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„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć,
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 co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, 
odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Robert  Fulghum



1. NADANIE IMIENIA PLACÓWCE. 

W dniu 17 czerwca 2014 r. nasze Przedszkole obchodziło 30 – lecie istnienia placówki.

Tego dnia  uroczyście świętowaliśmy na Hali Widowiskowo – Sportowej. 

Ale wcześniej….

30  sierpnia  2013  r.  został  powołany  Zespół  do  przeprowadzenia  procedury  nadania

imienia.  W  ramach  podjętych  działań  zorganizowano  plebiscyt  wśród  rodziców

i  pracowników  przedszkola  na  jego  nazwę.  Dzieci  wypowiedziały  się  w  formie

rysunkowej.  Propozycji  było  kilka  –  Kubuś  Puchatek,  Bajka,  Jaś  i  Małgosia,  Kraina

Odkrywców i Koniczynka. Najwięcej głosów zdobyła KRAINA ODKRYWCÓW. Rada

Pedagogiczna  w  dniu  4  lutego  2014  r.  podjęła  Uchwałę  w  sprawie  nadania  imienia.

Uznano,  że  jest  to  nazwa  najbardziej  obrazująca  działania  w  naszym  przedszkolu.  

Bo właśnie  tutaj  odkrywamy świat  przed  dzieckiem i  dziecko dla  świata.  Stwarzamy

warunki  do  wszechstronnego  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego  możliwościami,

zapewniamy warunki  do  wszechstronnego  rozwoju  poprzez  kształtowanie  osobowości

dzieci, wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz możliwości fizycznych. Podążamy

za  indywidualnym  tempem  rozwoju  dziecka  respektując  jego  potrzeby,  wspierając

w dążeniu do samodzielności i niezależności, stwarzamy przyjazną, domową atmosferę

akceptacji,  wzajemnego  zaufania  i  bezpieczeństwa,  uczymy  odpowiedzialności  za

bezpieczeństwo własne i innych.



2. BAZA MATERIALNA PLACÓWKI W ROKU 2019.

W budynku znajduje się  7  nowoczesnych,  doskonale  wyposażonych i  przyjaznych

dzieciom sal  zabaw,  do  których w większości  przylegają  łazienki  dostosowane do wieku

i  wzrostu  dziecka,  szatnia  dla  dzieci,  pomieszczenia  gospodarcze,  sanitarne,  kuchnia

z zapleczem oraz pomieszczenia piwniczne. W wyniku podjętych działań mających na celu

poprawę  bazy  materialnej  przedszkola  i  efektywności  pracy  placówki  zaadoptowano

istniejące już wcześniej pomieszczenia na o wiele bardziej przydatne zarówno dzieciom jak

i  pracownikom  i  specjalistom.  Powstała   piękna  sala  gimnastyczna,  bardzo  dobrze

wyposażona w sprzęt i pomoce do ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych dzieci.

Dzisiaj  pełni  ona  również  rolę  centrum  multimedialnego.  Znajdują  się  tam  tablica

interaktywna i dywan interaktywny.

                                               



                                                    SALA GIMNASTYCZNA

      

   
               Oglądamy filmy w 3D                                         Zabawy w oceanie – dywan            

     



  

                                        Takie cuda dzieją się na dywanie interaktywnym

Niebagatelną rolę w bazie materialnej pełni otaczający budynek ogród przedszkolny.

Okazała  wielkość  oraz  bogate  wyposażenie  to  podstawowe  zalety  tego  placu  zabaw.

Doposażony w nowe urządzenia do zajęć ruchowych na powietrzu, nowe piaskownice stały

się wspaniałym miejsce do ćwiczeń ruchowych oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych. Sprzyja

to częstym  pobytom wychowanków na świeżym powietrzu.

                            
                                            
                                               Nowe sprzęty na placu zabaw



Obecnie  nasze  przedszkole wygląda  zupełnie inaczej, a to za sprawą odnowienia

jego  elewacji  w  postaci  pomalowania  ścian  całego  budynku  oraz  umieszczenia  logo

przedszkola.  Wykonane  zostało  również  odwodnienie  wokół  budynku,  co  sprawiło,  że

padające deszcze nie zalewają nam pomieszczeń.

    

Wszystkie  zmiany,  które  w  ostatnim  czasie  miały  miejsce  są  zasługą  organu

prowadzącego - Gminy Nidzica. 

3. INNOWACJE , PROGRAMY I  PROJEKTY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU.

W naszym Przedszkolu realizowane są programy, innowacje i projekty.

Projekt „Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" 

Od 1 września 2019 r.  realizujemy projekt  „Poligloci  i  programiści-  przedszkolaki

z  Nidzicy"  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Bierze w nim udział  151 przedszkolaków 3, 4

i 5 – letnich, 9  rodziców oraz 12 nauczycieli. Ma on zapewnić równy dostęp do wysokiej

jakości  edukacji  przedszkolnej.  Celem  głównym  projektu  jest  podniesienie  kompetencji

kluczowych  u  przedszkolaków,  rodziców,  nauczycieli  przygotowując  ich  do  efektywnego

kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

W  ramach   projektu  realizowane  są  zajęcia  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym

„Nauczanie j.  angielskiego przez sztukę i  zabawę” – prowadząca zajęcia Aneta Lisowska,

„Tableciaki-  kreatywny  i  innowacyjny  przedszkolak”  -   prowadzące  Joanna  Kawecka

i Justyna Worobiej oraz „Zajęcia dla rodziców i dzieci wspieranych w ramach projektu” –

prowadząca Aneta Lisowska.



Zakupione zostały  pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK – 16 tabletów, tablica multimedialna,

rzutnik multimedialny.  Poprzez organizację szkoleń,   nauczyciele  zostali  przygotowani  do

efektywnego kształtowania kompetencji kluczowych dzieci biorących udział w projekcie. 

Projekt realizowany będzie do 31.07.2010 r.

REALIZACJA PROGRAMU „SMYKI KODUJĄ” A. Lisowska
W roku szkolnym 2017/2018 realizowany był w grupie III projekt SMYKI KODUJĄ

–  NAUKA  PROGRAMOWANIA  DLA  KAŻDEGO  PRZEDSZKOLAKA.  Akcja,

prowadzona  pod  patronatem Ministerstwa  Cyfryzacji  i  Komitetu  Ochrony Praw Dziecka,

mająca  na  celu popularyzację  nauki  programowania dla  dzieci  w wieku 5-6 lat.  Program

wzorowany jest na koncepcji Lindy Liukas, autorki „Hello Ruby”, która w swojej książce

udowadnia,  że programowania można uczyć się już od najmłodszych lat i że nauka przez

zabawę stanowi dla dzieci fascynująca przygodę.

              W ramach programu prowadzone były z dziećmi różne zajęcia jako cykl jednego

tygodnia zajęć nauki programowania.

Tematyka obejmowała:

Lekcja 1.0 – Instrukcje, błędy i algorytmy.

