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Poznajmy Nasze Przedszkole

Powstało 1 września 2015 roku

Posiada przestronne sale dydaktyczne, kolorowe korytarze, 

szatnie dla dzieci i personelu, własne zaplecze kuchenne, gabinety 
specjalistyczne, toalety oraz ogródek przedszkolny wyposażony w 
certyfikowane place zabaw, salę , na której znajdują się nowoczesne 
wewnętrzne place zabaw

• Czynne jest od poniedziałku do piątku 

• Wyżywienie w przedszkolu to pełnowartościowe śniadanie, obiad II-daniowy 
oraz podwieczorek, dostarczane przez firmę catteringową Gastromax Zajazd 
„Wichrowe Wzgórze” w Lubawie



Adaptacja na „piątkę”, 
Materiały dla Rodziców

1. Najważniejsze jest pozytywne nastawienie Rodziców do przedszkola (po pierwsze: dziecko słyszy rozmowy 

Rodziców, ich obawy; wtedy może niechętnie chodzić do przedszkola. Pamiętajmy- nieważne do kogo Rodzic 

się zwraca, ważne, kto te informacje słyszy; po drugie, dzieci znakomicie wyczuwają stany emocjonalne 

Rodziców, jeżeli Rodzic przeżywa poranne rozstanie, dziecko również będzie je przeżywało).

2. Warto przedszkole przedstawić jako wspaniałą przygodę, a nie smutny obowiązek (komentarz: Musisz dziś iść

do przedszkola, ponieważ ja muszę iść do pracy zarabiać pieniążki, nie ułatwi mu adaptacji).

3. Dziecko nie może być Twoim powiernikiem (Rodzic nie powinien zwierzać się dziecku ze swoich problemów,

dziecko nie powinno martwić się o Rodzica).

4. Dziecko powinno do przedszkola przychodzić wyspane (należy w taki sposób zorganizować czas, aby kładło

się spać o odpowiedniej porze, a rano wstawało wypoczęte, podczas snu dziecka, w domu powinien

panować spokój).

5. Poranne przygotowanie do przedszkola powinno odbywać się w spokojnej atmosferze (pośpiech i nerwy

wpływają negatywnie na proces adaptacji).



6.Rodzic nie może utrudniać rozłąki (powinien przestrzegać zasad wprowadzonych  przez 

przedszkole- „sprawne” rozstanie w szatni

7.Spędzajmy czas wolny z dzieckiem (wspólne aktywności, wpływają na zacieśnienie więzi dziecko-

Rodzic; Rodzic może proponować dziecku zabawę, w którą bawiło się w przedszkolu).

8.Kochani pytajmy o to, co fajnego wydarzyło się w przedszkolu.

9.Rodzice nie mogą złościć się na dzieci za  trudności komunikowane przez nauczyciela (np. 

Posiusiałaś się, to trudno, następnym razem spróbuj skorzystać z toalety, ale nie martw się kochanie, 

zawsze będziesz miała zapasowe ubranie).

10.Pomagajmy naszym pociechom w rozwiązywaniu trudności (np. przypominać, że dziecko w 

każdej chwili może zwrócić się do nauczyciela o pomoc).



Ramowy rozkład dnia w grupie Owieczki

• 5.30-8.00 – schodzenie się dzieci do przedszkola. Swobodne zabawy w 

kącikach zainteresowań

8.00-8.15 - zabawy ruchowe integrujące całą grupę

8.15- 9.00- przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności

higieniczne. Śniadanie .Mycie zębów.

