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RAMOWY ROZKŁAD DNIA
5:30-8:00 Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, 
zabawy integrujące całą grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Praca indywidualne z dziećmi.

8:00-8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy integrujące grupę.

8:15-8:30 Przygotowanie do posiłku. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

8:30-8:50 Śniadanie, kształcenie nawyków estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

8:50-9:00 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk.

9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne zgodne z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Zabawy i gry ruchowe.

10:00-11:00 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. (W przypadku 
niesprzyjającej pogody – gry i zabawy ruchowe w sali lub na wewnętrznym placu zabaw).

11:00-11:30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

11:30-12:00 Obiad, kształcenie nawyków estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

12:00-13:00 Bajkoterapia  - czytanie bajek/słuchowisko, odpoczynek poobiedni/drzemka, leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci.

13:00-13:30 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja 
pedagogiczna, praca indywidualna, zajęcia dodatkowe.

13:30-13:40 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

13:40-14:00 Podwieczorek, kształcenie nawyków estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

14:00-17:00 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy dowolne, zabawy inspirowane przez 
nauczyciela, zabawy integracyjne, gry i zabawy indywidualne lub w małych grupach, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zajęcia plastyczne.



SYSTEM MOTYWACJI W GRUPIE

Nagrody są skutecznym środkiem wychowawczym, zachęcają i pobudzają do wysiłku.W związku z tym 
powinny być jak najczęściej wykorzystywane w działaniach wychowawczych.

NAGRADZAMY ZA:

• Stosowanie ustalonych zasad i umów.

• Wysiłek włożony w wykonaną pracę.

• Wywiązanie się z podjętych obowiązków.

• Bezinteresowną pomoc innym.

FORMY NAGRADZANIA:

• Pochwała indywidualna.

• Pochwała wobec grupy.

• Pochwała przed rodzicami.

• Możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy działalności, zabawy, czytanej książki.

• Drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania ( odznaka, order, pieczątka, naklejka).

• Wyznaczenie dziecka na "pomocnika" przy realizacji określonego zadania.

• Wybór na „ważną osobę” np. dyżurnego.



SYSTEM MOTYWACJI W GRUPIE

Ustalając pewne pozytywne wzorce postępowania, zakazy itp. Powinniśmy również pamietać o ustaleniu 
ogólnych konsekwencji za brak podporządkowania się nim.

WZMOCNIENIA NEGATYWNE (KARY) STOSUJEMY ZA:

• Świadome nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu.

• Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych.

• Zachowania agresywne skierowane do dorosłego, dzieci, przedmiotów lub przeszkadzanie innym w zabawie i 
nauce.

• Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności.

FORMY WZMOCNIEŃ NEGATYWNYCH (KAR):

• Upomnienie słowne, rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad).

• Poinformowanie rodziców o przewinieniu.

• Czasowe odsunięcie od zabawy.

• Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku.

• Spędzanie kilku minut na "smutnym krzesełku".



HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

WRZESIEŃ

01.09.2020 r. 

20.09.2020 r. 

30.09.2020 r. 

„Witamy w przedszkolu” –

uroczyste rozpoczęcie roku 

przedszkolnego

Dzień Przedszkolaka

Dzień Chłopaka

PAŹDZIERNIK

14.10.2020 r.

Pasowanie na Przedszkolaka

Dzień Edukacji Narodowej

LISTOPAD

11.11.2020 r.

25.11.2020 r.

30.11.2020 r.

Święto Niepodległości

Dzień Pluszowego Misia

Zabawa andrzejkowa

GRUDZIEŃ

06.12.2020 r. Mikołajki

Zajęcia otwarte z rodzicami

Spotkanie wigilijne



HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

STYCZEŃ

18.01.2021 r.

Bal karnawałowy

Dzień Kubusia Puchatka

Dzień Babci i Dziadka

LUTY

08.02.2021 r.

14.02.2021 r.

17.02.2021 r.

Dzień owoców

Walentynki

Dzień kota

MARZEC

08.03.2021 r.

18.03.2021 r. 

21.03.2021 r. 

Dzień Kobiet

Dzień Słońca

Pierwszy Dzień Wiosny

KWIECIEŃ

03.04.2021 r. Dzień Marchewki

Dzień otwarty z rodzicami

MAJ

02.05.2021 r. Dzień Flagi

Dzień Mamy i Taty

CZERWIEC

01.06.2021 r. 

30.06.2021 r.

Dzień Dziecka

Uroczyste zakończenie roku 

przedszkolnego



PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

CEL OGÓLNY :

• wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków 
do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

• dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska 
rodzinnego

• wszechstronny rozwój dziecka

• nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

• wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

• włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola

• podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

• przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.



PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1. Organizacja 

spotkań z 

rodzicami.

• Spotkanie organizacyjne

• Spotkania indywidualne – podczas 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

- omawianie postępów, problemów 

dydaktyczno – wychowawczych

- rozmowy o zachowaniu dzieci, omawianie 

zaistniałych problemów

• Spotkanie śródroczne:

- przedstawienie zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych na drugie półrocze

- sprawy bieżące

- podsumowanie wyników wstępnej 

obserwacji pedagogicznej

• Spotkanie podsumowujące:

- podsumowanie wyników końcowej 

obserwacji pedagogicznej

- omówienie stopnia realizacji założonych na 

rok szkolny 2020/2021 celów i zadań

lipiec

cały rok

listopad

maj



PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
2. Pedagogizacja

rodziców.

• Udostępnianie kart obserwacji dziecka.

• Przygotowanie broszury informacyjnej dotyczącej 

rozwoju dziecka 3-letniego.

• Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z 

uwzględnieniem potrzeb rodziców - czasopism, 

książek, artykułów.

• Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich 

wytworów dziecięcej twórczości w celu 

zapoznania rodziców z: wytworami prac ich dzieci, 

różnorodnymi technikami plastyczno-

konstrukcyjnymi, umiejętnościami plastycznymi 

dzieci.

• Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci 

przez rodziców na tle grupy rówieśniczej.

• Informowanie rodziców o postępach dziecka w 

nauce i zachowaniu.

listopad, maj

czerwiec

cały rok

cały rok

grudzień, kwiecień

cały rok



PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
3. Współpraca z 

rodzicami w celu 

podnoszeniu 

poziomu 

nauczania.

• Prowadzenie zajęć otwartych.

• Konsultacje z nauczycielem - rozmowy 

indywidualne.

• Pedagogizacja rodziców w celu ujednolicenia 

wychowania dziecka w domu i w przedszkolu ( 

tematy dotyczące ogólnych założeń planu pracy, 

warunków prawidłowego rozwoju dziecka, 

organizacja uroczystości).

• Eksponowanie zamierzeń dydaktyczno –

wychowawczych na dany miesiąc ( plany 

tygodniowe).

• Umieszczanie informacji o uroczystościach i 

planowanych wycieczkach.

• Zamieszczanie informacji i komunikatów dla 

rodziców.

• Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z 

wytworami prac ich dzieci, różnorodnymi 

technikami plastyczno – konstrukcyjnymi, 

umiejętnościami plastycznymi dzieci.

według 

harmonogramu

cały rok

cały rok

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco



PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

4. Współudział 

nauczyciela i 

rodziców w 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych 

dzieci.

• Informowanie rodziców o możliwości korzystania 

z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej.

• Kierowanie uczniów do poradni za zgodą 

rodziców.

• Prowadzenie indywidualnych rozmów 

dotyczących zaistniałych problemów 

wychowawczych.

• Utrzymywanie kontaktów telefonicznych z 

rodzicami.

• Zachęcanie do nagradzania dzieci za dobre 

zachowanie w przedszkolu.

• Przekazywanie wyników obserwacji dzieci.

w zależności od 

potrzeb

cały rok

cały rok

na bieżąco

listopad, maj



PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

5.Współudział 

rodziców w 

pracach na rzecz 

przedszkola.

• Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz 

przedszkola

- pomoc w przygotowaniu rekwizytów do 

inscenizacji

- pomoc w wykonaniu strojów na 

uroczystości przedszkolne i występy 

artystyczne

- gromadzenie materiałów do kącików 

tematycznych

w ciągu roku 

6. Udział członków 

rodziny w 

uroczystościach 

przedszkolnych.

• Zapoznanie z harmonogramem uroczystości 

przedszkolych.

• Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych 

i grupowych.

według 

harmonogramu

czerwiec

według 

harmonogramu

cały rok



PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWE DZIECKA 
W WIEKU 3 LAT

Motoryka duża

• Sprawnie chodzi i biega po równej powierzchni.

• Potrafi przejść od siadu do stania i z powrotem całkowicie bez użycia rąk.

• Pewnie trzyma przedmioty w czasie chodzenia.

• Stoi 2 – 3 sekundy na jednej nodze.

• Rzuca, kopie i próbuje łapać piłkę.

• Potrafi wspinać się na niskie przyrządy do zabawy.

• Potrafi przeskoczyć obunóż sznur rozciągnięty na ziemi.

• Wchodzi i schodzi po schodach.

Motoryka mała

• Buduje wieżę z ośmiu elementów.