Lekcja 2.0 – Wykrywanie na podstawie informacji, logiczne myślenie.

Lekcja 3.0 – Warunki i pętle.

Lekcja 4.0 – Struktury danych, typy logiczne i abstrakcje.

Lekcja 5.0 – Komputery i człowiek.

             Ćwiczenia, które były przeprowadzone miały rozwijać umiejętności niezbędne

w przyszłej  nauce programowania, zapoznawały też dzieci z tym, jak działa komputer. Miały

również na celu wzbudzenie w dzieciach pasji do programowania i korzystania  w sposób

twórczy  z  komputerów.  Programowanie,  które  na  pierwszy  rzut  oka  może  wydawać  się

trudne,  było porównywane do konkretnych przykładów ze świata  rzeczywistego np.  pętle

(w tańcu) lub algorytm (mycia zębów).         

             Dzieci z entuzjazmem przyjęły nowe zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyły, poznały

nowe słownictwo, nowe wiadomości. Dowiedziały się, że instrukcje to nic innego jak kroki

podane  we  właściwej  kolejności.  Na  własnej  skórze  ćwiczyły  prawidłowe  podawanie

instrukcji oraz odnajdowały  błędy w tych wadliwych. Odkryły, że bardzo ważne jest uważne

podawanie  instrukcji,  bo  nawet  jeden  mały  błąd  może  przynieść  niekorzystne  skutki.

Dowiedziały się, że dzięki warunkom są w stanie wybrać właściwą opcję w danej sytuacji; że



pętle to czynność bądź czynności, które cały czas się powtarzają; że dzięki strukturom danych

możemy segregować rzeczy na wiele różnych sposobów. 

            Dzięki akcji Smyki kodują -  przedszkolaki  nabywały nowe umiejętności, które mają

na celu wdrażanie ich w świat programowania.

                    

Innowacja ,, Raz, dwa, trzy lubię bajki ….. ja i ty" (Rejestr Innowacji i Eksperymentów

nrI.193/16)  jest  poszerzeniem  treści  realizowanego  programu  przedszkolnego.  Innowacją

objęte były dzieci 4 i  5 letnie.  Nowatorstwo  koncepcji  innowacji  polegało na włączeniu

rodziców,  nauczycieli,  zaproszonych  gości,  absolwentów  przedszkola  do  podejmowanych

działań.  Obok słuchania  czytanych bajek,  dzieci  brały udział  w inscenizacjach,  zabawach

teatralnych, przygotowywały interpretacje wierszy na uroczystości przedszkolne oraz dłuższe

przedstawienia.  Ważnym  działaniem  były  wspólnie  przygotowywane  przez  nauczycieli,

rodziców i  dzieci  teatrzyki  z  okazji  uroczystości  przedszkolnych .np.   Gala Wielkanocna.

Warsztaty  odbywały się  2  razy w miesiącu  w godzinach popołudniowych i  po  realizacji

podstawy programowej. Do realizacji przewidzianych treści w przedszkolu został założony

,,bogato wyposażony’’ kącik czytelniczy i teatralny.  Dzieci z innych grup  mogły również

korzystać  z  tej  formy zabawy.  Innym elementem innowacji  było  nawiązanie  współpracy

z Teatrem Lalek  oraz Teatrem Jaracza w Olsztynie i udział dzieci w spektaklach i warsztatach

teatralnych z udziałem aktorów. Innowacja była również kontynuacją kampanii ,,Cała Polska

czyta  dzieciom’’.  Ciekawą  formą  literacką  wprowadzoną  w  naszym  przedszkolu  po  raz

pierwszy były- Zimowe wieczory z bajką „Snuj się, snuj bajeczko’’. W zimowo świątecznym

nastroju przy  choince i  pięknych polskich  kolędach i  pastorałkach dzieci słuchały bajek,

legend i  opowiadań.  A dzień z  ukochaną babcią był  dla  nich najwspanialszym prezentem

gwiazdkowym. Autorem innowacji była Pani Magdalena Świecik.  



                                                              Czytanie bajki 

                Teatrzyk                                              Zimowe wieczory z bajką 

Dużo ruch dla maluchów – gimnastyka z elementami SI,

Rejestr  Innowacji  i  Eksperymentów,  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie,  nr.  I.  157/15

2015/2016

Autorkami innowacji były E. Jul, J. Ciesielska, A. Kobylińska

Od chwili urodzenia przejawem życia jest ruch, jest on bodźcem rozwojowym. Aktywność

ruchowa  jest  czynnikiem  kształtującym  człowieka  i  jego  funkcje.  Okres  wczesnego

dzieciństwa jest szczególnie ważny dla kształtowania motorycznego dziecka. Dlatego troska

o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu możliwości wszelkiego ruchu jest

działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka – zdrowia fizycznego, psychicznego,

społecznego.

Sprawność fizyczna dzieci jest dla nas równie ważna, co ich rozwój intelektualny, dlatego też

już  od  najmłodszych  lat  staramy  się  zainteresować  ich  kulturą  fizyczną  oraz  stworzyć

warunki do harmonijnego rozwoju. Przede wszystkim uczymy dzieci, że aktywność fizyczna

jest nie tylko zdrowa, ale także przyjemna. Zachęcamy do wszelkiego rodzaju aktywności

fizycznej poprzez zabawy ze sprzętami i przyborami takimi jak woreczki, laski gimnastyczne,

piłki, tunel, walec, kołyska i wiele innych. W latach szkolnych 2015/2018 w naszych grupach

prowadzone były i nadal są zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej. Zajęcia

mają pozytywny wpływ na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. 

Dzieci  stopniowo  zwiększyły  koncentrację  na  wykonywanym  zadaniu,  poprawiały



koordynację ruchową, percepcję. Dzieci w czasie zajęć doskonaliły umiejętności w zakresie

dużej i małej motoryki,  koordynacji wzrokowo - ruchowej, planowania ruchu, równowagi

oraz odbierania i przetwarzania bodźców przez narządy zmysłów takie jak węch, dotyki inne.

Dzieci poprzez zabawę kształtowały świadomość własnego ciała, uczyły się samodzielności,

dzielenia  przestrzeni  z  innymi  ludźmi,  nawiązywania  z  nimi  kontaktu,  współdziałania,

empatii, zrozumienia i szacunku dla innych. Zdobywanie nowych umiejętności wzmacniało

w  nich  poczucie  wartości,  poprawiało  samoocenę.  Podczas  realizacji  innowacji

pedagogicznej  Dużo  ruchu  dla  maluchów”  -  gimnastyka  z  elementami  SI

wykorzystywałyśmy różne formy usprawniania ruchowego:

Ćwiczenia ogólnorozwojowe



Ćwiczenia równoważne

Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn

Elementy Metody Rudolfa Labana



Elementy Metody Integracji Sensorycznej

Celem  wykorzystywanych  ćwiczeń  była  poprawa  połączeń  synaptycznych  centralnego

układu  nerwowego  dziecka,  czyli  poprawa,  jakości  przesyłania  i  organizacji  informacji

odbieranych przez różne jego zmysły:

 przedsionkowy – odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała,

 propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku.

