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CEL SPOTKANIA

❖Spotkanie organizacyjne oraz informacyjne
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❖Przedstawienie sposobu organizacji pracy
przedszkola

❖Omówienie dokumentacji związanej z
funkcjonowaniem grupy



RAMOWY 
ROZKŁAD 

DNIA

Czas rozpoczęcia i zakończenia aktywności Rodzaj aktywności dzieci

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ 
PROGRAMOWĄ

5.30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej 

wiekowo.

Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.30
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności 

higieniczne, praca dyżurnych.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Mycie zębów.

9.00-9:45
Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w ramach realizacji programu 

wychowania przedszkolnego.

9:45-10:45 Zabawy swobodne w sali wynikające z zainteresowań dzieci.

10:45–11.30
Pobyt na powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy 

ruchowe organizowane z całą grupą.

11.30- 12.15
Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, 

przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych. Obiad

12.15–12.30
Relaks poobiedni – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, 
słuchowisk, muzyki poważnej.

12.30-13.00
Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych 

stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ 
PROGRAMOWĄ

13.00–13.45
Praca indywidualna i w małych zespołach pod kierunkiem nauczyciela. 

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

13.45-15.30

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania 

aktywności dziecka w sali lub na powietrzu.

Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w 

zajęciach dodatkowych prowadzonych przez

specjalistów.

15.30-16.00
II Podwieczorek (własny)

Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo.



STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECKA 
5-LETNIEGO

1. Samodzielność:

- samodzielnie ubiera się i rozbiera;

- przygotowuje i sprząta miejsce pracy;

- organizuje sobie zabawę; 

- - samodzielnie wykonuje zadania;

2. Funkcjonowanie w grupie:

- chętnie bawi się z innymi dziećmi;

- nawiązuje pozytywne kontakty z dorosłym;

- przestrzega wszystkich zasad i umów;

3. Sprawność ruchowa:

- łapie piłkę i rzuca nią do celu;

- umie chodzić po równoważni i stać na jednej nodze;

- umie przeskakiwać z nogi na nogę, prawidłowo chodzić po 
schodach (krokiem naprzemiennym);



4. Sprawność manualna (grafomotoryczna):

- wykonuje rysunki bogate w szczegóły;

- rysuje po śladzie rysunki i wzory litero-podobne 
(zgodnie z podanym kierunkiem);

- umie wycinać wzdłuż linii prostej;

- prawidłowo trzyma ołówek, nożyczki, sztućce.

5. Mowa:

- poprawnie wymawia głoski;

- posługuje się bogatym słownictwem (buduje zdania 
złożone);

- buduje wypowiedzi poprawne pod względem 
gramatycznym i składniowym.

6. Percepcja wzrokowa:

- dokładnie przerysowuje kształty i wzory 

- wyszukuje wszystkie różnice i podobieństwa na 
obrazkach;

- składa pocięty na 6 elementów obrazek (bez wzoru).



7. Percepcja słuchowa:

- odtwarza prosty rytm (potrafi wyklaskać rytm);

- wyróżnia głoski w nagłosie (na początku wyrazu);

- wyróżnia głoski w wygłosie (na końcu wyrazu);

- dokonuje analizy sylabowej słów 2, 3-sylabowych

(np. ku – ra, re – ni – fer);

- dokonuje analizy głoskowej słów 3, 4-głoskowych

(np. r – a – k, t – o – r – t );

9. Rozumowanie matematyczne:

- rozróżnia lewą i prawą stronę;

- ustala położenie obiektów w przestrzeni stosując określenia: „nad”, 
„pod”, „na”, „przed”, „za”;

- porządkuje obiekty wg podanego kryterium (np. od najmniejszego 
do największego);

- poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym (np. klocki, 
kasztany);

- ustala poprawny wynik dodawania i odejmowania, posługując się 
materiałem konkretnym;

- stosuje liczebniki porządkowe;



10. Wiedza ogólna:

- przedstawia się imieniem i nazwiskiem;

- określa, ile ma lat;

- podaje swój adres zamieszkania;

- podaje nazwę miasta i kraju, w którym 
mieszka;

- wymienia w prawidłowej kolejności pory 
roku;

- wymienia w prawidłowej kolejności dni 
tygodnia.



