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Nasze przedszkole tworzy dzieciom przyjazne warunki wielokierunkowego rozwoju. 
Wszystkie dzieci są traktowane z  jednakowym szacunkiem i  miłością.  
Fantazja to placówka otwarta na potrzeby dzieci i rodziców, promująca działania 
twórcze w atmosferze zaufania i życzliwości. Jesteśmy przedszkolem o profilu 
artystyczno-językowym. Wychowujemy dzieci szczęśliwe, z wiedzą i umiejętnościami, 
które pozwalają naszym wychowankom osiągać sukces na miarę ich możliwości, a może 
dużo większy. Rodzice zaś, to współautorzy sukcesów swoich dzieci i życia 
przedszkolnego.  

                                             

 

  

 
✓ uczymy metodami aktywnymi, 
✓ stosujemy nauczanie zintegrowane, 

✓ tworzymy możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań  
ze szczególnym uwzględnieniem aktywności artystycznej i językowej, 

✓ promujemy szeroki wachlarz ciekawych ofert edukacyjnych. 

 

 

 

 

 
✓ wychowujemy obywateli XXI wieku, 

✓ kształcimy samodzielność i odpowiedzialność, 
✓ rozwijamy postawy społeczne, 
✓ tworzymy atmosferę przyjazną dziecku, sprzyjającą zdobywaniu 

umiejętności, wiedzy i osiąganiu sukcesów, 
✓ dbamy o to, aby przedszkole było bezpieczne i zdrowe.  

PRIORYTETY W KSZTAŁCENIU 

MISJA  PRZEDSZKOLA 

PRIORYTETY W PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ 

PRIORYTETY W KSZTAŁCENIU 
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PROFIL 

ARTYSTYCZNY 
 

Stymulujemy dzieci 

do podejmowania 

działań twórczych 

poprzez: 

AKTYWNOŚĆ 
TEATRALNĄ  

AKTYWNOŚĆ 
PLASTYCZNĄ  

AKTYWNOŚĆ 

MUZYCZNO- 
TANECZNĄ  

SZTUKĘ 
CYRKOWĄ 

 

 

 
 

 
 
 

Stwarzamy dzieciom wiele okazji ku temu, 
by stawały się malarzami, konstruktorami, 

architektami, rzeźbiarzami i odbiorcami sztuki. 
W ten sposób zaspokajamy naturalną dziecięcą 
potrzebę działania. Nasi podopieczni poprzez 

aktywność plastyczną wyrażają siebie, 
odzwierciedlają swoje przeżycia i rozwijają 
wrażliwość na piękno otaczającego świata. 

 

 

 

 
 

Nasze przedszkolaki mają szanse być 
nie tylko widzami, ale również aktorami, 
co dostarcza im przeżyć emocjonalnych 
 i estetycznych. Rozwijanie wyobraźni 

oraz  umiejętności współpracy w grupie, 
wzmacnianie pozytywnego obrazu samego 

siebie - to tylko niektóre korzyści,  
jakie dzieci czerpią dzięki 

stymulowaniu aktywności teatralnej. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ukierunkowujemy spontaniczną ekspresję 
dzieci poprzez śpiew, taniec, słuchanie 

muzyki, grę na instrumentach oraz 
tworzenie własnych melodii. Dzięki 

codziennym zabawom muzyczno-tanecznym 
dzieci są radosne i zrelaksowane, 
a jednocześnie bardziej chętne 

do podejmowania innych działań. 