Stymulacja układu przedsionkowego i proprioceptywnego

Usprawnianie układu dotykowego



Ćwiczenia kształtujące obraz i schemat ciała oraz orientację przestrzenną

Rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności:



Ćwiczenia ruchów na przemiennych

Podejmowane  przez  nas  działania  sprzyjały  aktywności  fizycznej,  ruchowej  naszych

wychowanków.

Ruch  jest  bardzo  ważnym  elementem  rozwoju  dziecka.  Ćwiczenia  gimnastyczne

z  wykorzystaniem  elementów  różnych  metod,  oprócz  rozwoju  układu  kostnego,

mięśniowego,  krążenia,  oddechowego,  dają  dzieciom  możliwość  świetnej  zabawy,  a  co

najważniejsze uczą zasad zdrowego stylu życia.

Dzieci  przede  wszystkim  zbierały  doświadczenia  na  temat  postrzegania  własnego  ciała

i  integracji  poszczególnych  części,  sekwencji  ruchów,  wzmacniały  cechy  motoryczne-

szybkość,  siłę,  wytrzymałość,  rozwijały  obustronną  koordynację  ciała,  rozwijały  swoje



poczucie rytmu. Poprzez wprowadzanie elementów SI dzieci usprawniały swoje zmysły, co

pozytywnie  wpłynęło  na  zachowania  w  sferze  motorycznej,  dzieci  kształtowały  napięcie

mięśniowe  i  koordynację  ruchową,  poprawiły  również  percepcję  słuchową  i  wzrokową.

Prowadzone zajęcia  i  zabawy przyczyniły się  do  budowania  pozytywnego  obrazu swojej

osoby-poczucia własnej wartości oraz funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

"Zdrowo  o  żywieniu  w  najbliższym  otoczeniu" (Rejestr  Innowacji  i  Eksperymentów,

Kuratorium

Oświaty w Olsztynie, nr I.156/15) – J. Worobiej

Innowacja "Zdrowo o żywieniu w najbliższym otoczeniu" realizowana była w grupie dzieci 4

-  letnich  a  później  5  -letnich.  Celem  jej  było  poszerzanie  wiadomości  dzieci  na  temat

wychowania  zdrowotnego,  wyrabianie  prawidłowych  nawyków  prozdrowotnych  oraz

propagowanie zdrowego stylu życia. Innowacja pomogła nam:

- nauczyć dzieci czym jest jedzenie, skąd się bierze i dlaczego jest takie ważne;

- zwrócić uwagę na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia i edukacji dzieci;

- uczyć dzieci zdrowego stylu życia;

- stworzyć dzieciom warunki do nauki sposobów dbania o własne zdrowie, poprzez zdrowe 

odżywianie;

- wykształcić u dzieci umiejętności samoobsługowe;

- podjąć współpracę z domem rodzinnym celem określenia wspólnych działań, propagujących

wśród dzieci i najbliższej rodziny zdrowego stylu życia.

- pogłębić wiedzę wśród dzieci o warzywach i potrzebie ich spożywania oraz propagowanie 

zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

- poznanie przez dzieci prostych metod i materiałów używanych w sadzeniu roślin, 

hodowaniu, pielęgnowaniu, badaniu, wprowadzaniu do jadłospisu.



Robimy sok z jabłek                                      Przygotowujemy przetwory na zimę

Założyliśmy  zielnik                                             A tu robimy kapustę kiszoną….

„Przygoda ze sztuką”

(Rejestr  Innowacji  i  Eksperymentów,  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie,  nr  I.156/14)  

J. Ciesielska

Innowacja  pedagogiczna  „Przygoda  ze  sztuką”  była  rozszerzeniem treści  programowych.

W trakcie jej trwania dzieci zajmowały się takimi dziedzinami sztuki jak: malarstwo, rzeźba,

muzyka, fotografia i architektura.

Wychowanie przez sztukę ma na celu m.in. kształtowanie umiejętności wypowiadania się za

pomocą różnych technik plastycznych, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno

poprzez oddziaływanie na percepcję i ekspresję dziecka. W wieku przedszkolnym aktywność

plastyczna  jest  obok  zabawy  ważną  formą  działalności  dziecka  która  pobudza  emocje,

procesy poznawcze, rozwój motoryczny i mowę, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju

osobowości.  Dzieci  w  twórczości  artystycznej  zaspokajają  potrzebę  ekspresji,

odzwierciedlają  w niej  swoją wiedzę o świecie,  wyrażają  emocje.  Działalność plastyczna

oddziałuje także na całą sferę ruchową, a przede wszystkim rozwija koordynację wzrokowo-



ruchową i sprawność manualną.

"Bezpieczeństwo przede wszystkim"

(Rejestr Innowacji i Eksperymentów, Kuratorium Oświaty w  Olsztynie, nr I.158/14)

Innowacja „Bezpieczeństwo przede wszystkim” realizowana była w grupie dzieci 4-letnich 

Inspiracją  do  napisania  innowacji  pedagogicznej  z  zakresu  bezpieczeństwa  była  chęć

kształtowania w dzieciach prawidłowej postawy na zagrożenia płynące z otaczającego ich

świata. 

Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego.

Zagadnienia  dotyczące  bezpieczeństwa  są  bardzo  istotną  sprawą.  Należy  podejmować

działania,  które  będą  podnosić  świadomość  naszych  wychowanków  na  temat  unikania

zagrożeń.  Celem głównym innowacji  było  podniesienie  poziomu wiedzy dzieci  w wieku

przedszkolnym na temat bezpieczeństwa i wdrożenie ich do stosowania zasad bezpieczeństwa

oraz  zapoznanie  przedszkolaków  z  podstawową  wiedzą  z  zakresu  udzielania  pierwszej



pomocy.

"Gimnastyka dla smyka" 

(Rejestr Innowacji i Eksperymentów, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, nr I.157/14)

Innowacja  „Gimnastyka  dla  smyka” realizowana była  w dwóch grupach dzieci  3-letnich.

Celem  jej  było  wspomaganie  ogólnego  rozwoju  dzieci  i  ich  sprawności  fizycznej  oraz

przeciwdziałanie  powstawaniu  wad postawy,  poprzez  odpowiedni  dobór ćwiczeń i  zabaw

ruchowych.  Ponadto  w  innowacji  tej  wykorzystywano  metody  Ruchu  Rozwijającego

Weroniki Sherborne oraz elementy Metody Rudolfa Labana. 