• Umie odwzorować konstrukcje przestrzenne i płaskie budując z klocków.

• Potrafi się rozebrać i założyć niektóre części garderoby.

• Posługuje się łyżką, widelcem oraz kubkiem.

• Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

• Potrafi nawlekać duże korale na gumową linkę.

• Rysuje postać człowieka w formie głowonogów.

• Umie ulepić z plasteliny rogalik.



PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWE DZIECKA 
W WIEKU 3 LAT

Percepcja wzrokowa

• Potrafi wskazywać element na ilustracji po obejrzeniu oddzielnego obrazka z tym elementem.

• Potrafi składać obrazki z części (dwu-, trzyczęściowa układanka).

• Potrafi układać figury w konturach.

• Potrafi układać obrazki w konturach.

• Potrafi pogrupować takie same przedmioty według koloru.

• Potrafi skonstruować proste układy przestrzenne na podstawie podanego wzoru.

• Potrafi narysować koło, krzyżyk według wzoru.

• Potrafi zapamiętać przedmiot na obrazku i wskazać go po chwili wśród innych.

Orientacja w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

• Wskazuje i nazywa poszczególne części ciała.

• Rozumie wyrażenia: przód – tył, do góry – na dół, w bok; różnicuje odległość: daleko – blisko, wysoko – nisko.

• Rozumie znaczenie przyimków odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni, 

takich jak: w, do, na, pod i stosuje je w praktycznym działaniu.



PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWE DZIECKA 
W WIEKU 3 LAT

Percepcja słuchowa

• Rozpoznaje głosy i dźwięki wydawane przez różne zwierzęta, instrumenty i niektóre pojazdy.

• Rozpoznaje odgłosy dochodzące z otoczenia.

• Potrafi pokazać skąd dochodzi głos.

• Powtarza ze słuchu ciąg trzech, czterech liczb i krótkie zdanie.

• Dopowiada rymowane wyrazy w trakcie uczenia się znanego wiersza.

Mowa

• Posługuje się zdaniami złożonymi z kilku słów.

• Wypowiada poprawnie wszystkie samogłoski oraz większość spółgłosek.

• Często wypowiada się niegramatycznie, myli formy fleksyjne, upraszcza wyrazy, zastępuje jedne głoski innymi, przestawia kolejność głosek w 
wyrazach.

• Szybko przyswaja słownictwo dotyczące przedmiotów z najbliższego środowiska, codziennych czynności, ze świata zwierząt, roślin, pojazdów.

• Nazywa osoby, przedmioty, zwierzęta, pojazdy na obrazkach. Opowiadając, co widzi na obrazku, czasami posługuje się czasownikami.

Klasyfikowanie

• Najczęściej wyodrębnia przedmioty, kierując się kryterium emocjonalnym (lubię – nie lubię, moje – nie moje itp.). 

• Próbuje łączyć po dwa przedmioty tego samego rodzaju na zasadzie podobieństwa.

• Wyłącza ze zbioru przedmiotów ten, który nie pasuje.

• Próbuje segregować przedmioty ze względu na jedną cechę np. wielkość lub kolor.



PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWE DZIECKA 
W WIEKU 3 LAT

Liczenie

• Rozumie, że aby policzyć, należy rytmicznie wskazywać i wypowiadać konkretne słowa.

• Ma trudność w koordynowaniu gestu wskazywania z wypowiadanymi liczebnikami.

• Często pomija liczone przedmioty lub liczy je podwójnie.

• Zwykle wypowiada poprawnie dwa, trzy liczebniki, a potem wylicza je w sposób przypadkowy.

• Liczebniki nie mają dla dziecka jeszcze znaczenia określającego kolejność lub ilość.

Dodawanie i odejmowanie

• Orientuje się, że po dodaniu jest dużo, a po zabraniu mało, czyli ocenia liczebność „na oko”.

Sfera emocjonalno – społeczna

• W zakresie samoobsługi: sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, potrafi samo lub z niewielką pomocą skorzystać z toalety; samodzielnie je, potrafi 
pić z kubeczka; potrafi odkręcać i zakręcać kran; wyciera ręce; potrafi się rozebrać i założyć niektóre części garderoby.

• Unika drobnych niebezpieczeństw.

• Samo wynajduje sobie zabawę.

• Stopniowo przyswaja reguły pozwalające funkcjonować w grupie.

• Zaczyna rozumieć zasady społeczne oraz przyswajać słownictwo nazywające emocje.

• Potrafi wykonać pojedyncze polecenia.

•



KOLEKCJA PRZEDSZKOLAKA
To seria przeznaczona dla trzylatków, zgodna z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego.