 

Dziecięca potrzeba ruchu, harce, igraszki 
i ciekawość świata znajdują swoje 

odzwierciedlenie w sztuce cyrkowej. 
Pragniemy ją dzieciom przybliżać poprzez 
zabawy akrobatyczne, sztuczki magiczne 

i klaunowe psoty.  
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WSPÓŁPRACA Z 

RODZICAMI 

ZAKOTWICZENIE 

W JĘZYKU 

ANGIELSKIM 

   

Dzieci posiadają naturalny dar przyswajania 
języków. Wykorzystujemy zatem okres największej 

wrażliwości słuchowej oraz znakomitej pamięci 
wprowadzając je w świat różnorodności językowej. 
Dzieci mają możliwość nauki języka angielskiego 

w naturalnych sytuacjach oraz podczas zabaw 
i zajęć organizowanych. Znaczenie częstego 

kontaktu przedszkolaków z językiem obcym jest 
nie do przecenienia. Oprócz nabywania 

umiejętności językowych dzieci mają szansę 
stać się bardziej zmotywowane do nauki języków 

obcych w późniejszych latach oraz bardziej 
otwarte na odmienną kulturę. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ uczestnictwa w ciekawych 
        zajęciach, 

✓ twórczego działania, 

✓ kreatywnego myślenia, 

✓ samorealizacji, 

✓ przeżywania radości z przebywania w zespole, 

✓ współpracy. 
 

 
 

 
 

✓ tworzenia klimatu sprzyjającego wielokierunkowemu rozwojowi dzieci, 

✓ wprowadzenia takich metod zabawy, pracy i współpracy, które będą sprzyjały 
właściwej komunikacji. 

 

We wszystkich naszych działaniach uczestniczą 
rodzice, jako aktywni partnerzy w procesie 

wychowania i edukacji dzieci. Uwzględniamy 
oczekiwania rodziców, zapraszamy ich do 

uczestnictwa w działaniach przedszkola oraz 
zachęcamy do wykazywania się własną 

inicjatywą. Rodzice mają wpływ na koncepcję 
pracy przedszkola oraz organizację różnorodnych 

wydarzeń. Nasze wspólne działania wynikają 
z troski o zaspokojenie aktualnych potrzeb 

dziecka, jak i o jego przyszłe losy. 

 
 
 
 
 

DZIECIOM  DAJEMY MOŻLIWOŚĆ 

ZMIERZAMY DO 
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✓ wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 

✓ troskliwą opiekę i rodzinną atmosferę, 

✓ opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci na 
najwyższym poziomie w atmosferze akceptacji 
i bezpieczeństwa, 

✓ nowoprzyjętym dzieciom - okres adaptacyjny, 

✓ traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo, 

✓ wielokierunkowe uczenie się poprzez zabawę, 

✓ różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców oraz 
zapewniające im indywidualną drogę rozwoju, 

✓ stosowanie metod twórczych wpływających na wszechstronne stymulowanie 
rozwoju każdego dziecka, 

✓ spacery i wycieczki, 

✓ współpracę ze specjalistami, 

✓ pięć smacznych, domowych i urozmaiconych posiłków, 

✓ możliwość prezentacji swoich talentów podczas imprez przedszkolnych,  
w galerii przedszkolnej i w różnych konkursach, 

✓ rodzicom-partnerską współpracę.  
 

 
 

 
 

 
 

✓ Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennym życiu. 
✓ Mamy zainteresowania i rozwijamy swoje uzdolnienia.  

✓ Jesteśmy małymi artystami. 
✓ Umiemy wyrażać siebie przez działania plastyczne, muzyczne, taneczne, 

teatralne i cyrkowe. 
✓ Jesteśmy wrażliwi na artystyczne formy przekazu. 
✓ Rozumiemy i komunikujemy się w języku angielskim.  

✓ Jesteśmy samodzielni, aktywni i twórczy. 
✓ Umiemy żyć zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie. 
✓ Stosujemy w życiu codziennym zasady kultury bycia. 

✓ Jesteśmy komunikatywni. 
✓ Wyrażamy odpowiednio swoje emocje, opinie i wartości. 

✓ Umiemy nawiązywać prawidłowe relacje z kolegami i dorosłymi. 
✓ Jesteśmy wrażliwi na drugiego człowieka i przyrodę. 
✓ Chętnie współpracujemy w grupie. 

✓ Jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. 
✓ Czujemy się Polakami i Europejczykami.  

ZAPEWNIAMY 

JAKO ABSOLWENCI FANTAZJI 
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