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Język angielski 

Zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dwa razy 

w tygodniu we wszystkich grupach, prowadzą nauczycielki języka angielskiego: 

Gr. I – p. Kasia 

Gr. II – p.  Ania 

Gr. III – p. Marzenka. 

Dzieci uczą się języka poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie i powtarzanie 

rymowanek, opowiadanie historyjek. 

  

„Plastyka dla smyka” 

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez panią Karolinę w grupie I opierają się na zabawach 

plastycznych, które rozwijają zdolności i zainteresowania artystyczne przedszkolaków. W 

trakcie różnorodnych działań dzieci wykonują różnymi technikami ciekawe prace, 

doskonaląc sprawność manualną, kształcąc wyobraźnię oraz rozwijając swoje twórcze 

możliwości. 

  

Sensoplastyka 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w ramach innowacji pedagogicznej „PLASTO – 

SENSO – CIASTO”, wprowadzonej przez panią Martę. Dzieci w wieku 3 – 6 lat, 

wykorzystując bezpieczne dla zdrowia substancje, tworzą różnorodne masy: pachnące, 

sypkie, mokre, szorstkie, twarde, lepkie, kleiste… Eksperymentując pobudzają zmysły: 

węchu, smaku, wzroku i dotyku. A tworząc palcami, rękoma i stopami doskonalą rozwój 

dużej i małej motoryki, rozwijają swoją kreatywność oraz umiejętność współpracy. A przede 

wszystkim świetnie się bawią. 

  

“W krainie kolorowych figur”  

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez Panią Elę w grupie III. Origami, czyli tradycyjna 

sztuka składania papieru jest ciekawą metodą, wspierającą rozwój dziecka i angażującą 

wszystkie zmysły. Zajęcia koła origami będą polegały na odpowiednim składaniu 

kolorowych kół, kwadratów, prostokątów różnej wielkości i formowaniu z nich modeli, które 

następnie będą lekko podklejane na kolorowym kartonie. Origami cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci, ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej 

pracy.  

 

„Quillingowa gimnastyka” 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzi je pani Karolina w grupie III. Tytułowy 

Quilling to technika zwijania pasków papieru, dzięki której przedszkolaki ćwiczą sprawność 

manualną oraz doskonalą motorykę małą dłoni i palców. Taka forma papieroplastyki rozwija 

wyobraźnię, estetykę oraz precyzję ruchów. Wykonane podczas zajęć dekoracyjne 

kompozycje to małe dzieła sztuki, które będzie można podziwiać w naszej galerii. 

  



„Mali badacze” 

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez panią Anetę w grupie I. Opierają się na 

eksperymentach i doświadczeniach, które ukazują zjawiska z najbliższego otoczenia.  W 

czasie zajęć dzieci będą miały możliwość samodzielnie podejmować konkretne działania, 

prowadzić obserwacje, a także wyciągać wnioski. Zajęcia badawcze mają niezwykły wpływ 

na sferę twórczą dziecka, co przyczynia się do rozwijania spostrzegawczości i koncentracji 

uwagi wśród dzieci. 

  

Religia 

Katecheza prowadzona jest przez panią Beatę oraz ks. Mariusza. Zajęcia religii odbywają się 

na życzenie rodziców dwa razy w tygodniu w grupie II i III. Przedszkolaki, które uczestniczą 

w katechezie, poznają prawdy religijne, poprzez zabawę uczą się jej historii. 

  
  
  

 
 


