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Przedszkole Miejskie 
Nr 4 w Giżycku



Nasze przedszkole usytuowane jest w centrum 
osiedli: XXX-lecia, Królowej Jadwigi i Wodociągowej



PM 4 – Grupy Przedszkolne
Przedszkole liczy 8 grup dzieci w wieku od 3-6 lat.
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Uczęszczają do nas dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej działają 
liczne koła zainteresowań oraz prowadzone są zajęcia 

terapeutyczne.



Oferta Przedszkola



PM 4 – Oferta Przedszkola 

        
                      
                     Koło teatralne „Różowa gąska” zostało założone w przedszkolu 
w 2005 roku. Na zajęcia uczęszczają dzieci ze starszych grup wiekowych, 5-6 latki. 
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Mali artyści biorą aktywny udział w wielu 
uroczystościach  przedszkolnych i poza nim, gdzie prezentują swoje umiejętności 
w przedstawieniach, inscenizacjach. Jesteśmy organizatorem przedszkolnych 
przeglądów teatralnych „Kurtynka w górę”.



PM 4 – Oferta Przedszkola 

               Klub "Motyli Książkowych". 
Zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej prowadzone są raz w tygodniu dla dzieci     
6 – letnich. Podczas zajęć przedszkolaki kształcą nawyki czytelnicze, doskonalą 
umiejętności słuchania ze zrozumieniem, ćwiczą koncentrację, poszerzają wiedzę 
o świecie, wspólnie przeżywają z bohaterami książek fascynujące przygody, uczą 
się myślenia i kształcą  wartości moralne. Przedszkolaki nabywają umiejętności 
nieagresywnego rozwiązywania problemów i konfliktów. 
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                    „Baju – baj - Klub Małego Słuchacza Bajek i Wierszyków” dla dzieci 
3-4-letnich. Cele, które przyświecają klubowi to: rozwijanie zainteresowania książką; 
poznanie utworów literatury  dziecięcej - wiersze, bajki, baśnie, uczenie wartości 
moralnych; kształtowanie poczucia poszanowania książki, rozwijanie języka, pamięci    
i wyobraźni; budowanie więzi między dorosłym i dzieckiem; przedstawianie 
w formie plastycznej wrażeń z wysłuchanych utworów; zapoznanie rodziców 
z wartościami głośnego czytania dzieciom w domu. 
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                               Zespół taneczny " Super4" ma na celu zaspokojenie potrzeby 
ruchu i odprężenia; kształci świadomość własnego ciała i wzmaga postawę 
kreatywności. Podczas zajęć dzieci w wieku 5-6 lat nabywają umiejętność wykonania 
podstawowych kroków i figur tanecznych (tańców ludowych jak 
i dyskotekowych); wyrabiają poczucie rytmu, słuchu i płynności ruchu a także 
wyrabiają nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. Zespół taneczny swoimi 
występami uświetnia wiele uroczystości przedszkolnych a także promuje placówkę 
w środowisku lokalnym.
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                     Koło plastyczne rozwija uzdolnienia i zainteresowania artystyczne 
dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań 
plastycznych.
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                     W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu rozpoczął 
działalność Klub Gier Planszowych. W trakcie wspólnego spędzania czasu dzieci 
rozwijają umiejętności interpersonalne, uczą się przestrzegania reguł oraz 
przewidywania i podejmowania decyzji. Celem naszych zajęć jest: rozwijanie 
zainteresowań, popularyzacja gier planszowych wśród dzieci i rodziców, integracja 
dzieci i dorosłych, ćwiczenie pamięci i logicznego myślenia, doskonalenie 
umiejętności matematycznych.
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                         Koło recytatorskie „Stokrotka” 
Na zajęcia uczęszczają dzieci ze starszych grup wiekowych. Poprzez uczestnictwo 
w zajęciach dzieci rozwijają możliwości recytatorskie. Mówią płynnie dostosowując 
ton głosu do sytuacji. Posługują się mimiką, gestem i ruchem. Wiedzą jak należy 
zachować się podczas uroczystości. Zajęcia wpływają  pozytywnie na osobowość 
dzieci, radzenie sobie z tremą przed widownią. Przedszkolaki poznają walory 
literatury dziecięcej, czerpią radość z pozytywnego odbioru widowni ich talentu. 
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                        Koło gimnastyczne 
Na zajęcia dzieci uczęszczają  dwa razy w  tygodniu. Mali sportowcy biorą aktywny 
udział w zajęciach ruchowych. Zabawy i ćwiczenia spełniają ważną rolę, ponieważ 
pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność 
fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności 
dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości.
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                     Koło badawczo-przyrodnicze na które uczęszczają dzieci 
4-5- letnie ma na celu budowanie u dzieci postawy szacunku do przyrody 
i mądrego korzystania z jej zasobów, poznanie bliskiego otoczenia, przybliżenie 
pojęcia ochrony przyrody, poznawanie przyrody za pomocą metody empirycznego 
poznawania zjawisk przyrodniczych. 