Harmonogram uroczystości przedszkolnych
w grupie „Żółwiki” 5-latki w roku szkolnym

2020/2021

Lp. Miesiąc Uroczystość

1. Wrzesień
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dzień Chłopaka
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

2. Październik
Dzień Edukacji Narodowej
Światowy Dzień Mycia Rąk

3. Listopad
Andrzejki

Dzień Postaci z Bajek

4. Grudzień
Mikołajki

Spotkanie przy wigilijnym stole (zajęcia 
otwarte; spotkanie z Rodzicami)



5. Styczeń
Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

6. Luty
Walentynki

Międzynarodowy Dzień Pizzy

7. Marzec
Dzień Kobiet

Pierwszy Dzień Wiosny

8. Kwiecień
Międzynarodowy Dzień Czekolady

Dzień Ziemi

9. Maj
Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień Mamy i Taty

10. Czerwiec
Dzień Dziecka

Wycieczka grupowa
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021



PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI DZIECI Z GRUPY "ŻÓŁWIKI"

Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1. Organizacja 
spotkań
z rodzicami

Spotkanie organizacyjno-informacyjne:
zapoznanie rodziców z organizacją pracy placówki w nowym roku szkolnym
przybliżenie ramowego rozkładu dnia
zapoznanie z systemem motywowania dzieci,
przedstawienie kalendarza imprez przedszkolnych
sprawy bieżące

Przygotowanie broszury informacyjnej dotyczącej rozwoju dziecka 5-letniego (standardy rozwoju)
Spotkanie śródroczne:
omówienie wyników jesiennej diagnozy rozwoju dziecka 5-letniego
przedstawienie zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych
sprawy bieżące
Spotkanie podsumowujące:
omówienie stopnia realizacji założonych na rok szkolny 2020/2021 celów i zadań
omówienie wyników wiosennej diagnozy rozwoju dziecka 5-letniego

Lipiec 2020
Listopad 2020

Maj 2021

2. Pedagogizacja 
rodziców

Udostępnianie kart obserwacji dziecka.
Zamieszczanie ciekawych artykułów dotyczących rozwoju i wychowania dzieci na gazetce przedszkolnej

Cały rok



3. Współpraca z rodzicami w celu doskonalenia 
efektów nauczania

Prowadzenie zajęć otwartych umożliwiających rodzicom, m. in. obserwację funkcjonowania dziecka na tle grupy i 
czynionych przez nie postępów w rozwoju mowy i myślenia. Prezentowanie szerokiego wachlarza metod pracy z 
dzieckiem.
Zachęcanie do zapoznania się z wierszykami i piosenkami przewidzianymi do nauki w danym miesiącu.
Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej.
Umieszczanie informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach.
Zachęcanie do systematycznego odwiedzania strony internetowej przedszkola.
Pomoc w organizacji wyjść do miejsc użyteczności publicznej oraz zakładów pracy

Raz w semestrze

Na bieżąco

Cały rok
według planu

4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych
Prowadzenie indywidualnych rozmów dotyczących zaistniałych problemów wychowawczych.
Utrzymywanie kontaktów telefonicznych z rodzicami.
Zachęcanie do nagradzania dzieci za dobre zachowanie w przedszkolu.

Cały rok

5. Praca na rzecz przedszkola
Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola:
przygotowanie strojów na bale i uroczystości, gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w 

zorganizowaniu zaplanowanych wyjść i wycieczek, dostarczanie zdjęć z uroczystości przedszkolnych,
Cały rok

6. Udział w uroczystościach przedszkolnych
i grupowych

Przygotowanie dzieciom strojów na organizowane w przedszkolu bale i uroczystości.
Współudział rodziców w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka – zorganizowanie poczęstunku.
Udział w konkursach przedszkolnych.
Udział w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.
Udział i pomoc w organizacji Zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021

Cały rok
Styczeń 2021
Według planu

Maj 2021
Czerwiec 2021



SYSTEM 
MOTYWACJI
W GRUPIE 
„ŻÓŁWIKI”

NAGRADZANIE ZA:

• stosowanie ustalonych umów i
zasad,

• wysiłek włożony w wykonanie
pracy, zadania,

• wypełnianie podjętych
obowiązków,

• bezinteresowna pomoc innym,
• stosowanie zasad ochrony

przyrody,
• aktywny udział w pracach grupy.

