NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO CERTYFIKAT
PRZEDSZKOLA TALENTÓW
Nasze przedszkole od początku swojej działalności realizuje i tworzy warunki do
wszechstronnego rozwoju dzieci z ukierunkowaniem na rozwijanie ich potencjału
intelektualnego, emocjonalnego, artystycznego. W pracy z dziećmi doskonalimy zdolności
wokalne, aktorskie, recytatorskie, taneczne, plastyczne, literackie i prezentujemy je przed
większą publicznością na uroczystościach przedszkolnych, konkursach, przeglądach i
festiwalach. Uczymy kreatywności poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i w
poszukiwaniu różnorodnych rozwiązań.
Dlatego też przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu „Przedszkole
Talentów" zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Miło nam poinformować, że Nasz udział zaowocował otrzymaniem Certyfikatu "Przedszkole
Talentów". Pracę nad konkursem koordynowała p. Joanna Tarnowska.
Celem konkursu było rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów. Celem
przedszkola natomiast stało się uczenie kreatywności najmłodszych poprzez wskazywanie
możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.
Aby otrzymać certyfikat należało poprawnie wykonać 10 zadań:
1. Przeprowadzono „Dzień talentu” w przedszkolu, podczas którego dzieci
zaprezentowały swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne.
2. „Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych”- zorganizowano gry i zabawy
kształtujące umiejętność dodawania i odejmowania u dzieci.
3. Przeprowadzono przedszkolny konkurs recytatorski pod hasłem „Brzechwa i Tuwim
dzieciom”.
4. Zorganizowano wycieczkę po okolicy „Poznaję swoje otoczenie”, która miała na celu
wyuczenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić
odnalezienie się w różnych miejscach.
5. Kształtowano odporność emocjonalną dzieci, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo skutkowej.
6. „Poznaję kształty i figury geometryczne” – zaktywizowano dzieci do rysowania i
wyklejania figur ze wskazaniem wielkości przedmiotu.
7. Zainicjowano zabawy „Mój mały sklep” mające na celu przybliżenie wiedzy
związanej z objętością i wagą danego przedmiotu/artykułu oraz ilością danych
przedmiotów jednego rodzaju na półce, jak i klasyfikacją (rodzaj, barwa, wielkość,
kształt, ciężar, warzywa i owoce, słodycze…).

8. ”Dziecko w uporządkowanym świecie” – dostrzeganie powtarzalności następujących
po sobie: pór roku i dni, dat w kalendarzu.
9. Przeprowadzono zajęcia w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek
przedszkolnych i samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi.
Przedstawione sytuacje miały na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w
kontaktach z nieznajomymi, którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres,
odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej
sytuacji.
10. Uczestnictwo koordynatora konkursu w kursie e-learningowym.
Realizowane zadania były oceniane przez jury punktowo, w skali od 1 do 10. Warunkiem do
otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole talentów” było uzyskanie co najmniej 80%
punktów za 10 zadań.
Wszystkie grupy włożyły ogrom pracy i zaangażowania w realizację projektu, ale było warto.
Miło nam poinformować, że Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie jest Przedszkolem
Talentów!

