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ZAMIERZENIA 

  PLANU ROZWOJU PRZEDSZKOLA  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - kontynuacja  

Zadanie roczne: 

„Przedszkolak twórcą i artystą ” 

 

„Jeżeli chcesz narysować ptaka, musisz stać się ptakiem” 

Hokusai 

“Warzywa stanowią nieodłączny element każdej diety. Proponuję ciasto 

marchewkowe, chleb z cukinii i placek z dyni” 

Jim Davis 

 

W roku szkolnym 2022\2023 w  Przedszkolu w Napachaniu kontynuowany  

będzie temat roczny „Przedszkolak twórcą i artystą”, którego głównym 

elementem jest zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym Europy. Bardzo 

dobrze wpisuje się w ten temat również twórczość kulinarna naszych 

przedszkolaków. Gotowanie, pieczenie to duża sztuka. Dzieci doznają 

przyjemności tworzenia małych dzieł również w kuchni, i dlatego dołączymy  

do Projektu Edukacyjnego “Dzieci gotują”. Gotowanie to fascynująca podróż  

do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki gotowaniu można wspierać 

dziecko w poznaniu zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego go świata, 

czerpaniu radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić  

do zdrowego odżywiania. Plastyka wraz z muzyką i literaturą dziecięcą stanowi 

podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu. Do tego dojdą jeszcze 

umiejętności kulinarne małych twórców. Wiodącym zadaniem będzie 

wychowanie plastyczne, stwarzające dziecku możliwość aktywnego obcowania  

z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwijanie jego własnej ekspresji 

zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami jak również tworzenie kulinarnych 
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dzieł sztuki, poznawanie nowych smaków, gotowanie, pieczenie i obcowanie ze 

sztuką kulinarną.  

Podstawową rolę w wychowaniu przedszkolnym odgrywa kierowanie rozwojem 

dziecięcej działalności plastycznej. Działalność ta, podobnie jak zabawa  

w kucharza, stanowi w wieku przedszkolnym potrzebę rozwojową, jak również 

jest jedną z głównych form aktywności dziecka, zespala ona bowiem procesy 

poznawcze, emocjonalne i motoryczne przebiegające na różnych szczeblach 

systemu nerwowego, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości 

dziecka. Działalność plastyczno-konstrukcyjna i sztuka, jaką jest gotowanie,  

stwarza również szerokie pole dla ich własnej ekspresji i samorealizacji 

możliwości twórczych. Ponadto daje dziecku radość i zadowolenie, wzmacnia 

poczucie własnej wartości, co z kolei odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się 

jego osobowości, w działaniu oraz współżyciu z otoczeniem. Plastyka ma także 

duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowych 

dzieci.  

Tworzenie kulinarnych dzieł sztuki daje dzieciom poczucie sprawstwa, wyrabia 

zdrowe nawyki, pokazuje, jak można zrobić smaczne i zdrowe rzeczy, które są 

tak ważna dla nich w okresie wzrostu. W przypadku zaburzeń nerwowych lub 

motorycznych wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne, a zwłaszcza malowanie 

palcami, stosuje się u dzieci jako środek terapii. Wszystkie działania plastyczno- 

konstrukcyjne a teraz i kulinarne  wymagają operowania rękami, aktywując przy 

tym całą sferę kinestetyczną dziecięcego organizmu, przyczyniając się 

równocześnie do rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pobudzone 

receptory węchowe przesyłają impuls w głąb mózgu, do miejsc, które 

odpowiadają za reakcje ruchowe, wrażenia smakowe, emocje i pamięć. 

Ponadto gotowanie ma wpływ na poczucie własnej wartości i zwiększa dumę z 

samego siebie!  

Pragniemy, aby nasze przedszkole w tym roku szkolnym stało się miejscem 

twórczej zabawy, a dziecko małym odkrywcą otaczającego nas świata, pełnego 

kolorów, barw, smaków i zapachów. Naszym priorytetem jest rozwijanie u 

dzieci umiejętności plastycznych i kulinarnych, twórczego postrzegania świata, 
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a jako główny cel stawiamy tworzenie warunków do rozwijania aktywności 

twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.  

