
ROLA I ZADANIA PRZEDSZKOLA –  

CO WARTO WIEDZIEĆ O NASZYM PRZEDSZKOLU! 

 

Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka, do którego uczęszczać 

ma Państwa dziecko położone jest na uboczu miasta, sąsiaduje z nami Szkoła 

Podstawowa Nr 6. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 

wychowania i nauczania – uczenia się, by umożliwić dziecku odkrywanie własnych 

możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej 

do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiągnie dojrzałość 

do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola będzie miało szansę odkrywać 

i rozwijać swój potencjał, swoje predyspozycje i zainteresowania.  

Nasze działania edukacyjne skierowane są na organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, 

społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka.  

Realizowane zadania pozwolą dziecku rozwijać umiejętności w zakresie: 

❖ wykonywania czynności samoobsługowych: ubierania się i rozbierania, w tym 

czynności precyzyjnych, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

❖ spożywania posiłków z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po 

posiłku zgodnego współdziałania w zespole rówieśniczym, 

❖ przedstawiania swoich emocji i uczuć, używając charakterystycznych dla 

dziecka form wyrazu, rozróżnia emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych;  

❖ wyrażania szacunku wobec innych osób przestrzegając powszechnie 

uznanych wartości jakim są dobro, prawda i piękno; 

❖ nazywania i rozpoznawania wartości związane z umiejętnościami i 

zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do 

ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, 

przyjaźń, radość; 

❖ nawiązywania relacji rówieśniczych; 

❖ komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne; wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec 

innego dziecka, grupy; 

❖ respektowania praw i obowiązków swoich oraz innych osób, zwracając uwagę 

na ich indywidualne potrzeby; 

❖ używania zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; 

❖ rozpoznawania liter, którymi będzie zainteresowane na skutek zabawy i 

spontanicznych odkryć, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z 



poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści 

znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności; 

❖ pojęć matematycznych (np.: klasyfikowania przedmiotów według: wielkości, 

kształtu, koloru, przeznaczenia, rozróżniania podstawowych figur 

geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, przeliczania elementów 

zbiorów, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, 

rozpoznawania modeli monet i banknotów o niskich nominałach, 

porządkowania ich itd. ...); 

❖ rozumienia bardzo prostych poleceń w języku angielskim i reagowaniem na 

nie;  

❖ posługiwania pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, 

deszcz, burza, opadanie liści z drzew, ochrony środowiska; 

❖ zabaw konstrukcyjnych, korzystania z nowoczesnej technologii itd.; 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 

W przedszkolu, wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy 

przedszkola są efektem realizacji przyjętych do użytku programów wychowania 

przedszkolnego. Ważne są organizowane przez nauczycieli zajęcia kierowane, czas 

spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek. Ważny jest także 

charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, 

rozbieranie. Bardzo ważna jest dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku 

przedszkola, jak i na świeżym powietrzu, ale także samodzielna zabawa dziecka. 

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu jest stałym elementem codziennej pracy z 

dzieckiem w każdej grupie wiekowej. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i 

twórczo organizują przestrzeń rozwoju dziecka, włączając do zabaw i doświadczeń 

przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami 

otoczenia.  

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie 

dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na 

stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie 

bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój. 

Obecny czas wakacji sprzyja dobremu przygotowaniu dziecka do nowych 

warunków- do przedszkola. Żeby ten proces przebiegał sprawnie, zachęcam by w 

domach rodzinnych spróbować przeorganizować dziecku i sobie dzień w podobny 

sposób jak to ma miejsce w przedszkolu. 

 

 

 



Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla grup młodszych wygląda następująco: 

Dzieci do przedszkola przyprowadzamy do godziny 8.00. 

7.30-16.30 Realizacja Podstawy Programowej 

6.30-8.00 Schodzenie dzieci, samodzielne zabawy, zabawy integracyjne 

8.00-8.30 Poranne zabawy ruchowe, czynności higieniczne w łazience 

8.30-9.10 Śniadanie 

9.10-9.40 Czynności higieniczne w łazience 

9.40-10.10 Zorganizowana aktywność poznawcza np. językowa, muzyczna, 

matematyczne, ruchowa, plastyczna 

10.10-10.30 Drugie śniadanie 

10.30-10.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na dwór,  

11.15-11.45 Obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych, zabawy na 

świeżym powietrzu 

11.45-12.30 Przygotowanie do obiadu, obiad 

12.30 -12.45 Czynności higieniczne w łazience 

12.45-14.00 - Relaks, odpoczynek 

14.00-14.30 - Podwieczorek 

14.30-16.30 Pobyt na świeżym powietrzu, samodzielna zabawa dzieci, praca 

indywidualna z dziećmi 

 

Dobre rady na początek edukacji przedszkolnej! 

