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Edukacja
Wychowanie i profilaktyka

Plastyczna, muzyczna, ruchowa
Współpraca z wykładowcą, nauczycielem, rodzicem.
Rozwijanie świadomości, odpowiedzialności i
współpracy w grupach.

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia
(zajęcia pozalekcyjne)
Zakres
działania:

Organizacja i zarządzanie

Podjęcie współpracy z uczelnia. Utworzenie w
przedszkolu placówki praktyk pedagogicznych dla
studentów uczelni przyszłych nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Realizacja godzin dodatkowych
wynikających
z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela
Inne obszary (określić jakie)

Doskonalenie zawodowe nauczycielek naszego
przedszkola poprzez uczestnictwo w zajęciach
Uniwersytetu Pierwszego Wieku z wykładowcami
uczelni.

Temat działania:
INAUGURACJA UNIWERSYTETU PIERWSZEG WIEKU
PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZĄ W SANDOMIERZU
STUDIUM GENERALE SANDOMIRIENSE
Cele działania:
Zachęcanie dzieci do nauki i poznawania świata, inspirowanie do odkrywania i rozwijania swoich pasji, rozwijanie
dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
• kształcenie twórczej, aktywnej postawy,
• integracja grupy,
• redukcja napięcia psychofizycznego,
•
emisja głosu
• zdobywanie ogólnej wiedzy o teatrze, pracy aktorów: wzbogacanie słownika dziecka o nazwy elementów
niezbędnych do tego, aby powstało przedstawienie: scena, aktor (ludzie, lalki), kurtyna, kostiumy, muzyka,
scenografia, reżyser,
• aktywizowanie dziecięcej wyobraźni przez odgrywanie krótkich „ról”, odwoływanie się do doświadczeń dzieci,
rozwijanie myślenia dywergencyjnego, stymulowanie twórczej aktywności dziecka,
• poznawanie właściwości fizycznych światła, pogłębianie wiadomości dotyczących źródeł światła,
badanie zjawiska cienia – powstawanie cieni i półcieni, poznawanie różnych typów światła – naturalne i
sztuczne, rozumienie znaczenia światła dla życia na ziemi.
• dostarczenie mądrej rozrywki

