
W NASZYM PRZEDSZKOLU CZAS PŁYNIE CIEKAWIE, WESOŁO i MIŁO. 
 
Niepubliczne Przedszkole w Płotach znajduje się ok 10 km od centrum Zielonej Góry. Jest to malownicza 
miejscowość otoczona lasami o bogatej florze i faunie, które miejscami są gęsto poprzecinane strumieniami.  
Nasza placówka jest dwuoddziałowa i znajduje się w budynku Zespołu Edukacyjnego – razem ze szkołą 
podstawową. Obok budynku mieści się przestronny, bezpieczny i dobrze wyposażony w urządzenia 
rekreacyjno-zabawowe, plac zabaw. Placówka przedszkolna ma do dyspozycji dwie sale dydaktyczne, 
przestrzenne, funkcjonalne i bezpiecznie urządzone, stosownie do potrzeb rozwojowych dzieci. 
 
Atrakcyjne położenie przedszkola sprzyja bezpośredniemu obcowaniu z przyrodą, dlatego spacery stanowią 
nieodłączny element programu dnia i są połączone z obserwacją i zabawami badawczymi. Zgodnie z naszym 
hasłem „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody” stwarzamy sytuacje pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności 
dbania o przyrodę i zwierzęta. W ramach planu rocznego dzieci uczestniczyły w akcji „Jeżowa Akcja Adopcyjna” 
i „ Zbieramy karmę dla Schroniska” – zebraliśmy bardzo dużo karmy i innych produktów pozwalających 
zwierzętom przetrwać zimę.  
 
Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim dzieciom uczęszczającym do 
naszej placówki. Indywidualny rozwój dziecka staramy się wspomagać i ukierunkowywać zgodnie z jego 
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. U dzieci kształtujemy i rozwijamy aktywność wobec 
siebie, innych ludzi i otaczającego świata poprzez stwarzanie warunków umożliwiających w niedalekiej 
przyszłości osiągnięcie „gotowości szkolnej”.  
 
Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach, zabawach, spacerach, w wielu imprezach, uroczystościach  
i wydarzeniach organizowanych w przedszkolu i poza nim. Są to zajęcia wynikające z programu wychowania 
przedszkolnego i zajęcia dodatkowe, takie jak: rytmika, judo, tańce, zajęcia sensoryczne oraz język angielski, 
które wzbogacają ofertę edukacyjną przedszkola.  
Język angielski w grupach przedszkolnych realizowany jest poprzez program „Musical Babies” (grupa młodsza) 
oraz „Musical English” (grupa starsza). Odbywa się to poprzez poznawanie prostych słów i zwrotów angielskich 
za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowe włączanie się dzieci w śpiewanie piosenek  
i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności. Przyczynia się do kształcenia wyczucia 
rytmu za pomocą tańca, ruchu oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, usprawniając przy tym koordynację 
ruchową. 
 
Plastyka i zajęcia sensoplastyczne (czyli plastyczne z wykorzystaniem wszystkich zmysłów) pozwalają na 
wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z materiałami plastycznymi i są jedną z ważniejszych form 
działalności artystycznej dzieci w naszym przedszkolu. W ten sposób dzieci wyrażają swoje myśli i emocje oraz 
zaspakajają potrzebę własnej ekspresji.  
 
Czytelnictwo, pobudzanie zainteresowania dzieci do książek, bajek i literatury, kształtowanie czytelniczych 
nawyków dzieci poprzez częste sięganie do bogatych przedszkolnych zbiorów bibliotecznych i wizyty w 
pobliskiej bibliotece (warsztaty czytelniczo – plastyczne) również stanowią istotny element harmonogramu 
dnia. 
W naszej placówce dzieci mają więc nieograniczone możliwość ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej  
i ruchowej. W ten sposób kształtujemy, inspirujemy i rozwijamy u dzieci ciekawość świata, samodzielność, 
kreatywność, spostrzegawczość, myślenie przyczynowo – skutkowe oraz harmonijny rozwój emocjonalny.  
 
Nowością w naszym przedszkolu jest cykl spotkań pt. „Spotkania z Najbliższymi” - średnio dwa razy w miesiącu 
przychodzą do nas rodzice naszych dzieci, żeby zaprezentować swoją pracę, czy pasję.  
 



