
                                                                                                                                                 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA     

 

 

 

„Kiedy śmieje się dziecko, 

śmieje się cały świat.” 
Janusz Korczak 

   
                                

Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” realizuje zadania wynikające z podstawy 

programowej. W swej pracy kierujemy się dobrem dziecka i zadowoleniem rodziców.  Motto 

naszych nauczycieli : 

„...Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, 

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, 

nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi 

wiele natchnionych chwil...” J. Korczak 

 

Przygotowaliśmy sylwetkę absolwenta, która określa umiejętności i cechy jakie dziecko 

powinno posiąść, dzięki uczęszczaniu do naszego przedszkola. 

 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA POWINIEN: 

W sferze zdrowotnej: 

 Wykazywać się ogólną sprawnością ruchową 

 Mieć dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni 

 Posiadać sprawność manualną i nie zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową 

 Mieć wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

 Być świadomym zdrowego stylu życia, orientować się w zasadach zdrowego żywienia 

 Mieć świadomość dbania o swoje zdrowie 

 Dbać o higienę osobistą i swoje otoczenie 

 Orientować się w bezpiecznym poruszaniu po drogach i korzystaniu ze środków 

transportu 

W sferze emocjonalnej: 

 Otwarcie informować o swoich potrzebach 

 Rozpoznawać i nazywać uczucia, wyrażać je w formie werbalnej i niewerbalnej 



                                                                                                                                                 
 Świadomie podejmować działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie 

 Być świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji 

 Chętnie i łatwo nawiązywać kontakty z nauczycielami i kolegami 

W sferze kontaktów społecznych: 

 Przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie          

dorosłych 

 Próbować przewidzieć skutki swojego zachowania 

 Stosować formy grzecznościowe 

 Samodzielnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami 

 Współdziałać w grupie rówieśniczej 

 Chętnie i aktywnie uczestniczyć w zabawach i działaniach rozwijających zdolności 

artystyczne i twórcze 

 Otwarcie wyrażać swoje potrzeby - rozumieć i szanować potrzeby innych. 

 Rozwiązywać sytuacje konfliktowe drogą dyskutowania i negocjacji 

 Kulturalnie zachowywać się na uroczystościach - koncercie, festynie, w teatrze,  

w kinie. 

 Wiedzieć, że wszyscy ludzie maja równe prawa 

W sferze kontaktów ze światem (świadomość regionalna i narodowa, świadomość 

ekologiczna): 

 Znać nazwę swojego miasta, zabytki, legendy, symbole miasta, regionu 

 Wiedzieć jakiej jest narodowości, nazwać swój kraj i jego stolicę 

 Nazywać godło i flagę państwową, rozpoznawać hymn Polski 

 Być wrażliwym na piękno i bogactwo otaczającego świata 

 Rozpoznawać i nazywać ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne 

różnorodnych środowisk 

 Wiedzieć jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin 

 Wiedzieć w jaki sposób człowiek może pomagać roślinom i zwierzętom 

 Znać zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody 

 Świadomie podejmować działania na rzecz środowiska i jego ochrony 

 Czuć się cząstką przyrody 

W sferze umysłowej: 

 

Sprawność językowa 

 Posiadać w miarę bogaty zasób słownictwa 



                                                                                                                                                 
 Przekazywać swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny 

 Poprawnie i komunikatywnie wypowiadać się w różnych sytuacjach z zachowaniem 

poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażać życzenia, pytania, własne sądy 

 i oceny. 

Myślenie 

 Dokonywać analizy i syntezy, porównywać, klasyfikować na materiale obrazkowym, 

werbalnym i abstrakcyjnym 

 Posiadać zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze 

dostrzegania i rozwiązywania problemów twórczych 

Przygotowanie do nauki pisania i czytania 

 Prawidłowo posługiwać się narzędziami pisarskimi i plastycznymi 

 Kreślić w miarę płynne i ciągłe ruchy na płaszczyźnie i w przestrzeni 

 Odwzorowywać i odtwarzać kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu 

 Być gotowy do podjęcia nauki czytania i pisania 

 Dokonywać operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, wyrazów i zdań 

 Interesować się czytaniem i pisaniem 

 

Dojrzałość do uczenia się matematyki 

 Określać stosunki przestrzenne, określać położenie obiektów w stosunku do siebie 

 i innych obiektów 

 Rozróżniać stronę lewą i prawą 

 Liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego 

 Klasyfikować przedmioty według różnych kategorii 

 Wyznaczać wynik dodawania i odejmowania na konkretach 

 Dostrzegać regularności czasowe, jakościowe i ilościowe, kontynuować i tworzyć 

własne 

 Ustalać równoliczność dwóch zbiorów 

 

 

 

 


