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1. WYMAGANIE 

 
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 

 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
„W bajce Króla Maciusia” 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 

 rozwijanie u dzieci sprawności językowych (angielsko-polskich) i artystycznych na scenie, 

 prezentacja językowych i artystycznych umiejętności dzieci w formie musicalu (tańce 
etniczne, dworskie, nowoczesne) 

 zapoznanie dzieci z kulturami poprzez „podróż po krainie bajek” (różnorodność miejsc, 
sytuacji, ról itp.) 

 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 

 Zorganizowanie na scenie Tomaszowskiego Domu Kultury przedsięwzięcia językowo-
artystycznego upowszechniającego w środowisku koncepcję pracy przedszkola; 

 zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia dzieci ze wszystkich grup wiekowych, 
rodziców, dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych; 

 zaktywizowanie rodziców (pomoc w organizacji scenografii, rekwizytów, przygotowanie 
kostiumów, udział artystyczny rodziców: wokalny, recytatorski, instrumentalny); 

 prezentowanie umiejętności scenicznych: indywidualnych i grupowych – dwujęzycznych 
(taniec, śpiew, gra aktorska, obycie i kultura na scenie) w formie musicalu; 

 zaprezentowanie sytuacji przedstawiających odmienność kultur jako przystępna i 
zrozumiała forma przekazu dla dzieci w wieku przedszkolnym; 

 obecność gości zaproszonych z zewnątrz: przedstawiciele władz miasta, organów 



współpracujących z przedszkolem, absolwentów i rodziców. 
 

 

5. EFEKTY 

 Promocja koncepcji i dorobku placówki w środowisku lokalnym i mediach, 

 uściślenie współpracy przedszkola z władzami miasta oraz środowiskiem lokalnym i 
rodzicami, 

 ukazanie możliwości językowo-artystycznych grupowych, 

 wyłonienie talentów indywidualnych: język angielski, taniec, śpiew, gra aktorska, 
recytacja,  

 aktywizowanie dzieci oraz zapewnienie o sukcesie indywidualnym i grupowym, 

 wywołanie pozytywnych emocji związanych z odgrywaniem sytuacji bajkowych. 
 
 

 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

Warto zadbać o: 

 zaangażowanie wszystkich dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników przedszkola – 
powszechne uświadomienie celów i zadań realizowanych w projekcie, 

 utrwalanie wybranych elementów przedstawienia w czasie zajęć dydaktycznych,  

 oswojenie dzieci z tremą sceniczną - częste próby w docelowym miejscu, 

 umożliwienie dzieciom pozytywnej swobody w działaniu podczas występu, 

 prawidłową organizację (odpowiednie rozłożenie w czasie, przydzielenie ról osobom 
zaangażowanym). 

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 bogata informacja umieszczona na stronie WWW,  

 galeria na profilu społecznościowym „Facebook”,  

 notatka w prasie lokalnej, 

 przekazanie rodzicom i zainteresowanym osobom płyt DVD z przedsięwzięcia, 

 zaproszenie przedstawicieli władz miasta i organów współpracujących z przedszkolem 
oraz absolwentów i rodziców. 

 

 

 

 