Tylko w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w : 
- warsztatach przyrodniczych: „ Żywa Edukacja” (Owady nie robale oraz szychy, szyszki i szyszunie); 
- sensoplastyce na trawie; 
- przedstawieniach teatralnych „ Pszczółka Maja” i „ Rumcajs” w Zielonej Górze; 
- kreatywnych zajęciach muzykoterapeutycznych „ Grajki, śpiewajki, tupajki ”; 
- spotkaniu z policjantem, sołtysem , górnikiem, weterynarzem i psim behawiorystą ( w ramach poznawania 
interesujących zawodów);  
- Dniu Jeża; Dniu Pluszowego Misia, kolorowych dniach typu „ Yellow Day”, „Orange Day”, akcji „Góra grosza”; 
- konkursie na świąteczną bombkę i kartkę świąteczną; 
- terapeutycznych warsztatach ze studentami pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego; 
- przyrządzaniu sałatek owocowych, w pieczeniu pierniczków i w wyciskaniu soków; 
- wycieczce na cmentarz i w porządkowaniu grobów; 
- wyjściach do miejscowej biblioteki ( m.in. „Dzień Pingwina” czy „Bajki, bajdy, banialuki”); 
- Andrzejkach, w spotkaniu z Mikołajem, w Jasełkach-imprezie środowiskowej; 
- eksperymentach chemicznych w tzw. „ Laboratorium Dziecięcym”. 
Te wszystkie działania i aktywności pozwalają na efektywny rozwój i spożytkowanie naturalnego potencjału 
dzieci, zapewniając im do tego odpowiednie warunki. Pomagają otwierać się na ich potrzeby (zrozumienia, 
szacunku, akceptacji, swobodnej eksploracji, ruchu itp.). Wspomagają też zdrowe poczucie własnej wartości, 
bycie wewnętrznie zmotywowanym do dalszego rozwoju i z czasem sprecyzowania własnych zainteresowań. 
 
Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Opiekę nad dziećmi sprawuje 
kompetentna kadra pedagogiczna, która wykorzystuje całe swoje doświadczenie do tego aby przedszkole było 
jak najlepiej zorganizowane, oparte na wnikliwej obserwacji dzieci, bezpośredniej pracy z najmłodszymi, jak 
również na analizie ich niesamowitej aktywności i chęci poznawania całego Wszechświata.  
 
Wykwalifikowana kadra stale dąży do tego, żeby praca z dziećmi i zorganizowany plan dnia były pełne atrakcji, 
nowych wyzwań i przygód. Owocuje to uśmiechem najmłodszych, zadowoleniem ze strony rodziców oraz 
nowymi sukcesami.  
Staramy się, żeby w naszym przedszkolu dzieci przede wszystkim doświadczały, a suma tych doświadczeń 
sprawi, że będą jednocześnie w sposób spontaniczny przyswajać wiedzę. Nasze przedszkole to miejsce, w 
którym dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego 
działania i doświadczenia.  
 
Uważamy, że rozwojowi dzieci należy przede wszystkim nie przeszkadzać, dlatego tworzymy dla nich ciekawe 
środowisko i pokazujemy świat, a nie tylko nauczamy – dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce, a 
dopiero później dydaktyka. W naszym przedszkolu dzieci są po prostu ludźmi, a wartości bliskości i 
porozumienia bez przemocy ( brak kar) są ideami, które nas inspirują.  
 

Zatem, zapraszamy gorąco do nas dzieci od 3 do 6 roku życia. 
Przedszkole jest otwarte od godziny 7:00 do godziny 16:00. 

 
Serdecznie zapraszamy przyszłych Przedszkolaków i ich Rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się 23 
marca 2019 r (w sobotę) od godz. 10:00. Na dzieci będzie czekać dużo atrakcji i ciekawych zajęć oraz 
warsztatów. Rodzice będą mogli zapoznać się z kadrą pedagogiczną - porozmawiać z nauczycielami oraz 
poznać rozkład dnia, specyfikę miejsca itp. Zapraszamy do odwiedzin w tym dniu, co na pewno ułatwi Państwu 
decyzję o zapisaniu dziecka do naszego Przedszkola. 
 
Opracowała: mgr Kamila Gembara 

 