9.00-9.30- Zajęcia dydaktyczne 

9.30-10.30 – zabawy swobodne wynikające z zainteresowania dzieci w sali

przedszkolnej, przy korzystnych warunkach atmosferycznych 

spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, pobyt na placu

zabaw



10.30-11.00- zabawy dydaktyczne z całą grupą

11.00-11.15- zabawy relaksacyjne ( słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela,    

oglądanie bajek edukacyjnych, zabawy wyciszające)

11.15- 12.00- przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne. OBIAD

12.00-13.30 - Czas na relaks – odpoczynek na leżakach ( słuchanie muzyki relaksacyjnej, 

bajek)

13.30-14.00 – Przygotowanie do podwieczorku . PODWIECZOREK   

14.00-15.30- Zabawy dowolne i zorganizowane, utrwalanie wierszy, piosenek, praca 

indywidualna z dziećmi. Rozchodzenie się do domu. Rozmowy

indywidualne z rodzicami. Porządkowanie Sali.

Od godz. 15.30-Zajęcia popołudniowe



ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY 2,5-LATKA

Drugi rok życia to niezwykle interesujący, intensywny moment w rozwoju. To wiek skrajnych 
emocji i zdobywania nowych umiejętności. Warto pamiętać, że każde dziecko rozwija się inaczej, więc 
wiadomości tu zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny

Rozwój społeczny i emocjonalny
• Bardzo silne jest przywiązany do opiekunów
• Okazuje uczucia, lubi się przytulać, pocieszyć
• Wstydzi się nieznajomych 
• Wykonuje proste polecenia, 
• Lubi zabawy tematyczne i naśladuje dorosłych, 
• Nadal bawi się obok dzieci (ok.2,5 r. czasem włącza się do wspólnych zabaw z dziećmi)
• Zaczyna postrzegać swoją odrębność,
• Chce niezależności
• Dominują komunikaty – nie oraz moje
• Potrafi być mało elastyczny i uparty
• Pojawiają się skrajne reakcje, emocje poza kontrolą
• Jest zazdrosny o uwagę, pragnie być w jej centrum



• Ma kłopot z dzieleniem się, potrafi pożyczyć zabawkę dziecku, ale natychmiast żąda jej 
zwrotu, 
• Nadal nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji działań i nie potrafi ocenić ryzyka
• Pojawia się poczucie humoru
• Może się kontrolować przez chwilę w zamian za obietnicę nagrody, ew. kary,
• Ważne stają się rytuały,
• Chce samodzielnie wykonywać różne czynności, np.: założyć ubranko, odebrać telefon, 
samodzielnie jeść, itp.
• Rzuca i niszczy zabawki, kiedy się złości,
• W skrajnych emocjach może - drapać, uderzyć, uszczypnąć , ugryźć 
• Bawi się samodzielnie przez kilka minut,
• Miewa koszmary senne
• Lubi być w centrum uwagi, wygłupiać się i rozśmieszać ewentualną „widownię” 



Rozwój fizyczny i motoryczny
• Wzrost: ok.86 cm.
• Waga: ok.13 kg.
• Wchodzi i schodzi ze schodów
• Kopie i rzuca piłkę
• Skacze, 
• Szybko biega 
• Umie chodzić do tyłu
• Lepiej panuje nad swoją fizjologią
• Sporo dzieci uczy się w tym wieku korzystać z nocnika,
• Na 3 kołowym rowerku odpycha się nogami
• Trzyma i pije samodzielnie z kubeczka, 
• Potrafi jeść łyżeczką
• Potrafi otworzyć drzwi zamknięte na klamkę
• Buduje wieżę z 7 klocków,
• Rysuje z dużym zacięciem długopisami, kredkami, flamastrami 



Rozwój intelektualny
• Ogląda książeczki, przewraca strony
• Mówi o sobie po imieniu,
• Pokazuje 5 części ciała
• Słucha krótkich opowiadań
• Zwierzątka kojarzy z głosem przez nie wydawanym, 
• Pokazuje obrazki i potrafi je nazwać,
• Rozumie zdania,
• Tworzy 2/4 wyrazowe zdania
• Potrafi powtórzyć parę słów piosenki
• Używa ok. 50 słów, (2,5) = 2000
• Zadaje pytania – co to?
• Zabawy tematyczne
• Używa słów ja i moje
• Pojawia się poczucie humoru
• Pokazuje emocje
• Zaczyna się interesować, w co jest ubierany
• Bawi się chwilę zabawkami
• Zaczyna nadawać imiona zabawkom
• Powtarza słowa
• Używa czasowników
• Stale mówi
• Pcha lub ciągnie zabawki 



SYSTEM MOTYWACJI 

GRUPA „OWIECZKI” 2020/2021

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego robić nie 
wolno. Opracowując wspólnie z dziećmi „Kodeks przedszkolaka” musimy zarówno 
wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak 
również konsekwentnie egzekwować go. 

