Szczegółowy opis zajęć w przedszkolu Bajkoland w Gdyni
* Pakiet poznawczo – edukacyjny *

Zajęcia MEN
- zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program „Przygody Olka i Ady”
wydawnictwa MAC;
- program zajęć jest modyfikowany przez nauczycieli, którzy tworzą indywidualne plany miesięczne,
dostosowując je do danej grupy wiekowej i uwzględniając możliwości oraz zainteresowania dzieci;
Montessori
- nasi nauczyciele doskonale wiedzą, że dziecko do 6 roku życia uczy się w sposób wyjątkowy i
niepowtarzalny: ma absorbujący umysł tzn. tak jak gąbka chłonie wodę, tak przedszkolak chłonie
wszystkie wrażenia i bodźce ze świata zewnętrznego. Dziecko uczy się, poprzez to, co my nazywamy
zabawą, która tak naprawdę jest jego pracą. Nauczyciel w taki sposób buduje środowisko dla dziecka,
żeby mogło swobodnie sięgać po „zabawki”- „pomoce edukacyjne”, dużo wychodzimy, podróżujemy,
żeby nasze dzieci mogły same doświadczać, uczyć się poprzez samodzielne poznanie. Podczas
wszelkich zajęć wplatamy elementy pedagogiki Montessori, wykorzystujemy mnóstwo jej pomocy.
Nauczyciele przedszkola „Bajkoland” posiadają pełną wiedzę z zakresu tejże metody i wyciągają z niej
to co najlepsze dla naszych przedszkolaków;
W świecie literek
- dzieci poprzez zabawę poznają „Magiczny Świat Liter”,
- podczas zajęć wykorzystujemy elementy różnych metod, m.in. Glottodydaktyka, Metoda Odimienna
Ireny Majchrzak, Metoda Dobrego Startu Magdy Bogdanowicz, Metoda Rocławskiego, Globalne
Czytanie;
Matematyczne przygody
- podczas zajęć dzieci m.in. poznają liczby, dodają, odejmują, tworzą zbiory, rozwiązują zadania
tekstowe z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych np. różnorodne liczmany, krokodyle
matematyczne, figury przestrzenne, centymetry, tabliczki sensoryczne, matematyczne pieczątki i gry.

- przygotowując zajęcia opieramy się o Metodę Gruszczyk- Kolczyńskiej, Zielińskiej;

Magiczny świat teatru
- w czasie zajęć przedszkolaki przenoszą się w magiczny świat teatru, jego kultury, zapoznają się z
zawodem aktora i jego atrybutami, odgrywają różnego rodzaju teatrzyki (m.in. pantomimy, teatrzyki
cieni, lalek, żywego aktora);
- zajęcia mają na celu również pokonanie tremy, lęku przed występami publicznymi, jest to okazja do
pracy na emocjach poprzez odgrywanie różnego rodzaju ról;
Mały naukowiec- eksperymenty
- przedszkolaki zamieniają się w małych naukowców, zapoznają się z różnego rodzaju zjawiskami
fizycznymi i chemicznymi, badają wpływ i zależności, każde dziecko ma możliwość samodzielnego
przeprowadzenia wszystkich doświadczeń pod czujnym okiem nauczyciela;
Podróże dookoła świata
- przedszkolaki wraz z kangurem Felkiem podróżują przez cały świat odkrywając jego bliskie i najdalsze
zakątki. Poznają kulturę , zwyczaje, ciekawostki i przyrodę różnych państw. Poszukują różnic i
podobieństw. Uczą się tolerancji na różnorodność świata, która w dobie multikulturowości jest
niezbędna;
Kuchcikowo
- dzieci zamieniają się w małych kucharzy lub cukierników i przygotowują różnego rodzaju pyszności,
uczą się zasad kulturalnego zachowania przy stole, poznają zdrowe nawyki żywieniowe, walory płynące
ze zdrowego odżywiania się, ciekawostki kulinarne, degustują produkty (mają możliwość poznania
wielozmysłowego),każde zajęcia to swego rodzaju mini podróż kulinarna;
Sensoplastyka dla smyka
-maluchy poznają świat wieloma zmysłami lecz przede wszystkim dotykiem, w czasie zajęć
przedszkolaki mają możliwość rozwoju sensorycznego tworząc różnego rodzaju masy plastyczne,
chodząc po ścieżkach sensorycznych, dotykając rzeczy z ciekawą fakturą, malując dłońmi i stopami;