Seria zabiera dzieci w fascynującą podróż przez żywioły – ziemię, ogień, wodę i powietrze – oraz 
ich różne oblicza wyrażane barwami, emocjami, skojarzeniami, porami roku. 

W skład zestawu wchodzą:

• Karty pracy, w tym projekty plastyczne (bloczek)
• Pomoce trzylatka
• Baj i Bajeczka − pierwsza książeczka



KOLEKCJA PRZEDSZKOLAKA

Karty pracy to ćwiczenia i 
projekty plastyczne 

uwzględniające doskonalenie 
umiejętności ważnych dla 

trzylatków, a także umożliwiające 
efektywną indywidualizację pracy. 

Pomoce trzylatka zawierają między 
innymi historyjki obrazkowe, domino, 

memo, sylwety. 

Baj i Bajeczka − pierwsza 

książeczka,  

zawiera cztery opowiadania 

o perypetiach młodszego rodzeństwa 

Świerszczyka – Baja i Bajeczki. Owe 

perypetie nawiązują do zagadnień 

omawianych z trzylatkami w czasie 

roku szkolnego.



Drodzy Rodzice

POŻEGNANIE Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU

MOŻE POMÓC WARTO UNIKAĆ

➢ Krótkie pożeganie

➢ Niepoganianie dziecka

➢ Szybkie opuszczanie przedszkola

➢ Spokój i opanowanie

➢ Dotrzymywanie obietnic: np. przyjdę 

po leżakowaniu

➢ Uśmiech rodzica

➢ Dziecko przyprowadzane na własnych 

nogach

➢ Słowa typu: miłej zabawy, baw się 

dobrze, które sugerują, że w 

przedszkolu jest fajnie

➢ Długie pożegnania

➢ Przeciągające się rozmowy przed salą

➢ Kłamstwa typu: mama idzie do 

sklepu/do auta i za chwilę wróci

➢ Stanie pod drzwiami

➢ Dziecko na rękach – trudniej będzie 

wam się rozstać

➢ Straszenie dziecka zabraniem zabawki

➢ Zbyt późne wyjście z domu, 

poganianie dziecka

➢ Niedotrzymywanie obietnic np. 

„odbiorę cię po obiadku”

➢ Zakazane zwroty: nie bój się, przykro 

mi ale muszę iść do pracy



INFORMACJE OGÓLNE
✓W dniu podpisywania umowy należy mieć ze sobą książeczkę szczepień.

✓Prosimy o dostarczenie do przedszkola wypełnionych kart zgłoszeniowych oraz upoważnień.

✓Prosimy Rodziców oraz osoby upoważnione, aby podczas odbioru dziecka z przedszkola miały 
przy sobie dowód tożsamości.

✓Prosimy o comiesięczną wymianę szczoteczek do zębów.

✓Wszelkiego rodzaju spotkania, zajęcia, imprezy- prosimy o przynoszenie obuwia zamiennego.

✓Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom medykamentów, nie mogą też smarować 
ich wszelakiego rodzaju maściami.

✓Poduszki i kocyki będą oddawane regularnie w ostatnim tygodniu miesiąca, celem odświeżenia 
i zwrotu do placówki.

✓Bardzo prosimy o niezakładanie dzieciom do przedszkola pierścionków, kolczyków, 
naszyjników, a także o nie malowanie dzieciom paznokci.

✓Bardzo prosimy o niewchodzenie do sal dydaktycznych.



Opłata za wyprawkę
• Opłatę z wyprawkę proszę uiścić na poniższy numer konta

Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia Ewelina Kowalkowska
ul. Rzepnikowskiego 26
14-260 Lubawa
Nr konta:    15 1910 1048 2120 0006 3523 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka- opłata za wyprawkę na rok 
szkolny 2020/2021

Dowód wpłaty proszę przynieść w dniu podpisywania umowy, o 
którym zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.



Dokumenty do wypełnienia

• W załączniku wiadomości znajdują się dokumenty , które należy 
wypełnić i w dniu podpisania umowy dostarczyć do placówki:

- upoważnienie

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- zgoda na stosowanie systemu kar i nagród



KSIĄŻECZKA SZCZEPIEŃ

•Prosimy aby w dniu podpisania umowy mieć sobą 
książeczkę szczepień dziecka.



Nowość w przedszkolu!!!

• Od września 2020r. w przedszkolu będzie wprowadzony nowy 
program o nazwie Kinder CRM.

• Za pomocą tego programu będziecie Państwo zgłaszać nieobecności 
dzieci oraz otrzymywać informacje na temat płatności.

WIĘCEJ INFORMACJI OTRZYMACIE PAŃSTWO PRZED ROZPOCZĘCIEM 
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.