Zajęcia  prowadzone  tymi  metodami  wpływają  pozytywnie  na  rozwój  poznawczy  dzieci

w  zakresie  lepszej  orientacji  w  schemacie  własnego  ciała,  rozwoju  wyobraźni  i  ich

pomysłowości.  Kształtują  również  umiejętności  społeczne,  ucząc  nawiązywania  kontaktu

z  drugą  osobą,  wytwarzając  pozytywny  stosunek  do  innych  dzieci  podczas  wspólnych

ćwiczeń i zabaw. W ramach tej  innowacji realizowane były również zajęcia „Bawimy się

ruchem  i  rytmem”,  które  rozbudzały  u  dzieci  zamiłowanie  do  rytmicznego  ruchu  przy

akompaniamencie muzyki z uwzględnieniem zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku.

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" – ogólnopolski projekt

Nasze  Przedszkole  włączyło  się  w  ogólnopolską  akcję  „Mały  Miś  w  świecie  wielkiej

literatury” ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.

Autorem  projektu,  który  ma  za  zadanie  rozwijać  czytelnictwo  i  współpracę  między

przedszkolami była Aneta Konefał - dyrektor przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej,

a  honorowy patronat  nad  przedsięwzięciem objął  Rzecznik  Praw Dziecka  oraz  magazyn



Przedszkolne ABC.

Podczas Światowego Dnia Pluszowego Misia aż 270 pluszaków z całej  Polski wyruszyło

w niezwykłą literacką podróż. Założeniem programu było, że każdy pluszowy miś pokona

trasę, podczas której odwiedzi dziesięć przedszkoli. Goszcząc w danej placówce miś wraz

z przedszkolakami ma słuchać bajek czytanych przez nauczycieli.

Każdy miś wysyłany w literacką podróż po Polsce wyposażony był w dzienniczek podróży,

w którym nauczyciele  wpisywali  tytuł  czytanej  bajki,  wklejali  zdjęcie  swojej  grupy oraz

razem z dziećmi pisali dedykację na pamiątkę. Trzylatki z grupy II pod kierunkiem pani Julity

Ciesielskiej wybrały brązowego misia, któremu nadały imię DYZIO. 

Ich przyjaciel w listopadzie 2017 r. również wyruszył w daleką podróż po Polsce. Odwiedził

następujące miejscowości: Barczygłów, Bełchatów, Kosina, Głosków, Ruda Śląska, Jeleniec,

Rychlik oraz Szamotuły (województwo: wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie, podkarpackie,

śląskie, lubelskie, ). 

Po długiej podróży wrócił do nas szczęśliwy i oczytany. Poznał wspaniałych przedszkolaków,

usłyszał  wiele  wspaniałych  bajek  i  opowiadań.  Radość  dzieci  była  ogromna,  gdy Dyzio

wrócił do „swojego domu”.

Przez ten długi czas, gdy czekaliśmy na naszego pluszowego przyjaciela, nie byliśm samotni.

Nas również odwiedziły misie z przedszkoli,  do których pojechał nasz Dyzio. Gościliśmy

u siebie: Marzyciela, Serduszko, Prążka, Oskara, Pyrusia, Julka, Rokisia, Franka, Charlottę.

Wszystkich gości witaliśmy z wielką radością. 

Starannie wybieraliśmy bajkę do czytania. Misie docierały do nas za pośrednictwem Poczty

Polskiej. 

Kiedy koperta była otwierana nigdy nie wiedzieliśmy, jaki gość zawitał do nas tym razem.

Ze smutkiem zakończyliśmy całą „misiową akcję” i z niecierpliwością czekamy na kolejną

edycję. 



„Dzieci  odkrywają  świat-  odkrywcy  przyrody”  -  realizacja  własnego  projektu

ekologicznego 

Projekt realizowany był  w latach 2016 -  2018, w projekcie  brały udział  wszystkie  dzieci

z przedszkola. 

W toku prowadzonych działań pogłębiały wiedzę o otaczającym ich świecie przyrody. 

W  przedszkolu  istnieje  wiele  okazji,  które  mają  za  zadanie  rozbudzić  wrażliwość

ekologiczną,  zapoznaje  ona  dzieci  ze  światem roślin  i  zwierząt,  z  przyrodą  nieożywioną

a także kształci odkrywanie piękna przyrody oraz współżycia z nim. Edukacja ekologiczna

dzieci,  już  od  najwcześniejszych  lat  życia  jest  podstawą  i  warunkiem do  prawidłowego

postępowania  z  zachowaniem  szacunku  do  przyrody  i  jej  ochrony  zarówno  teraz  jak  

i w najbliższej przyszłości.

Celem  projektu  było  rozbudzanie  i  rozwijanie  wśród  dzieci  pasji  poznawczej  świata,

poznawanie  motywów  i  sposobów  ochrony  i  kształtowania  środowiska,  zdobywanie,

poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie, pogłębianie wiadomości na temat roślin



i  zwierząt  żyjących na Ziemi,  stwarzanie okazji  do bezpośrednich kontaktów z przyrodą,

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i kształtowanie

przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt.

Działania realizowane w projekcie:

„Święto Drzewa”- spotkanie z leśnikiem, sadzenie drzew, inscenizacja wierszy o tematyce

ekologicznej



Kolorowe dni w przedszkolu:

Pomarańczowy  dzień-  zabawy  badawczo  jesienne  z  wykorzystaniem  darów  jesieni,

inscenizacje 

Biały dzień- zabawy sportowe, badawcze, inscenizacje

Zielony dzień- promowanie zdrowego stylu życia, inscenizacje 



Wycieczki przyrodnicze po swoim regionie: las, park, łąka, sad, ogród 

Zbieram, segreguję, sprzątam- akcja zbiórki surowców wtórnych 

dzieci  pogłębiły wiedzę o otaczającym nas  świecie,   poznały motywy i  sposoby ochrony

środowiska  zdobyły  i  poszerzyły  wiadomości  o  przyrodzie  poprzez  obserwację,  badanie

i eksperymentowanie.

„Czyste  powietrze  wokół  nas”-  program  przedszkolnej  edukacji  antytytoniowej,

przeznaczony  dla  najstarszej  grupy  wiekowej  dzieci  5-6  letnich.  Program  umożliwia

wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne

osoby palą przy nich papierosy. 

Program stanowi pierwsze bardzo ważne ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci. 

Organizatorem programu jest  Państwowa Inspekcja Sanitarna.  W programie  bierze  udział

około  50  przedszkolaków  wraz  z  rodzicami.  Jedną  z  form  realizacji  programu  było



zapoznanie  rodziców  z  jego  założeniami,  kolejną  formą  był  cykl  zajęć  dydaktycznych

w formie warsztatów skierowanych do dzieci. Celem programu jest zwiększenie umiejętności

dzieci  w  zakresie  radzenia  sobie  w  sytuacjach,  gdy  przebywają  w  zadymionych

pomieszczeniach  lub  gdy  dorośli  palą  przy  nich  tytoń,  wzrost  kompetencji  rodziców

w zakresie ochrony dzieci przez ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat

skutków palenia papierosów.