Znaczenie nagród:
Odpowiednie i umiejętne nagradzanie dziecka umacnia w nim wiarę we własne siły, 
realizuje potrzebę uznania i sukcesu, zachęca do podejmowania coraz trudniejszych 
zadań, a także sprawia dziecku radość i dobre samopoczucie



Formy nagradzania:

-pochwała wobec grupy; 

-pochwała indywidualna; 

-pochwała przed rodzicami; 

-atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci; 

-wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy np. pociągu;

-wręczenie umownej „odznaki” (naklejka, medal);

-wyznaczenie dziecka na "pomocnika" przy realizacji określonego zadania;

-dostęp do atrakcyjnej zabawki; 



Znaczenie konsekwencji zachowania:

Jeżeli stosowanie kar jest konieczne trzeba łączyć je z nagrodą; najpierw 
rozmawiamy o sytuacji, która się wydarzyła,  następnie doprowadzamy do wystąpienia 
zachowania właściwego (dziecko rozumie, że niewłaściwie się zachowało) i wówczas je 
nagradzamy. Należy zauważyć każdą poprawę w zachowaniu dziecka .To właśnie 
pozytywne wzmocnienia najskuteczniej wpływają na zachowanie małego człowieka 



Formy kar (wynikających z 

niewłaściwego zachowania):

-zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

-słowne upomnienie czy rozmowa, przypomnienie obowiązujących zasad;

-poinformowanie rodziców o przewinieniu;

-odsunięcie na krótki czas od zabawy w atmosferze spokoju i rzetelnej informacji 
dotyczącej czynu;

-upomnienie wobec grupy;

-wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku;

-odesłanie na kilka minut na „smutne krzesełko” celem refleksji;



• PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

• GRUPA „OWIECZKI” 2020/2021

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 wychowawczo- dydaktycznych przedszkola 
i środowiska rodzinnego.

• Wszechstronny rozwój dziecka.

• Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.

• Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.

• Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.

• Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

• Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów 
wychowawczych.



ZADANIA FORMY  REALIZACJI TERMIN

SPOTKANIA Z RODZICAMI 1.Spotkanie organizacyjne:
Zapoznanie z ramowym rozkładem 
dnia, harmonogramem imprez 
przedszkolnych i grupowych, 
systemem kar i nagród

2. Spotkania indywidualne podczas 
przyprowadzania i  odbierania 
dzieci:
Indywidualne rozmowy z 
rodzicami, dzielenie się 
osiągnięciami i niepowodzeniami 
dziecka, 

Lipiec 2020 ( przesłanie e-mailem)

Cały rok



bieżące informacje z życia grupy i o 
dziecku, rozwiązywanie zaistniałych 
problemów dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych;

3. Spotkania grupowe poruszające 
problemy specyficzne dla danej 
grupy.

4. Zebrania grupowe i indywidualne 
podsumowujące pracę opiekuńczo-
wychowawczo-dydaktyczną, 
prezentacja wyników diagnozy 
wstępnej i końcowej dzieci.