Opis działania:
W dniu 17 stycznia 2017 roku w Przedszkolu „Pod Sosnami” w Koprzywnicy nastąpiła Inauguracja
Uniwersytetu Pierwszego Wieku przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą w Sandomierzu „Studium
Generale Sandomiriense”.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor przedszkola mgr Marta Marczewska witając władze uczelni: pana
Rektora dr Andrzeja Lisa, pana Prorektora dr Adama Erechemlę, panów wykładowców akademickich –
prowadzących zajęcia dla dzieci, koordynatora projektu pana mgr Krzysztofa Nowaka, licznie przybyłych gości –
przewodniczącego komisji oświatowej radnego pana mgr Pawła Jasińskiego, Rodziców małych studentów,
nauczycieli przedszkola.
Uroczystego pasowania przedszkolaków na studentów Uniwersytetu Pierwszego Wieku Wyższej Szkoły
Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu dokonał pan Rektor dr Andrzej Lis, natomiast indeksy wręczył pan
Prorektor dr Adam Erechemla.
Studentami Uniwersytetu Pierwszego Wieku Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu
„Studium Generale Sandomiriense” zostało 25 przedszkolaków.
Po uroczystości pasowania młodzi studenci wraz z rodzicami i paniami nauczycielkami przedszkola
uczestniczyli w pierwszym maratonie zajęciowym prowadzonym przez wykładowców Uczelni. Tematy zajęć to:
➢ Kształtowanie dyspozycji kierunkowych poprzez ruch;
➢ Muzykoterapia według mobilnego modelu rekreacji muzyczno –ruchowej;
➢ Teatr cieni - I ty możesz być aktorem.
Kolejne trzy grupy studentów zmieniały sale ćwiczeń na kolejne zajęcia, trwające ok. 30 min. Po każdym zajęciu
wykładowcy dokonywali wpisu zaliczenia zajęć do indeksów.
Zaangażowanie w zajęcia wszystkich uczestników było zachwycające. Wykazywali się aktywną, twórczą
postawą. Grupy wspaniale współpracowały, integrowały się podczas zajęć. Teatr cieni dostarczył nowych doświadczeń i
doznań.
Finałem zjazdu było wspólnie obejrzenie teatru cieni pt. „Legenda o Helenie Krempiance” ze zbioru legend
sandomierskich.
Na zakończenie podziękowano sobie za udział w spotkaniu. Wykładowcy zapraszali do udziału w nowych
projektach zajęć.
Młodzi studenci z niecierpliwością oczekiwali na drugi zjazd UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU, którego
tematem przewodnim był zbliżający się Dzień Matki. - Jaka jest moja mama? Celem zajęcia było poznanie i
kultywowanie zwyczajów związanych z „Dniem Matki” oraz kształtowanie okazywania szacunku, miłości i
przywiązania do mamy. Wykładowcy przedstawili krótko historie obchodów Dnia Matki, śpiewali przy muzyce na żywo
piosenki o mamie z akompaniamentem perkusyjnym w wykonaniu dzieci. Dzieci tworzyły rodzinę wyrazu mama,
rysowały portret własnej mamy, bawiły się w Kalambury odgadując jakie czynności wykonuje mama. Głównym
zadaniem do wykonania podczas tego zjazdu była kartka dla mamy techniką Quilling (ang. „nawijać na pióro lub
rurkę”) to technika z rodzaju papieroplastyki (zwana też papierowym filigranem) służąca do tworzenia ozdób z wąskich
pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych
warstw papieru. Nowa technika plastyczna zaciekawiła dzieci oraz dorosłych uczestników - panie nauczycielki oraz
mamy naszych studentów. W efekcie wspólnej pracy powstały piękne kartki upominkowe. Drugi zjazd małych
studentów to fantastyczna zabawa i nowe doświadczenia plastyczne. Zajęcia zakończono wpisem zaliczenia do indeksu,
natomiast podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego wszyscy mali studenci otrzymali dyplom ukończenia
Uniwersytetu Pierwszego Wieku.
Dziękujemy Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu za podjęty projekt: dr
Bożenie Krupie – Dyrektor Ośrodka Doradczo-Doskonalącego WSHP, dr Andrzejowi Lisowi – Rektorowi
WSHP, dr Adamowi Erechemli – Prorektorowi WSHP. Dziękujemy Uczelni za pomoce dydaktyczne i zabawki
którymi obdarowano nasze przedszkole.
Należy nadmienić, że udział dzieci w Uniwersytecie Pierwszego Wieku jest bezpłatny.
Opis uzyskanych efektów:
Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno – Przyrodniczą w Sandomierzu.
Poszerzenie oferty edukacyjnej dla naszych przedszkolaków.
Pozytywne działania promocyjne dla przedszkola i uczelni
Poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych przez nauczycielki naszego przedszkola
Pozyskanie od uczelni dla przedszkola pomocy dydaktycznych i zabawek
Zadowolenie i satysfakcja wszystkich uczestników projektu
Wnioski z realizacji:
Kontynuować współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczno – Przyrodniczą w Sandomierzu „Studium Generale
Sandomiriense” w kolejnych latach pracy.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodniczą w Sandomierzu „Studium Generale Sandomiriense”
Przewodniczący Komisji Oświatowej Rady Miasta i Gminy Koprzywnica
Rodzice naszych przedszkolaków
Czas/okres realizacji zadania:
Rok szkolny 2016/2017
Uzasadnienie zgłoszenia:
Uzyskane efekty skłaniają do podzielenia się tym działaniem, jako dobrą praktyką, z innymi przedszkolami.
Trudności w realizacji:
Brak trudności
Wykaz załączników:
Fotografie
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu
dobrej praktyki.
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