FORMA NAGRADZANIA:

• pochwała: wobec grupy, 
indywidualna, przed rodzicami

• atrakcyjne spędzanie czasu,
• atrakcyjna zabawa w grupie wg 

pomysłu dziecka,
• darzenie dziecka szczególnym 

zaufaniem np. zwiększenia zakresu 
samodzielności,

• wyróżnienie znaczkiem, naklejką, 
itp.

• zwiększenie czasu na zabawę,
• oklaski,
• przyznanie dodatkowych 

przywilejów np. wybór zabawki,
• gesty wyrażające aprobatę 

(uśmiech, uścisk dłoni, pogłaskanie, 
przytulenie).



SYSTEM 
MOTYWACJI
W GRUPIE 
„ŻÓŁWIKI”

KARY STOSOWANE 
SĄ ZA:

• nieprzestrzeganie 
ustalonych norm i zasad 
współżycia w grupie i 
społeczności przedszkolnej,

• stwarzanie sytuacji 
zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu 
własnemu i innych,

• zachowanie agresywne w 
stosunku do ludzi i 
przedmiotów (niszczenie 
wytworów pracy innych, ich 
własności)

• celowe nie wywiązywanie 
się z podjętych obowiązków.

FORMA KARANIA :

• upomnienie słowne 
(przypomnienie 
obowiązujących zasad),

• rozmowa – przedstawienie 
następstw zachowania 
(skłonienie dziecka do 
autorefleksji),

• chwilowe odsunięcie od 
zabawy (od 1 do 3 min),

• pozbawienie dziecka 
zabawki, z której 
niewłaściwie korzysta,

• wyrażanie przez nauczyciela 
smutku i niezadowolenia z 
powodu zachowania dziecka,

• poinformowanie rodziców o 
przewinieniu dziecka w jego 
obecności.



PAKIET KSIĄŻEK NA ROK 
SZKOLNY 2020/2021

"Entliczek" to materiały dla pięciolatka, które kładą 
nacisk na kreatywność i dociekliwość dzieci, angażują je 
i motywują do wspólnego zdobywania umiejętności i 
wiedzy. Ciekawa szata graficzna inspiruje i zachęca do 

samodzielnej pracy.

W skład zestawu dla pięciolatka wchodzą:

• Karty pracy cz. 1-4

• Wycinanki-składanki



"Entliczek. 5-latki Karty 
pracy"

Zestaw cztery zeszyty na rok –
karta pracy na każdy dzień tygodnia.

Doskonalenie najważniejszych dla
pięciolatka obszarów poznawczych.

• Jedna karta na każdy dzień
tygodnia, jako podsumowanie
wiadomości zdobytych podczas
zajęć.

• Pełna realizacja podstawy
programowej.

• Indywidualizacja pracy dzięki
poleceniom o dwóch stopniach
trudności (zadania z gwiazdką).



"Entliczek. Wycinanki i 
składanki"

Ciekawe projekty plastyczno-techniczne i 
pomoce dydaktyczne dla każdego dziecka w 

funkcjonalnej teczce.

• Projekty wzbudzające zainteresowanie.

• Gotowe elementy do wypchnięcia ułatwiają 
pracę.

• Rozpoczęte projekty wyzwalają ekspresję 
twórczą i zachęcają do działania.

• Pomoce dydaktyczne do wielokrotnego 
wykorzystania pomagają w organizacji zajęć.



Drodzy Rodzice w trosce o zdrowie dzieci i nas 
wszystkich bardzo prosimy, by w dniu 

podpisywania umowy mieć przy sobie aktualną 
książeczkę szczepień dziecka.



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 ZA UWAGĘ :)