Drogi Rodzicu, zanim dziecko rozpocznie edukacje przedszkolną (poniższe 

reguły pozwolą na lepszą   adaptację dziecka do przedszkola) 

▪ Rozmawiaj z dzieckiem przedszkolu, nie zapewniaj że będzie tam na pewno 

super (takie zapewnienia nie dodają siły, a mogą przynieść rozczarowanie a 

nawet poczucie winy, że dziecko tak tego nie odczuwa), 

▪ Pytaj o uczucia, pomóż mu je zrozumieć, poszukaj dobrych stron (nowa pani, 

nowy kolega…), 

▪ Pokaż dziecku otoczenie i budynek przedszkola, 

▪ Organizuj spotkania w gronie znajomych, by dziecko miało okazje do zabawy w 

większym gronie rówieśników, 



▪ Mądrze wspieraj! – nie wyręczaj dziecka, bądź przy nim, towarzysz mu, pozwól 

by się usamodzielniło i nabywało umiejętności samoobsługowe, 

▪ Wprowadź w domu stały rytm dnia (w przedszkolu też prowadzimy swoją 

działalność w oparciu o stały rytm dnia), 

▪ Przyzwyczajaj dziecko do przestrzegania umów i zasad, 

▪ Zachęcaj do samodzielności, 

▪ Przygotuj do przedszkola wygodny strój do samodzielnego ubierania się –

spodenki lub spódnica na gumce. W przedszkolu liczy się przede wszystkim 

wygoda, 

▪ Zawsze staraj się być uczciwy i nie składaj obietnic, których nie możesz 

wypełnić. 

 

A gdy dziecko rozpocznie już edukacje przedszkolną – po 1 września: 

▪ Dokładnie określ dziecku godzinę przyprowadzania i odbierania z przedszkola,   

▪ W początkowym okresie gdy dziecko źle znosi rozstania, odbieraj je nieco 

wcześniej- umawiając się z nauczycielką,  

▪ Przy rozstaniu bądź spokojny, nie przedłużaj pożegnań, 

▪ Jeśli dziecko będzie miał trudności w rozstaniu z mamą, to na początek niech 

dziecko przyprowadzi ktoś inny z rodziny (tata, babcia, dziadek), 

▪ Nie zabieraj dziecka do domu gdy płacze przy rozstaniu – jeśli to zrobisz 

chociaż jeden raz, dziecko będzie wiedziało że łzami wymusi wszystko! 

Dzieci płaczą, bo nie potrafią w inny sposób rozładować 

nagromadzonych emocji zarówno pozytywnych jaki i negatywnych. 

Dziecko najczęściej zaraz po tym, jak zamykają się drzwi przedszkola, 

oswaja się z otoczeniem i zaczyna zabawę.  

Najlepsze efekty w prawidłowej adaptacji dziecka do środowiska 

przedszkolnego przynosi ścisła współpraca przedszkola z rodziną. 

 

Co potrafi dziecko 3 letnie? 

▪ Samodzielnie porusza się nie potrzebuje stałej asekuracji, 

▪ Samodzielnie porozumiewa się z otoczeniem, 

▪ Zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne, a pod koniec 3 roku życia umie je 

załatwić samodzielnie,  

▪ Samodzielnie ubiera się i rozbiera (dotyczy to prostych i nie obcisłych ubrań), 

▪ Podczas jedzenia radzi sobie całkiem dobrze sztućcami - Dziecka w trzecim 

roku życia nie trzeba karmić! 

 

 



Wyprawka 3 latka do przedszkola: 

• Kapcie na zmianę -najlepiej, jeśli kapcie będą miały twardą, nieślizgającą 

się podeszwę, oraz żeby można było je szybko oraz bez stresu założyć, 

czyli po prostu wciągnąć na stopę.  

• Zapasowe ubranie (bielizna, getry/spodnie, koszulka, bluzka, skarpetki) - 

dziecku mogą zdarzać się różne "wpadki", często zalewają się zupą, 

kompotem podczas śniadania, obiadu, czy podczas malowania farbami.  

Tutaj podobna zasada jak z kapciami: najważniejsze jest to, żeby było wygodnie oraz 

żeby dziecku umożliwić samodzielne ubieranie się, czyli żadnych skomplikowanych 

pasków przy spodniach czy koszulek na guziki. Świetnie za to sprawdzą się dresowe 

spodnie na gumce oraz ogólnie wszystko, co wciągane jest przez głowę lub zapinane 

na zatrzaski/zamek błyskawiczny 

• Bawełniany woreczek na ubranka na zmianę (podpisany ponieważ wisi 

w szatni na półce dziecka) 

• Chusteczki wilgotne 

• Chusteczki higieniczne w pudełku 

Dodatkowo dla długowłosych dziewczynek: 

• kosmetyczka na spinki, gumki 
• kosmetyczka ze szczotką do włosów 

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane. Można zrobić to podpisując rzeczy 

markerem, np. na metkach. Dobrze jest, aby dziecko uczestniczyło w procesie 

kompletowania wyprawki, wybierało rzeczy, które się w niej znajdą, wiedziało, jak 

wyglądają jego rzeczy - podpisy mają pomóc dorosłym, dziecko powinno wiedzieć, 

co ma w przedszkolnym worku. 

 

Do przedszkola nie przynosimy smoczka, pampersów i drobnych zabaweczek. 

 

 

 


