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1. WYMAGANIE 

 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
 

 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem atrakcyjnych metod do rozwijania 
zdolności i zainteresowań dzieci 

 
 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
1. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci. 
2. Tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz możliwości do 
prezentowania swoich osiągnięć i talentów. 

 
 
 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 



 W przedszkolu wypracowano system rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci. 
Powszechną praktyką jest tworzenie środowiska rzeczowego sprzyjającego podejmowaniu różnorodnej 
aktywności zgodnie z zainteresowaniami dzieci, np. kąciki badawcze, teatralne, konstrukcyjno-techniczne, 
przyrodnicze, matematyczne. W celu rozwijania zdiagnozowanych zdolności i zainteresowań dzieci 
wykorzystuje się różnorodne metody i koncepcje preferujące rozwijanie inteligencji poznawczej dziecka, 
np. koncepcja Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, pedagogika F. Froebla, pedagogika waldorfska, koncepcja 
planu daltońskiego. Rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci służą organizowane w przedszkolu 
warsztaty edukacyjne, np. "Czary mary" - zabawy badawcze, "Magiczne koła, prostokąty, trójkąty - 
warsztaty plastyczne z origami", warsztaty teatralno-muzyczne, zajęcia chóru dziecięcego, udział w 
pokazach chemiczno-fizycznych. Stworzono dzieciom możliwość udziału w różnorodnych konkursach, 
m.in. plastycznych, literackich, przeglądach, festiwalach, spartakiadach sportowych. Ponadto przedszkole 
jest organizatorem konkursów międzyprzedszkolnych, przeglądów kultury regionalnej "Z Pyzą po polskich 
dróżkach", "Zabaw badawczych - czary mary" oraz międzyprzedszkolnej olimpiady sportowej. 

 

 

5. EFEKTY 

 Dzieci rozwijają swoje uzdolnienia plastyczne, muzyczne, teatralne oraz poszerzają swoją wiedzę z 
zakresu edukacji przyrodniczej i matematycznej. Dzięki udziałowi w pokazach chemiczno-fizycznej i 
zabawach badawczych dzieci mają okazję do zaspokajania naturalnej ciekawości świata oraz uczą się 
formułowania wniosków w oparciu o prowadzone obserwacje i doświadczenia. 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Zadaniem przedszkola jest odkrywać uzdolnienia i zainteresowania dzieci oraz tworzyć warunki do 
prezentowania swoich osiągnięć w celu zapewnienia dzieciom osiągania satysfakcji z własnych sukcesów. 
Dlatego też przedszkole powinno czynić starania umożliwiające dzieciom wszechstronny rozwój tworząc 
sytuacje edukacyjne we własnej placówce oraz umiejętnie korzystać z propozycji innych instytucji w 
zakresie rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci. Ważne jest także permanentne poszukiwanie 
skutecznych i atrakcyjnych metod pracy w celu pobudzania aktywności dziecka. 

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Działania te publikowane są na stronie internetowej przedszkola oraz upowszechniane w ramach 
wymiany doświadczeń z Przedszkolem nr 22, 35 i 58 w Lublinie oraz Szkołą Podstawową nr 2 i 40 w 
Lublinie. 

 

 

 