Zapobieganie  nadwadze  i  otyłości  oraz  chorobom  przewlekłym  poprzez  edukację

społeczeństwa  w  zakresie  żywienia  i  aktywności  fizycznej  –  realizacja  Szwajcarsko

Polskiego Programu Współpracy w latach 2014 – 2015, koordynatorem programu była Pani

Agnieszka  Rudzińska.  Celem  programu  było  wdrażanie  zasad  prawidłowego  żywienia

i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw -

i  w  konsekwencji  zapobieganie  rozwojowi  nadwagi  i  otyłości  oraz  innym  chorobom

przewlekłym.

Działania przedszkola w zakresie aktywności  fizycznej

1. Impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci i rodziców - spotkanie odbyło się w ogrodzie

przedszkolnym.  Dzieci  uczestniczyły  w  zabawach  sprawnościowych  pokonując

oznaczone  stanowiska.  Rodzice  odpowiedzialni  byli  za  właściwy  przebieg

poszczególnych zabaw.

Za wykonane zadania dzieci zdobywały pieczątki, a zdobycie pięciu upoważniało do

odebrania nagrody, którą był sok owocowy i opaska odblaskowa. Innymi atrakcjami

było  uczestnictwo  w aerobiku  wspólnie  z  rodzicami,  jazda  na  kucyku  lub  koniu,

malowanie  twarzy,  dmuchane  baloniki,pokaz  udzielania  pierwszej  pomocy,

poczęstunek zdrową żywnością oraz konkursy sportowe z udziałem rodziców.

2. Wychowankowie  z  dwóch  grup  pięcioletnich  uczestniczyli  dwa  razy  w  miesiącu

w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez terapeutów pracujących w Ośrodku



Dla  Dzieci  z  Upośledzeniem  Umysłowym.  W ten  sposób  dzieci  poznały  zasady

prawidłowego wykonywania ćwiczeń fizycznych pozytywnie wpływających na wady

postawy oraz poznały sposoby zapobiegania i walki z otyłością.

3. Odbyły się warsztaty ruchowe dla rodziców pt. ,,Mamo, tato ćwicz ze mną’’ w oparciu

o metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne.

4. Dzieci 5-letnie uczestniczyły w spartakiadzie pod hasłem ,,Sport i zabawa to świetna

sprawa’’zorganizowanej w hali Widowiskowo- Sportowej w Nidzicy  przez Specjalny

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy.  Dzieci wygrały puchar i  dyplom oraz

atrakcyjne nagrody dla całej grupy.

5. Dzieci  z  wadami postawy uczestniczyły raz w tygodniu w zajęciach z  gimnastyki

korekcyjnej prowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznego z Zespołu Szkół

nr 1 w Nidzicy panią Joanne Zielińską.

6. Dzieci  uczestniczyły   w  Gminnym  Dniu  Dziecka  zorganizowanym  na  stadionie

miejskim.

7. Zorganizowano dwa konkursy plastyczne pt. ,,Jak aktywnie spędzam czas z mamą

 i tatą’’, ,,Sport i zabawa to świetna sprawa’’

Celem  działań projektu było promowanie aktywności fizycznej i upowszechnianie

ruchu jako najbardziej wszechstronnego sposobu rozwoju dziecka. Ruch i prawidłowe

żywienie to dobra kondycja, energia, radość życia i osiągnięcia w nauce. To klucz do

zdrowia i sukcesów, jakie wspólnie chcemy zapewnić naszym dzieciom.

Organizowanie  zajęć  motywujących  przedszkolaki  do  samodzielnych

prozdrowotnych  wyborów – zdrowe odżywianie

Przykłady podejmowanych działań: 

-organizowanie  dni  warzywno-owocowych  np.  ,,Pomarańczowy dzień’’,  ,,Zielony dzień’’,

,,Biały dzień’’ (zwrócenie uwagi na spożywanie zdrowej żywności),

-   certyfikat  AKADEMII  ZDROWEGO  PRZEDSZKOLAKA ,,Uczymy  się  o  jedzeniu

w ekologicznym znaczeniu’’ -2014r.

- udział w uroczystości ,,Pożegnanie jesieni’’ (zwrócenie uwagi na konieczność spożywania

warzyw i owoców), 



-wykonywanie kukiełek z warzyw, 

-prace plastyczne ,,Żyj zdrowo’’, ,,Piramida żywności’’, ,,Witaminki’’

-wycieczki do sklepu warzywniczego, 

-zorganizowanie  wewnątrz  przedszkolnego  konkursu  wiedzy  dotyczącej  zdrowego

odżywiania się,

-  wystawienie  przez  rodziców  teatrzyków  promujących  zdrowe  odżywianie  pt.  ,,Chory

kotek’’, ,,Rzepka’’,

-spotkania z pielęgniarką, stomatologiem, pracownikiem SANEPIDU (rozmowy z dziećmi nt.

Konieczności zdrowego odżywiania się)

-wykonywanie soków warzywno-ziołowo-owocowych (próbowanie nowych smaków)

-hodowla ziółek- mali ogrodnicy hodowali w doniczkach szczypiorek, koperek, pietruszkę,

rzeżuchę;  zapoznali  się  z  zasadami  uprawy  roślin,  uczyli  systematyczności

 i odpowiedzialności a ich przedszkolne śniadania zostały wzbogacone w witaminy,

-pieczenie chleba, 

-robienie soku owocowego, 

-udział w święcie pieczonego ziemniaka

-udział dzieci w przeglądzie stomatologicznym w ramach ,,Dzieciństwo bez próchnicy’’

Podczas  spotkania  z  dietetykiem   rodzice  dowiedzieli  się,  jakie  produkty  powinny

dominować w diecie dziecka, a które powinno się eliminować ze względów zdrowotnych.

Prelegentka poruszyła temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych dziecka,

które w późniejszym życiu człowieka mogą go uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi.

Był również czas na indywidualne porady dla zainteresowanych rodziców. Rodzice otrzymali

broszurę pt. ,,Nauczmy dzieci zdrowo się odżywiać’’.



                                                               ,,POMARAŃCZOWY DZIEŃ’’



                                                         ,,ZIELONY DZIEŃ’’

                                           

      
                                                                ,,BIAŁY DZIEŃ’’



                          
                                       ,,POŻEGNANIE JESIENI’’ - występy dzieci i ich rodziców

                 
                                         WYCIECZKI DO SKLEPU WARZYWNICZEGO

                                

                                    KONKURS WIEDZY ,,ZDROWO JEMY – ZDROWO ŻYJEMY’’



                                     
                               Inscenizacja wiersza ,,Chory kotek’’ w wykonaniu rodziców i nauczycieli  

                      
                              Spotkanie z pielęgniarką, stomatologiem, pracownikiem sanepidu

          
                                                               ,,PIECZENIE CHLEBA’’



            
HODOWLA ZIÓŁEK I WARZYW                                            KUKIEŁKI Z WARZYW

                       – MALI OGRODNICY

            

                
                                              Prace plastyczne dzieci ,,ŻYJ ZDROWO’’



                                                   ,,WYKONUJEMY ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ’’

                             
                                                SPOTKANIE Z DIETETYKIEM



AKTYWNOŚĆ  FIZYCZNA

Impreza sportowo-rekreacyjna dla rodziców i dzieci

                 

                          

Edukacja dzieci w zakresie aktywności fizycznej

                                                    ,,Ćwiczenia gimnastyczne’’

                                             



                                   

                                                Warsztaty ruchowe dla rodziców

PIĘKNA  NASZA POLSKA CAŁA – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – E.Jul, A. 

