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Edukacja

Edukacja przedszkolna – aktywność przyrodnicza, 
poznawcza i językowa. Realizacja podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w zakresie 
różnych treści edukacyjnych.

Wychowanie i profilaktyka Wychowanie przyrodnicze
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia 
(zajęcia pozalekcyjne) -

Organizacja i zarządzanie -
Realizacja godzin dodatkowych 
wynikających 
 z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela

-

Zakres 
działania:

Inne obszary (określić jakie)
Temat działania: „Mali odkrywcy, czyli przedszkolaki poznają świat”

Cele działania:
 Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych, twórczych

 z elementami doświadczenia, obserwowania, czy eksperymentowania,
 Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wspieranie ich ciekawości, aktywności

 i samodzielności,
 Poszerzanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,
 Odkrywanie zewnętrznego świata, poznawanie nowych ludzi i miejsc, a także własnych emocji,
 Doskonalenie pracy nauczycieli,
 Stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenia i ekspresji,
 Poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć,
 Kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej,
 Umiejętne korzystanie z przyborów edukacyjnych, takich jak: lornetka, mikroskop, lupa.



Opis działania:
Projekt oparty jest na programie „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska wydanym MAC Edukacja 
oraz na podbudowie programu autorskiego „Mali odkrywcy, czyli przedszkolaki poznają świat”. W ramach projektu 
odbyły się cztery spotkania, podporządkowane czterem żywiołom:

 Powietrze- „Co fruwa, co lata?”
 Woda- „Zabawy z wodą”
 Ogień- „Ogień- groźny i potrzebny”
 Ziemia- „Ziemia- domem ludzi, zwierząt i roślin”

Każde spotkanie poprzedzone było wizytą w szkolnej bibliotece, gdzie dzieci słuchały  wierszy, opowiadań dotyczących 
konkretnego tematu zajęć, czytanych przez licealistów.
Projekt realizowany był w przedszkolu w grupie  II „Smerfy”. Innowacyjność pedagogiczno- metodyczna tego projektu 
polegała  na wprowadzeniu  nowoczesnych , twórczych metod zabawowych z elementami eksperymentowania, badania, 
odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Nauczycielki grupy przedszkolnej oraz nauczyciele liceum, 
kierowali aktywnością dziecięcą, zaspokajali ich naturalne potrzeby poznawcze, ciekawość. Tworzyli sprzyjające 
warunki wspólnej, zgodnej i twórczej zabawy oraz warunki do „nauki” przez  odkrywanie, doświadczenie oraz 
przeżywanie. Działania wynikające z projektu realizowane były  w czasie zalecanym w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego.
Opis uzyskanych efektów:
Wychowankowie uczestniczący w projekcie edukacyjnym osiągnęli następujące umiejętności i zasób wiedzy:

 Oryginalność  i płynność myślenia,
 Ciekawość badawczą,
 Zdolność do analizowania,
 Wyobraźnię i fantazję,
 Umiejętność sięgania po analogię, wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń, przetwarzania ich,
 Radość z możliwości eksperymentowania  i działania,
 Właściwe relacje z rówieśnikami,
 Ciekawość świata, umiejętność poszukiwania odpowiedzi na mądre i ciekawe pytania przyrodnicze

 i techniczne,
 Umiejętność porównywania, myślenia, opowiadania.

Wnioski z realizacji:
Istnieje ogromna potrzeba organizowania tego rodzaju projektów edukacyjnych, gdyż rozwijają one u dzieci ciekawość 
badawczą, umiejętność poszukiwania odpowiedzi na pytania z obszaru przyrodniczego. Bardzo ważne jest również to, że 
dzieci pogłębiając swoją wiedzę, równocześnie wdrażają się do życia w społeczności lokalnej, podejmując współpracę  
ze starszymi uczniami oraz  przełamując barierę  w bezpośrednim kontakcie w nowym dla nich środowisku..
Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Końskich

Czas/okres realizacji zadania:

Rok szkolny 2016/2017(listopad, luty, kwiecień, maj)
Uzasadnienie zgłoszenia: 
Pragniemy podzielić się nowatorskim pomysłem oraz  zachęcić nauczycieli do organizowania przedsięwzięć o 
podobnym charakterze.

Trudności w realizacji: 
Brak



Wykaz załączników:
Zdjęcia 

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu 
dobrej praktyki.

Końskie, 31.05.2017r.  mgr Małgorzata Dąbrowska
  ………………………………………….                                                       ……………………………………………
       Miejscowość, data                                                                                            Podpis dyrektora szkoły/placówki

UWAGI !

Przykłady dobrej praktyki można przesyłać pocztą elektroniczną na adres 
kurator@kuratorium.kielce.pl

Wymagania:
1. Opracowanie proszę przygotować w formie plików tekstowych: doc lub prezentacji ppt. Można 

uzupełnić 6 zdjęciami do 400 kB każde (dołączone osobno).
2. Publikacja nie może przekroczyć 5 Mb.

Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium 
Oświaty w Kielcach tylko wybranych przykładów dobrej praktyki. 
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