Według potrzeb

Listopad 2020
Kwiecień/maj 2021



Pedagogizacja rodziców 1.Prowadzenie kącików 
informacyjnych dla rodziców:
ramowy rozkład dnia; 
zapoznanie z tematyką na 
poszczególne tygodnie ;
teksty piosenek i wierszyków;

2. Wystawa prac dzieci na tablicy.

3. Zajęcia otwarte:
możliwość bezpośredniego 
poznania realizowanych w 
przedszkolu zadań, form i metod 
pracy;
umożliwienie rodzicom obserwacji 
zachowań i osiągnięć dzieci;

Na bieżąco

Na bieżąco

Grudzień 2020
oraz
kwiecień



Współpraca z rodzicami

dostarczenie rodzicom możliwości 
do współpracy z dzieckiem;

4. Popularyzacja czytelnictwa 
pedagogicznego z uwzględnieniem 
potrzeb i możliwości rodziców, 
kserowanie ciekawych ćwiczeń i 
zadań dla dzieci.

5. Dostęp do strony internetowej 
przedszkola.

1.Udział rodziców w zajęciach 
otwartych.

Według potrzeb

Na bieżąco

Według harmonogramu



Udział członków rodziny w 
uroczystościach przedszkolnych                    
i grupowych

2. „ Rodzic w roli eksperta”-
prowadzenie przez rodziców zajęć 
dotyczących jego pracy, zawodu 
który wykonuje.

3. Pomoc rodziców w organizacji 
uroczystości odbywających się w 
grupie.

1.Zapoznanie rodziców z 
harmonogramem uroczystości 
przedszkolnych.

2. Pomoc w organizacji uroczystości 
przedszkolnych i grupowych. 

Według harmonogramu

Według harmonogramu

Lipiec 2020

Według harmonogramu



Współudział nauczyciela                       
i rodziców w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych 
dzieci

1. Rozwiązywanie zaistniałych 
problemów wychowawczych.           

2. Spotkania ze specjalistami z 
różnych dziedzin w celu 
wzbogacenia wiedzy rodziców.

Według potrzeb

W zależności od potrzeb



HARMONOGRAM UROCZYSTOSCI PRZEDSZKOLNYCH 
W GRUPIE „ OWIECZKI”2020/2021

WRZESIEŃ

• Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

• Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 

• Dzień Chłopaka – niespodzianki dla chłopców

Październik:

• Dzień Edukacji Narodowej – wspólne oglądanie akademii przygotowanej przez dzieci ze starszych 
grup 

• Dzień Kundelka – rozmowy i zabawy z dziećmi dotyczące ich domowych pupili

Listopad:

• „Jestem sobie przedszkolaczek” – pasowanie na przedszkolaka

• „Andrzejki” – zabawy i wróżby andrzejkowe 

• Spotkanie z rodzicami – omówienie przeprowadzonej obserwacji wstępnej



Grudzień:

• „Mikołajki” – upominki dla dzieci 

• „Bożonarodzeniowe zwyczaje” - zajęcia otwarte dla rodziców

Styczeń:
• „Kochamy nasze babcie i dziadków” – Dzień Babci i Dziadka
• „Na balu tańczymy, w kolorowych strojach się bawimy” - Wielki Bal Karnawałowy 

Przedszkolaków

Luty:
• „Walentynki” – przyjaźń i radość wśród nas 
• Dzień Dinozaura – rozmowy i zabawy w grupie związane z dinozaurami 
Marzec:
• Dzień Kobiet – święto kobiet dużych i małych 
• Dzień Słońca – słoneczny dzień grupy przedszkolnej
• Witaj Wiosno – powitanie wiosny



Kwiecień:

• „Wkrótce Wielkanoc” – zajęcia otwarte dla rodziców

• Dzień Tańca – roztańczone przedszkole

• Spotkanie z rodzicami – omówienie przeprowadzonej obserwacji końcowej

Maj:
• „Tatę i Mamę kochamy, życzenia im składamy” – święto mamy i taty
• Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

Czerwiec:
• Międzynarodowy Dzień Dziecka – atrakcje dla najmłodszych
• „Pożegnania nadszedł czas” – uroczyste zakończenie roku szkolnego



BARDZO PROSIMY O ZABRANIE 
KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ DZIECKA W 

DNIU PODPISANIA UMOWY



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



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.



DZIĘKUJĘ