00
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                 Koło plastyczno – techniczne „Zabawy z origami” ma na celu 
poznawanie sztuki składania papieru, usprawnianie pamięci wzrokowej 
i wyobraźni przestrzennej. Podczas zajęć przedszkolaki rozwijają sprawność 
manualną, ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową oraz koncentrację uwagi. 
Dzieci rozbudzają aktywność własną, rozwijają poczucie estetyki, zwracając uwagę 
na staranność i dokładności wykonanej  pracy. Uczą się  współdziałania w zespole. 
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                                 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole 
proponuje zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w zakresie:
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia z terapii pedagogicznej
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia z oligofrenopedagogiem 
- zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej
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Innowacje pedagogiczne

Innowacja „Wesołe zabawy z czytaniem” jest prowadzona w grupie dzieci 3-4 
letnich od listopada 2016 r. i będzie wdrażana w tej grupie  przez okres trzech lat. 
Innowacja została opracowana i jest prowadzona przez wychowawcę grupy 
p. mgr Dorotę Łychacz. Oparta jest na metodzie „Wprowadzenie dziecka w świat 
pisma”  Ireny Majchrzak i metodzie Glena Domana. Korzyści płynące dla dzieci 
wynikające z uczestnictwa w tej innowacji to:  

                                                
 - nauka czytania poprzez zabawę w odpowiednim dla każdego                         
dziecka tempie                                                                                                                
 - rozłożenie w czasie nauki czytania;
 - zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń;
 - uczestnictwo w twórczych kreatywnych zabawach;
 - bezstresowe kształcenie sztuki czytania ze zrozumieniem;
 - indywidualne podejście do każdego dziecka w grupie;
 - wyzwalanie w dzieciach radości i satysfakcji z osiągniętych celów, co 
  w  dużej mierze zachęca je do dalszej  efektywniejszej pracy;
 - lepsze przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych.



Innowacje pedagogiczne

Innowacja „Jestem mistrzem kodowania” jest prowadzona w grupie dzieci 
6- letnich uczęszczających na zajęcia Klubu Gier Planszowych. Innowacje 
prowadzą nauczycielki Małgorzata Rajek i Agnieszka Szafranowicz.

Celem innowacji jest rozwijanie wiedzy o świecie poprzez propagowanie 
zainteresowań związanych z programowaniem i kodowaniem.

Korzyści płynące dla dzieci w wyniku prowadzonej innowacji:

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia analitycznego, 

przyczynowo - skutkowego;
- wzrost samodzielności i kreatywności;
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
- zwiększenie zainteresowania kodowaniem i programowaniem.
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Akcje i projekty edukacyjne

Od lat bierzemy udział w licznych projektach i akcjach edukacyjnych:

" Szkoła Pamięta"
" Cała Polska czyta dzieciom"
" Droga z klasą"
" Góra grosza"
" Najlepszy klej"
" Dzieci uczą Rodziców"
" Zdrowo jem więcej wiem"

Akcje i projekty 
edukacyjne

Akcje i projekty 
edukacyjne



W naszym przedszkolu realizujemy szereg akcji, konkursów oraz programów 
związanych z edukacją ekologiczną”

- „Zbieramy baterie”- II miejsce w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez 
Organizację Biosystem S.A za zebraną tonę baterii;

- „Drzewko za makulaturę”- akcja zorganizowana we współpracy 
z Nadleśnictwem Giżycko;

- „Segregujemy odpady”- warsztaty ekologiczne we współpracy z Mazurskim
Związkiem Międzygminnym Gospodarka odpadami;

- „Kubusiowi przyjaciele Natury”;
- „Kwiatki na przedszkolne rabatki”;
- „Podaruj drugie życie odpadom” we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich

Jezior Mazurskich w Giżycku;
- „Skąd się biorą ekoprodukty?”- we współpracy z powiatowa Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Giżycku.
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        Projekt „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe”
podniósł jakość edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zostały 
stworzone stacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.



   „Co piszczy w trawie”

Zakupiono domki dla 
owadów,  posadzono 
rośliny wabiące 
owady  w  celu 
umożliwienia 
dzieciom dokładnej 
obserwacji motyli, 
pszczół.
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Hodowla motyli



„Pachnie i zachwyca”

             Poprzez 
zakup licznych 
sadzonek 
kwiatowych                 
 i gazonów powstały  
rabatki, które 
ozdabiają wejście 
przedszkola. 
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                      Na 
terenie ogrodu 
przedszkolnego  
ustawiono karmiki 
dla ptaków, dzięki 
temu dzieci mają 
możliwość 
obserwacji naszych 
skrzydlatych 
przyjaciół w różnych 
porach roku oraz 
dokarmiania ich 
zimą. 
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„Skrzydlaci przyjaciele”



                Dzięki 
dotacji pozyskanej     
             z Fundacji 
Ochrony Wielkich 
Jezior Mazurskich 
powstał ogród 
sensoryczny. 
Posadzone zostały 
tam rośliny i została 
utworzona ścieżka 
do zajęć z integracji 
sensorycznej, która 
jest często 
odwiedzana przez 
dzieci.
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„Poznaje zmysłami”



Zabawy ruchowe w ogrodzie sensorycznym
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                       Drzewa 
rosnące           w 
ogrodzie 
przedszkolnym 
również 
wykorzystywane do 
obserwacji przyrody 
o różnych porach 
roku. 
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      „Las w Przedszkolu”



Sadzenie          
drzew                
w ogrodzie        
przedszkolnym



Obserwacja drzew w ogrodzie 
przedszkolnym



W ramach projektu 
zostało 
zmodernizowane 
atrium przedszkolne, 
w którym 
przedszkolaki 
prowadzą prace 
ziemne 
przygotowujące do 
wysiewu warzyw 
i ziół w założonym 
zielniku.                       
Z wyhodowanych 
roślin przygotowują 
zdrowe potrawy.
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      „Zdrowa żywność”



PM 4 –„Srebrny Laur”
Za nasze ekologiczne przedsięwzięcia w plebiscycie „ Eko- Firma Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich 2019” realizowanym wspólnie z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie otrzymaliśmy nagrodę 
Srebrny Laur w kategorii „ Eko- szkoła”



Dziękujemy za uwagę
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