Siemek

Nasze przedszkole wzięło udział w projekcie "Piękna nasza Polska cała", którego celem było

kształtowanie  postaw  patriotycznych  u  najmłodszych,  uwrażliwienie  na  piękno,  folklor

i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Projekt był odpowiedzią na

wyjątkowe święto Polaków – 100  rocznicę odzyskania niepodległości.  Poprzez realizację

zadań  tematycznych  przedszkolaki  miały  okazję  poznać  historię  państwa  polskiego,  jego

symbole narodowe, tradycje, zwyczaje oraz obrzędy ludowe. Działania projektowe były też

okazją  do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej

i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także do wzmacniania więzi rodzinnych i integracji

placówek oświatowych z terenu całej Polski. 

Honorowy Patronat  nad  konkursem  objęli  Burmistrz  Nidzicy  Jacek  Kosmala  i  Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych Małgorzata Sawicka.

W ramach tego  projektu dzieci we wszystkich grupach wiekowych poznały i nauczyły się

Hymnu Polskiego -  Mazurka Dąbrowskiego, którego 4 zwrotki zostały wspólnie odśpiewane

przez całą społeczność przedszkolną 9 listopada podczas uroczystej akademii z okazji 100



Rocznicy Odzyskania Niepodległości o godzinie 11.11, dzieci nauczyły się tańca ludowego

Polka Warszawska , który zaprezentowały na 3 Regionalnym Konkursie Tańca Ludowego

„Nidzicki Mazureczek” organizowanego przez nasze przedszkole, dzieci nauczyły się wierszy

o tematyce patriotycznej, został  wykonany kącik patriotyczny „Piękna nasza Polska cała”,

w którym dominowały symbole narodowe. 

W październiku tego roku nasze przedszkole zorganizowało SPARTAKIADĘ SPORTOWĄ - 

odbyły się zawody sportowe dla całego przedszkola pod hasłem "BIAŁO - CZERWONI

          



     
                                                 PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

4. OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLA W LATACH 2014-2019.

Podstawowym  celem  działania  naszego  przedszkola  jest  wszechstronny  rozwój  dziecka

poprzez  wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego  potencjałem

i  możliwościami  rozwojowymi  w  relacjach  ze  środowiskiem  społecznym,  kulturowym

 i przyrodniczym. W latach 2014 – 2019 zdobyliśmy następujące certyfikaty  i dyplomy:













Wyśpiewaliśmy z całą społecznością przedszkolną Hymn w ramach akcji 

Rekord dla Niepodległej





5. WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA  Z  RODZICAMI

Współpraca  przedszkola  z  rodzicami  jest  w  naszej  placówce  niezwykle  ważna.

Świadomość  tego  posiada  każdy  pracujący  tu  nauczyciel.  We  współpracy  z  rodzicami

przeważają kontakty bezpośrednie, ponieważ to one integrują, budują zaufanie, minimalizują

dystans  utrudniający  kontakt  i  wymianę  informacji.  Podczas  kontaktów  indywidualnych

informujemy o stanie emocjonalnym dziecka. O tym, jak nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

również o tym, co dziecko potrafi, jakie robi postępy, jakie ma zainteresowania, zdolności.

Rozmawiamy  też  o  problemach  i  trudnościach,  które  czasem  się  pojawiają.  Próbujemy

wspólnie  szukać  najlepszych  metod  ich  pokonania.  Pragniemy,  by  rodzice  czuli,  że  ich

dziecko jest dla nauczycieli tak samo ważne, jak dla nich samych.

Zanim dziecko przekroczy próg przedszkola i  zacznie uczęszczać do swojej  grupy

w naszej placówce organizowane są  tzw. „dni adaptacyjne” , które odbywają się przeważnie

w miesiącu sierpniu. Podczas takich dni rodzice mają możliwość odwiedzania  przedszkola

i włączenie swojego dziecka do działań grupowych.  Pozwala to rodzicom na:

- obserwowanie kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko,

- obserwowanie bazy lokalowej, wyposażenia sali,

- analizę stosowanych metod wychowawczych,

- obserwowania własnego dziecka w kontaktach grupowych,

- obniżenie poczucia leku u dziecka i rodziców związane z przebywaniem w „obcym 

miejscu”. 

Ważnym  elementem  współpracy  są  zebrania  z  rodzicami,  które  dostarczają

konkretnych  informacji.  Na  pierwszym  zebraniu  organizacyjnym  rodzice  informowani  są

o  rocznym  planie  pracy  przedszkola,  założeniach  programowych  pracy  w  danej  grupie

wiekowej,  koncepcji  pracy  przedszkola.  Staramy  się  również  dowiedzieć  jakie  są   ich

oczekiwania.

Ważną  rolę  we  współpracy  z  rodzicami  odgrywają  uroczystości  przedszkolne,  które

organizowane są już od najmłodszej grupy. Wartość uroczystości polega miedzy innymi na

tym,  że  umożliwiają  one  wykorzystanie  różnych  form ekspresji  dziecięcej,  spełniają  rolę

w wychowaniu estetycznym, w kształtowaniu kultury współżycia z rówieśnikami i dorosłymi.

Rodzice  uczestniczą  w  Pasowaniu  przedszkolaka,   Festynie  Rodzinnym,  Pożegnaniu

5-latków, w Dniu Matki.  Z poświęceniem pomagają nam przy organizowaniu wycieczek,

pikników  i  uroczystości.  To  oni  dbają  o  przygotowanie  poczęstunku  dla  dzieci  jak

i  zaproszonych  gości.  Przygotowują  ciekawe  i  oryginalne  kostiumy np.  do  przedstawień



teatralnych,  konkursów  (taneczny)  oraz  uroczystości  (Święto  Niepodległości).  Wspólnie

z dziećmi uczestniczą w konkursach organizowanych przez naszą placówkę. Nasze cykliczne

uroczystości przedszkolne:

1. Sprzątanie Świata
2. Dzień Edukacji Narodowej
3. Pasowanie na przedszkolaka
4. Pożegnanie Jesieni
5. Andrzejki
6. Mikołajki
7. Wigilia – Jasełka
8. Bal karnawałowy
9. Dzień Babci i Dziadka
10. Powitanie Wiosny 
11. Święto Ziemi
12. Poranek patriotyczny
13. Dzień Matki i Ojca
14. Festyn Rodzinny 
15. Imieniny i urodziny dzieci
16. Pożegnanie pięciolatków
17. Spartakiada
18. Święto Niepodległości
19. Święto drzewa
20. Kiermasz bożonarodzeniowy 
21. Tydzień Naukowca
22. Kiermasz wielkanocny
23. Kolorowe dni w przedszkolu – biały, pomarańczowy i zielony
24. Festyn rodzinny
25. Gala Wielkanocna
26. Powiatowy Konkurs Tańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”
27. Powiatowy konkurs matematyczny „Matematyka wkoło fika”

Wszystkie te uroczystości  przygotowane są na najwyższym poziomie i są organizowane przy

współpracy z  rodzicami,  którzy  przygotowują  swoim pociechom stroje.  Wspólna  zabawa

i   tańce  w czasie  uroczystości  sprawiają  wiele  radości  dzieciom,  a  rodzicom dają  okazję

obserwowania w grupie rówieśniczej własnego malucha.  