 

Temat roczny przedszkola powiązany jest z innowacją “ Małe laboratorium 

nauki i sztuki”, która będzie kontynuowana  w roku szkolnym 2022\2023 oraz 

Projektem edukacyjnym “Dzieci gotują”. Innowacja i projekt edukacyjny 

doskonale wpisuje się w temat roczny przedszkola i ma na celu: 

- przybliżenie dzieciom informacji o świecie nauki i sztuki,  

- obcowanie z nauką i sztuką w sposób dostosowany do dziecięcej percepcji, 

- wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych, 

- poznawanie smaków oraz kuchni narodowych i regionalnych, 

- uwalnianie wyobraźni, 

- doskonalenie logicznego myślenia, sprawności manualnej, 

- rozwijanie i doskonalenie zmysłów smaku, zapachu, dotyku, wzroku podczas 

przygotowywania i smakowania przyrządzonych potraw, 

- kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania, 

- samodzielne poznawanie świata,  

- kształtowanie w dziecku poczucia sprawstwa,  

- wzmocnienie współdziałania i przyjaźni między dziećmi, 

- doświadczania  przez zabawę , 

- matematyka na wesoło, 

- kształtowanie postaw ekologicznych( zero waste), 

- planowanie pracy i organizowanie swoich działań, 
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- rozwijanie kreatywności, samodzielności, pracy zespołowej, 

- doskonalenie koncentracji i skupienia podczas pracy, 

- symulacja wrażeń dotykowych i czucia głębokiego, 

Plan pracy został  opracowany na podstawie wniosków sformułowanych  

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2022 roku oraz 

 Priorytetów MEN 

 Podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

 Diagnozy potrzeb i zainteresowania dzieci 

 Oczekiwań rodziców 

 

Wnioski Rady Pedagogicznej do pracy na rok szkolny 2022/2023: 

►Tworzenie okazji, sytuacji, konkursów, imprez i uroczystości sprzyjających 

realizacji zadania. 

 

Zadania:  

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej dzieci. 

 Rozwijanie wyobraźni muzycznej i pobudzanie dzieci do wyrażania uczuć 

i   myśli za pomocą ruchu, śpiewu i aktywności plastycznej. 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy 

teatralne oraz sztuki plastyczne, 

 Inspirowanie dzieci do rozwijania różnorodnych form ekspresji twórczej 

poprzez kontakt z książką, 

 Rozwijanie talentów artystycznych, 

 Tworzenie  sytuacji do bezpośredniego obcowania ze sztuką ,  

 Rozwijanie talentów kulinarnych, 

 Poznawanie  utworów muzyki klasycznej, obrazów twórców polskich  

i zagranicznych, przeprowadzanie doświadczenia zakresu fizyki, chemii  

i przyrody. 
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 Uwrażliwianie na piękno sztuki, muzyki i potrzebę jej poszanowania, 

 Rozumienie plastyki w różnych aspektach  

 Tworzenie warunków do rozwijania twórczej ekspresji dziecka, 

 Włączanie Rodziców, Dziadków i osób ze środowiska lokalnego  

do    aktywnego działania na rzecz naszego przedszkola. 

 Stymulowanie dzieci do rozwoju , kreatywności , myślenia i ekspresji, 

stawiania hipotez i wyciągania wniosków. 

 Poszerzania wiedzy i zdobywania nowych pojęć. 

 Doświadczania radości z możliwości eksperymentowania, gotowania, 

pieczenia  i działania. 

 Odkrywanie potencjału - kształtowanie zdolności do analizowania, 

ciekawości badawczej, rozwijanie spostrzegawczości, twórczości  

i kreatywności. 

 Kształtowanie u dzieci kompetencji kluczowych. 

