokiej a także uczyły się        

o tym czym jest cisza w muzyce i czy jest ważna. 

Na gimnastyce korekcyjnej odbyły się zajęcia z woreczkami pionizujące kręgosłup, dzieci 

musiały pokonać tor przeszkód na zwalczanie płaskostopia a także zabawy wzmacniające mięśnie 

brzucha oraz zabawy zbieżne i skoczne. 

 Na zajęciach z integracji sensorycznej grupowej dzieci rozwijały umiejętności 

rozpoznawania zapachów poprzez stymulację zmysłu węchu. Doskonaliły zmysł propriocepcji, 

ćwiczenia ruchów naprzemiennych, zwiększenie wrażliwości na bodźce dotykowe. Natomiast na 

zajęciach indywidualnych dzieci usprawniały pracę systemu słuchowego z wykorzystaniem 

muzyki relaksacyjnej i klasycznej a także obniżanie nadmiernego pobudzenia psychoruchowego 

oraz stymulacja układu dotykowego i węchowego. 
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Wszyscy uczestnicy/uczestniczki uczestniczą we wszystkich formach wsparcia 

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

dydaktycznych bez względu na płeć25 dzieci 5 latków (12 DZ i 13 CH)  

 

 

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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