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1. WYMAGANIE 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wykorzystanie różnorodnych metod do rozwijania indywidualnych predyspozycji dzieci 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
1. Wykorzystanie diagnozy możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych do optymalnego 
planowania realizacji procesu wspomagania uczniów. 
2. Rozwijanie potencjału każdego dziecka i motywowanie go podejmowania aktywności zgodnie z jego 
możliwościami. 

 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

W przedszkolu opracowano system diagnozowania osiągnięć dzieci, co stanowi podstawę 
kompleksowych działań w tym zakresie. Wyniki diagnozowania służą opracowaniu indywidualnych 
programów wspomagania i korygowania rozwoju dla wszystkich dzieci pięcio i sześcioletnich. 
Wypracowano także system indywidualizowania procesu edukacyjnego podczas zajęć. 
W przedszkolu powszechną praktyką jest wykorzystywanie różnorodnych metod i koncepcji preferujących 
indywidualne podejście do dziecka, np. metody tutoringu, koncepcji inteligencji wielorakich Howarda 
Gardnera, pedagogiki waldorfskiej, zabaw fundamentalnych. 
W przedszkolu opracowywane są profile inteligencji zgodnie z koncepcją Howarda Gardnera.  
Metoda tutoringu oraz pedagogika waldorfska wykorzystywane są podczas indywidualnej pracy z 



dzieckiem w zakresie rozwijania słabo rozwiniętych inteligencji oraz wspierania dobrze rozwiniętych 
inteligencji, a także pobudzania wszystkich zmysłów dziecka zgodnie z jego własnym potencjałem. 
Zgodnie z założeniami pedagogiki waldorfskiej w zabawach wykorzystywane są  naturalne materiały. W 
przedszkolu w pracy z dziećmi wykorzystywane są także zabawy fundamentalne umożliwiające 
korzystanie z potencjału dziecka i rozwijanie go. 

 

 

5. EFEKTY 

 1.Dzieci z trudnościami edukacyjnymi czynią wyraźne postępy. Dzięki systematycznej i indywidualnej 
pracy usprawniane są ich umiejętności grafomotoryczne oraz aparat mowy. Dzieci lepiej rozumieją 
związki przyczynowo-skutkowe, rozwinęły także swoje zainteresowania, np. plastyczne, muzyczne, 
przyrodnicze. Poprawiła się także umiejętność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Dzieci bardziej 
panują nad swoimi emocjami i są świadome konsekwencji swoich niewłaściwych zachowań. 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 Zadaniem przedszkola jest prowadzenie rzetelnych obserwacji pedagogicznych, dzięki którym określone 
zostaną możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, które powinny być podstawą do opracowania 
indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju każdego dziecka pięcio- i sześcioletniego. 
Przedszkole powinno poszukiwać skutecznych i atrakcyjnych dla dziecka metod służących realizacji 
działań wynikających z opracowanych programów oraz dokonywać ich modyfikacji w sytuacji czynienia 
przez dzieci niewystarczających postępów. 

 

 

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. 

 

 

 