Nasze  przedszkole włączyło się również w akcje charytatywne:

1. Góra Grosza
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
3. Pola Nadziei – Caritas
4. Zbiórka plastikowych nakrętek
5. Pomagamy Martynce chwycić szczęście
6. Zbiórka karmy dla psów – schronisko PODAJ ŁAPĘ 

Ważnym elementem w naszej placówce jest działalność Rady Rodziców. 



Po  rozpoczęciu  pracy  z  grupą  przedszkolną  wybierani  są  na  wspólnym  zebraniu

przedstawiciele-  reprezentanci  rodziców.  Rada  Rodziców  spotyka  się  nie  tylko

z  nauczycielami,  ale  cyklicznie  organizowane  są  spotkania  z  dyrektorem przedszkola,  na

których omawia się osiągnięcia placówki, sytuację finansową, bieżące potrzeby. Jej zadaniem

jest współdecydowanie o tym, co się dzieje w przedszkolu, aby interesy placówki nie były

sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. 

Rada  Rodziców  czynnie  włącza  się  w  organizowanie  imprez  okolicznościowych,

uroczystości i wycieczek. Od roku 2013 Rada Rodziców organizuje Galę Wielkanocną pod

hasłem „Naszym Dzieciom”. Intencją tej uroczystości w roku 2013 było pozyskanie funduszy

na doposażenie placu zabaw. Była to bardzo cenna inicjatywa. Rodzice dostrzegają potrzeby

przedszkola, co się zmienia w przedszkolu i jak placówka pięknieje. Na Gali Wielkanocnej

dzieci,  rodzice  i  nauczyciele  mogą  zaprezentować  swoje  umiejętności  taneczne,  wokalne

i teatralne. Rada Rodziców i pracownicy Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW mogą

być dumni z siebie, że zorganizowanie jej bez wątpienia im się zawsze udaje. 



Występy Rodziców na Gali Wielkanocnej

                     
                            Występy nauczycieli na Gali Wielkanocnej -  SMERFY

Od kilku lat w naszym przedszkolu rodzice współpracując z nauczycielami poszczególnych

grup  występują  w  teatrzykach  przedstawiając  dzieciom  bajki  i  wiersze.  Przestawienia

rodziców cieszą się  dużym zainteresowaniem wśród najmłodszej  publiczności  i  nie  tylko.

Bo czy może nudzić mama, czy tata na scenie? Personel przedszkola jest  pod wrażeniem

zaangażowania  rodziców,  ich  pomysłowości,  otwartości  na  wcielanie  się  w  kreowanych

bohaterów,  a  przede  wszystkim  ich  współdziałania  nie  tylko  na  scenie,  ale  także

w przygotowywaniu strojów. 



Kolejną,   innowacyjną  formą  współpracy z  rodzicami  był  zorganizowany Tydzień

Naukowca,  w którym również  uczestniczyli  rodzice.  Mieli  okazję  zaobserwować ciekawe

zabawy badawcze w wykonaniu własnych pociech pod kierunkiem nauczycieli.  Wspaniałą

podróżą  po  nauce  okazały  się  wspólne  zabawy  badawcze  dzieci  z  rodzicami.  Wszyscy

uczestnicy w tym dniu doskonale się bawili i dzielili swoją wiedzą.

Już  od  kilku  lat  rodzice   naszej  placówki  biorą  udział   w  Festynie  Rodzinnym

organizowanym w miesiącu czerwcu. Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczą w zabawach

i  grach  sportowych.  Mają  okazję  zaprezentowania  się  również  w  śpiewaniu  biesiadnych

piosenek.  Festyn  jest  odpowiednią  okazją  do  złożenia  podziękowań  wszystkim rodzicom,

którzy wspierają naszą placówkę.



            Zjeżdżalnia zakupiona za pieniądze zebrane na Gali Wielkanocnej

W przedszkolu  podstawą  dobrej  współpracy z  rodzicami  jest  dostrzeżenie  w nich
przyjaciół  i  współpartnerów  w  wychowaniu  dziecka.  Rodzina  i  przedszkole  to  dwa
środowiska,  które  w  szczególny  sposób  oddziałują  na  dziecko.  Tylko  skuteczność  tego
oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.

6.WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA  ZE  ŚRODOWISKIEM

Nasze przedszkole jako placówka wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje

ze  środowiskiem  lokalnym  w  celu  promocji  i  uatrakcyjnienia  podejmowanych  działań

wychowawczych i  edukacyjnych. Współpracujemy z wieloma instytucjami dając dzieciom

możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością,  co z kolei  przyczynia się do chęci



poznawania  świata,  umiejętności  funkcjonowania  w  środowisku  oraz  komunikowania  się

z nim.  

Bezpieczeństwo dzieci jest dla naszego przedszkola priorytetem od wielu lat. Staramy

się o to, by w przedszkolu czuły się, jak w drugim domu, miały w nim spokojny i bezpieczny

pobyt. Uczestniczymy czynnie w ich życiu, mamy wpływ na ich przyszłość, dlatego zawsze

staramy się przekazać im wszystkie zasady bezpieczeństwa. Dzieci z naszej placówki co roku

uczestniczą w spotkaniach z policjantem, na których w obecności funkcjonariuszy  uczą się

prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie spotkań z policjantem wychowankowie

zdobywają wiedzę dotyczącą prawidłowych zachować podczas spotkań z osobą nieznajomą,

ważnych numerów alarmowych, które dziecko powinno znać a także ćwiczą sposoby obrony

podczas ataku psa.

Słuchamy uważnie jak należy zachować się na drodze

Nasza placówka współpracuje z władzami miasta, które uczestniczą w różnorodnych

uroczystościach  i  konkursach  organizowanych  przez  nasze  przedszkole  (Regionalnym

Konkursie Tańca Ludowego, Święcie Niepodległości, Wigilii, Festynie Rodzinnym). 



