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OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

Zajęcia te uwzględniają działania z zakresu edukacji przedszkolnej: 
społecznej, przyrodniczej, językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej i ruchowej. 

CEL PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA/NARZĘDZIA  

Przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia 
pracy w życiu człowieka, wyrabianie szacunku do pracy, integracja z rodzicami i opiekunami. 
Cele szczegółowe: 
- wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów; 
- poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym 
zawodem; 
- zaangażowanie rodziców i dzieci do przygotowania materiałów potrzebnych podczas 
spotkania z ekspertem; 
- rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego; 
- wyrabianie umiejętności współdziałania w grupach; 
- przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych; 
- rozwijanie umiejętności układania pytań; 
- zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej dzieci; 
- poznanie miejsc pracy w najbliższym otoczeniu i udział w wycieczkach do tych miejsc. 

UZASADNIENIE PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Na czyje potrzeby odpowiada? 
( uczniów, rodziców, nauczycieli) 

Odpowiada na potrzeby dzieci, rodziców, nauczycieli,  
tj.: poznawcze, aktywności, samodzielności, potrzebę 
kontaktu emocjonalnego, społecznego.  

Na jakie potrzeby odbiorców 
odpowiada? 

Głównym powodem powstania projektu była ciekawość 
poznawcza dzieci, chęć odgrywania ról i naśladowania 
pracy innych oraz nieświadomość dzieci, gdzie pracują,  
na czym polega praca ich rodziców i najbliższych członków 
rodziny. 

W jaki sposób i kto je 
zdiagnozował? (narzędzia, 
metody,  osoby)  

Po przeprowadzonej rozmowie z dziećmi ustaliłyśmy listę 
zawodów, które powinniśmy przybliżyć przedszkolakom. 
Powiadomiliśmy rodziców o naszych planach.  
Rodzice byli bardzo zadowoleni i zaangażowani w projekt.  



Jak dużą grupę odbiorców 
objęto działaniami? 

Działaniami objęto 25 dzieci oraz ich rodzinę. 

OPIS REALIZACJI/ZASTOSOWANIA 

W projekcie będą brać udział dzieci w wieku 4-, 5- i 6-lat oraz ich rodzice/opiekunowie.  
Poprzez realizację projektu chcemy umożliwić dzieciom i rodzicom poznanie otaczającej  
ich rzeczywistości z zupełnie innej strony. Pokazać, że zawód jest nie tylko środkiem  
do zdobywania pieniędzy, ale może być także pasją. Pragniemy pokazać, że świat jest 
ciekawy, ma wiele interesujących możliwości. 
Zajęcia odbywać się będą w ramach godzin pozadydaktycznych, około 20 minut każde,  
z wyjątkiem tych, które związane będą z wyjściem poza placówkę lub, w których uczestniczyć 
będą eksperci. Będą one realizowane przez nauczycieli wychowawców pracujących w grupie. 
Na dany zawód przypadać będą 2 zajęcia.  
Pierwsze zajęcie będzie miało charakter wprowadzający, gdzie dzieci zapoznają się z danym 
zawodem. Zajęcia te będą uwzględniały działania z zakresu edukacji społecznej, 
przyrodniczej, językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.  Szczegółowe 
informacje na temat planowanych działań oraz samego projektu zamieszczane będą  
na stronie internetowej przedszkola.  
Drugie zajęcie przewiduje również zaangażowanie rodziców/opiekunów w zależności  
od omawianego zawodu, np.: pomoc w organizacji zajęć, aktywny udział w zajęciach  
i wycieczkach oraz wyjściach.  
Podsumowaniem projektu będzie udział w zajęciach plastycznych na temat „Kim będę, kiedy 
dorosnę”. Wystawa prac wraz z podsumowaniem udziału w projekcje (zdjęcia: każde zajęcia 
będą uwieczniane aparatem fotograficznym, prace, opis projektu) oraz prezentacją 
multimedialną. 

EFEKTY/ STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW  

Efekty: 
 Dziecko: 
- rozpoznaje i nazywa wybrane zawody; 
- wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów; 
- wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi; 
- wie, jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym określony zawód; 
- umie współdziałać z kolegami w grupie podczas realizacji programu; 
- zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem; 
- pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach; formułuje pytania na określony temat; 
- podejmuje próby dyskusji w zespole. 

SPOSÓB OCENY EFEKTYWNOŚCI 

(czas, działania, narzędzia, osoby) 
Czas działania: cały rok szkolny, dwa zajęcia w miesiącu.  
Narzędzia: materiały, narzędzia, stroje wykorzystywane przez osoby wykonujące konkretny 
zawód.  
Omawiane zawody: farmaceuta, policjant, strażak, restaurator, kosmetyczka, nauczyciel, 
ogrodnik, pracownik straży granicznej, krawcowa, stomatolog, pielęgniarka, dyrektor, leśnik, 
kucharz, fryzjer, ekspedientka-sprzedawca, pszczelarz, stolarz, bibliotekarz, dziennikarz. 
radiowy, archeolog, cukiernik, chemik, informatyk, farmaceuta.  
 

CIĄGŁOŚĆ PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Stosowane/realizowane cyklicznie: 2 zajęcia w ramach godzin pozadydaktycznych.   
Pierwsze zajęcie będzie miało charakter wprowadzający, gdzie dzieci zapoznają się z danym 
zawodem.  



Drugie zajęcie przewiduje również zaangażowanie rodziców/opiekunów w zależności  
od omawianego zawodu, np. pomoc w organizacji zajęć, aktywny udział w zajęciach  
i wycieczkach oraz wyjściach. 

RADY I SPOSTRZEŻENIA  

Materiały potrzebne na zajęcia są zapewniane przez placówkę. Zdjęcia z zajęć, wycieczek  
są prezentowane na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolenumer5.pl.  
Rodzice chętnie zapraszali nas do swojej pracy, a dzieci były dumne z wykonywanego 
zawodu rodzica. 

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA SZKOŁY 

MARIA MAJAK-REBIZANT 
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