 Przygotowanie dzieci do odpowiedzialności za siebie i innych, 

poznawanie zasad bezpieczeństwa, porządkowania swojego miejsca 

pracy. 

 

Spodziewane efekty: 

 Nauczyciele stosują różnorodne formy pracy pozwalające na realizację 

tematu „Przedszkolak twórcą i artystą” i Projektu edukacyjnego “Dzieci 

gotują”, 

 Dzieci kształtują miłość do sztuki,  

 Dzieci rozwijają zainteresowania i uzdolnienia poprzez bezpośredni 

kontakt ze sztuką, jak również ze sztuką kulinarną, uczą się poprzez 

doświadczanie i eksperymentowanie,  

 Dzieci kształtują wrażliwość estetyczną poprzez obcowanie ze sztuką. 

 Dzieci rozwijają zdolności artystyczne jak również zdolności związane  

z naukami ścisłymi - fizyka, chemia , przyroda, 

 Dzieci rozwijają zdolności kulinarne, mają wiedzę na temat zdrowego 

żywienia, 
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 Dzieci potrafią planować swoją pracę, 

 Dzieci wykazują zainteresowania proponowanymi formami pracy w tym 

zakresie, eksperymentują pod okiem nauczyciela, 

 Rodzice, dziadkowie i osoby ze środowiska lokalnego uczestniczą  

w procesie realizacji tematu . 

 

 

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów: 

 Nauczyciele przybliżają wiedzę artystyczną i twórczą  poprzez projekty, 

konkursy. 

 Zakładanie kącików plastycznych, muzycznych. 

 Organizowanie konkursów, akcji, wystaw, spotkań związanych  

z tematem. 

 Zorganizowanie wycieczek, wyjazdów, spacerów poza teren przedszkola 

w miejsca ukazujące piękno sztuki. 

 Poznawanie i korzystanie ze sprzętu laboratoryjnego, zapoznanie z pracą 

fizyka, chemika . 

 Współpraca z rodzicami, dziadkami i środowiskiem lokalnym. 

 Zapraszanie do przedszkola gości związanych ze środowiskiem 

artystycznym, kulinarnym (w ramach PZ) 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 

Lp. 

 

Sposoby realizacji 

 

Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

1. Tworzenie ilustracji wyrażających 

zaobserwowane zjawiska i otaczający 

świat(podczas spacerów i wycieczek) 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

2. Uczestniczenie w zajęciach plastycznych 

na powietrzu : rysowanie kredą, 

patykiem po ziemi, zabawy twórcze z 

wykorzystaniem piasku, masy solnej, 

plasteliny, modeliny, układanie 

wszystkie 

nauczycielki 

 

Cały rok 
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kompozycji z tworzywa przyrodniczego 

3. Zorganizowanie konkursu plastycznego w 

przedszkolu o tematyce  „Cztery pory 

roku” 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

4. Tworzenie prac przestrzennych np. z 

masy solnej, masy papierowej, itp.- 

eksponowanie ich na holu przedszkola. 

wszystkie 

nauczycielki 

 

Cały rok 

5. Zachęcanie dzieci do wyrażania ciałem, 

gestem, ruchem otaczającą 

rzeczywistość. 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

6. Systematyczna aktualizacja  Galerii Prac 

Plastycznych dzieci o tematyce związanej 

z zadaniem 

wszystkie 

nauczycielki 

cały rok 

7. Zapoznanie rodziców z zadaniem 

rocznym planu pracy; tworzenie okazji, 

sytuacji, konkursów, imprez i uroczystości 

sprzyjających realizacji zadania. 

dyrektor wrzesień 

8. „Chwila z muzyką”- słuchanie ulubionych 

płyt, kaset przedszkolnych i tych 

przyniesionych z domu przez dzieci. 

Relaksacja poobiednia. 

wszystkie 

nauczycielki 

 

cały rok 

 

 

 

9. 