Na tą uroczystość zaprosiliśmy władze naszego miasta

W celu kreowania pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku i budowania

pozytywnego  image,  placówka  i  jej  wychowankowie  aktywnie  uczestniczą  w  różnych

spotkaniach,  imprezach  odbywających  się  w  środowisku  lokalnym  (Dzień  Sportu,  Bieg

Papieski). 

Uczestnictwo naszych dzieci w Biegu Papieskim

W ramach kontynuacji współpracy z Państwową Strażą Pożarną, co roku odbywają się

zaplanowane  wycieczki  podczas  których  dzieci  zwiedzają  placówkę,  biorą  udział

w  demonstracji  działania  niektórych  urządzeń  wchodzących  w  skład  wyposażenia

samochodów strażackich. Dowiadują się o skutkach niewłaściwych zabaw z ogniem. 



Z uwagą wpatrujemy się co potrafi ten samochód

Może kiedyś zostanę strażakiem.

Kontynuujemy współpracę z miejscową placówką Powiatowej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej,  w  ramach  której  realizujemy  program  zdrowotny  ,,Czyste  powietrze

wokół nas’’ . 

Dbając  o swoje zdrowie oraz troszcząc się o własną higienę organizujemy spotkania

z pracownikami służby zdrowia, podczas których dowiadujemy się jak zapobiegać infekcjom,

jak należy o siebie dbać, ubierać się stosownie do pogody, właściwie się odżywiać. 



Zdobywamy wiedzę, jak należy dbać o swoje zdrowie
Co  roku  zacieśniamy  współpracę  z  gminnymi  placówkami  oświatowymi.

Uczestniczymy  w  cyklicznych  konkursach,  które  organizują.  Nasi  wychowankowie

prezentują  wtedy  umiejętności  artystyczne  w  dziedzinie  muzyki,  plastyki  i  recytowania.

Przedszkolacy  przeprowadzają  eksperymenty  pod  czujnym  okiem  uczniów  ,,jedynki’’

w ramach Tygodnia Naukowca.

     Nauczycielka pani Elżbieta Ciszek tłumaczy dzieciom co to jest przyciąganie ziemskie

Współpracujemy z Zespołem Pieśni i Tańca WARMIA oraz z Zespołem Pieśni i Tańca

KORTOWO,  których  tancerze  co  roku  prezentują  swoje  umiejętności  na  Regionalnym

Konkursie  Tańca  Ludowego  „Nidzicki  Mazureczek”  który  w  roku  szkolnym  2018/2019

odbędzie się po raz 4, a w Jury zasiadają  Pan  Mariusz Krupiński -   Dyrektor i Główny

Choreograf  Zespołu Pieśni i Tańca “WARMIA”, Pani  Karolina Wizner Instruktor  Bokwa

Fitness  i  Rekreacji   Ruchowej  ze  specjalnością  fitness,  instruktor  tańca,  pedagog,

olinofrenopedagog  oraz animator czasu wolnego i Pan  Sławomir  Kokoszko -   choreograf,

instruktor, a zarazem kierownik Zespołu Pieśni i Tańca KORTOWO. Co roku na konkursie



występują  tancerze  z  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  WARMIA.  Wysoki  poziom  artystyczny

prezentowanych  układów tanecznych  w znacznym stopniu  wpłynął  na  podniesienie  rangi

naszego konkursu. 

   
Nasze ludowe Jury                                                                   Zespół pieśni i tańca WARMIA

     

Regionalny Konkurs Tańca Ludowego Nidzicki Mazureczek

Nasza  Placówka  jest  organizatorem  Gminnego  Konkursu  Matematycznego  „Matematyka

wkoło  fika”.  W konkursie  co  roku biorą  udział  dzieci  5  – letnie  z  wszystkich  gminnych

placówek. Dzieci zmagają się z zadaniami zawierającymi treści matematyczno – przyrodnicze

i informatyczne z podstawy programowej ale ich umiejętności i wiadomości niejednokrotnie

wychodzą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dzieci układają zadania,

wykonują działania, kodują, klasyfikują i wykorzystują nowoczesne środki komputerowe.



                    
                                          Gminny konkurs matematyczny

Stale współpracujemy z Nadleśnictwem Nidzica i Jedwabno. Organizujemy wycieczki

do lasu i ,,szkółek leśnych’’, na których w towarzystwie leśników obserwujemy środowisko

leśne, poznajemy gatunki drzew, dowiadujemy się o życiu leśnych zwierząt. W ramach tej

współpracy dołączamy się też co roku do pomocy zwierzętom leśnym w przetrwaniu zimy.

Gościmy również w przedszkolu leśników, którzy przybliżają naszym wychowankom wiedzę

dotyczącą środowiska leśnego.

  Wyprawa do lasu jesienią



                                                      To nasza zbiórka owoców i warzyw dla zwierząt

W  ramach  integracji  z  dziećmi   niepełnosprawnymi  utrzymujemy  ścisły  kontakt

z   Ośrodkiem  Rehabilitacyjnym  dla  Dzieci  z  Upośledzeniem  Umysłowym  w  Nidzicy.

Organizujemy również spotkania i występy dzieci dla osób starszych i  niepełnosprawnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy.

Od  wielu  lat  nasze  przedszkole   współpracuje   z  Nidzickim  Ośrodkiem  Kultury.

Uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych, uroczystościach z okazji obchodów  np. Dni

Nidzicy i innych imprezach organizowanych przez Nidzicki Dom Kultury. Ścisłą współpracę

utrzymujemy również z Miejsko-Gminną Biblioteką dla Dzieci, której efektem  jest wzrost

zainteresowania  dzieci  książkami  oraz  odwiedzanie  biblioteki  i  wypożyczanie  książek

również w towarzystwie swoich rodziców. Co roku uczestniczymy w organizowanym przez

bibliotekę ,,Światowym Dniu Pluszowego Misia’’.

Uważnie wsłuchujemy się w opowieści o książkach

Współpraca  naszej  placówki  ze  środowiskiem  lokalnym  służy  promowaniu

wychowania przedszkolnego, ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole. 



Podstawą dobrej współpracy naszego przedszkola ze środowiskiem jest dostrzeżenie w nim

przyjaciół,  współpartnerów  w  wychowaniu  dziecka.  Okazuje  się,  że  Przedszkole  Nr  4

KRAINA ODKRYWCÓW ma wielu sojuszników. Jest miejscem nie tylko bliskim i miłym

dzieciom, ale również integruje środowisko.

                          Pracownicy  Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW

CHOĆ O TRZYDZIEŚCI  PIĘĆ DŁUGICH  LAT
POSTARZAŁ SIĘ STARUSZEK ŚWIAT,

NAM O WIEK WCALE NIE CHODZI,
MY NADAL CZUJEMY SIĘ MŁODZI,

MY WCIĄŻ DO ZROBIENIA MAMY WIELE,
PRZED NAMI MARZENIA I NOWE CELE….

Historię opracowała Anna Siemek , Joanna Kawecka