 

 

 

Organizowanie spacerów i wycieczek 

połączonych ze słuchaniem odgłosów 

(lasu, parku, ulicy, odgłosów śpiewu 

ptaków), uwrażliwianie na otaczające nas 

dźwięki. 

wszystkie 

nauczycielki 

 

 

cały rok 

 10. Inicjowanie zabaw z elementami dramy i 

pantomimy. 

wszystkie 

nauczycielki 

cały rok 

 11. Organizacja kącików muzycznych- 

wykonanie przez dzieci 

niekonwencjonalnych instrumentów. 

wszystkie 

nauczycielki 

cały rok 

12. Zapoznanie dzieci z grającym sprzętem 

muzycznym- dzisiejszym i dawnym 

(oglądanie na obrazkach, zdjęciach) 

wszystkie 

nauczycielki 

cały rok 

13.  Uczestnictwo w zajęciach kulinarnych 

(pieczenie) , degustacja. 

wszystkie 

nauczycielki 

okres trwania 

projektu 

13a. Pogadanka na temat zdrowego 

odżywiania się poprzez spożywanie 

warzyw i owoców. Pokazanie dzieciom 

jak smacznie i zdrowo zrobić coś do 

wszystkie 

nauczycielki 

okres trwania 

projektu 
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jedzenia. 

14. Doposażenie kącików plastycznych w 

potrzebne materiały. 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

15. Zabawy w orkiestrę i dyrygenta z 

wykorzystaniem głosu i instrumentu. 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

16. Wirtualne zwiedzanie muzeów, wystaw, 

galerii obrazów. 

Żabki 

Leśne Duszki 

Tropiciele 

Cały rok 

17. Organizowanie stałych i zmiennych 

kącików aktywizujących mowę dziecka i 

usprawniających poprawna dykcję – 

umożliwienie dzieciom swobodnego 

dostępu do gier, loteryjek, rebusów, 

układanek, książek, zabawy w teatr itp. 

wszystkie 

nauczycielki 

cały rok 

18. 

 

Udział w przedstawieniach teatralnych na 

terenie przedszkola oraz cyklu zajęć „Klub 

Małego Muzyka.” 

wszystkie 

nauczycielki 

okazjonalnie 

19.  Indywidualne śpiewanie piosenek oraz 

nauka wierszyków  (raz w miesiącu). 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

20. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy 

z ważnymi ośrodkami na terenie Gminy i 

okolic: Biblioteka, Gminny Ośrodek 

Kultury. 

wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

21. Organizowanie spotkań teatralnych  

w wykonaniu poszczególnych grup – 

prezentacja przedstawień, inscenizacji. 

wszystkie 

nauczycielki 

Okazjonalnie, 

według potrzeb 

22. Rytmizowanie krótkich tekstów i 

utworów literackich. 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

23. Organizowanie występów taneczno- 

wokalnych przed grupą. 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

24. Słuchanie różnych gatunków muzyki. 

 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

25. Wykonanie ozdób świątecznych, kartek . wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

26. Zorganizowanie zajęć otwartych dla 

rodziców, demonstrujących formy 

rozwijania ekspresji muzycznej i 

plastycznej dziecka. 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

27. Pogadanki na temat wpływu zajęć 

plastycznych i muzycznych na stymulację 

i rozwój dziecka(publikacja na stronach 

wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 



 TEMAT ROCZNY PRZEDSZKOLA W NAPACHANIU 
NA ROK  2022-2023 

 

 
przedszkola). 

28. Poznanie 10 utworów muzyki klasycznej i 

ich twórców 

nauczycielki grup 

4, 5 6 latków 

Cały rok  

29. Poznanie 10 wybranych obrazów 

artystów polskich i zagranicznych 

nauczycielki  grup 

4,5,6 latków 

Cały rok 

30. Przeprowadzenie 10 eksperymentów z 

zakresu fizyki, chemii i przyrody 

nauczycielki 

grup 4,5,6 latków  

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


