
Oferta dodatkowa 

Przedszkola nr 1 w Zabrzu 





Cel główny :

 Budzenie pozytywnego „Ja” w czasie  
wykonywanie prac  plastycznych z 
zastosowaniem różnorodnych technik 
artystycznych.

Cele szczegółowe:

 uwrażliwienie na piękno przyrody i sztukę 
plastyczną

 rozwijanie wrażliwości na barwę

 rozwijanie ekspresji, śmiałości, płynności 
ruchów, pomysłowości w tworzeniu kompozycji

 wyzwalanie   u     dzieci     tendencji     do     
samo ekspresji i  rozwijanie  inwencji  twórczej



THE MAIN AIM:

 Building a positive self- image while 
creating works of art using different 
artistic methods.

SPECIFIC AIMS:

Making the childern aware of the beauty 
of nature and art

 Development of colour awareness

 Development of expression and creativity, 
the ability to create atr with ease, 
extension of bodily movement, technique

 Developing self-expression in childern

















 Rozwijanie wrodzonych talentów 

dzieci uzdolnionych

 Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci 

nieśmiałych i zahamowanych 

społeczno-emocjonalnie

 Doskonalenie aparatu mowy, pobudzanie 

aktywności ruchowej oraz wyczucie własnego 

ciała



THE MAIN AIM:

 Building a positive self- image while creating 
works of art using different artistic methods.

SPECIFIC AIMS:

 Making the childern aware of the beauty of 
nature and art

 Development of colour awareness

 Development of expression and creativity, the 
ability to create atr with ease, extension of 
bodily movement, technique

 Developing self-expression in childern













Cel główny:                                           

Zdobycie umiejętności posługiwania się 

komputerem w zakresie podstawowym.

Cele szczegółowe:

 rozwijanie zainteresowań informatycznych

 poznanie zasad bhp posługiwania się 

komputerem

 doskonalenie samodzielnego myślenia

 ćwiczenie spostrzegawczości

 doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 wzbogacanie słownictwa



THE MAIN AIM :                                           

To acquire the ability to use the computer on     

a basic level.

SPECIFIC AIM:

 Development of the interest in information 

technology

 Teaching the children  computer safety rules 

 Cultivation of independent thinking

 Developing perceptive skills

 Developing motor-visual coordination

 Verbal development







Gry i zabawy terapeutyczne : aktywizują, 

odprężają i zbliżają do siebie.

Uczą dzieci:

 koncentracji uwagi

 obserwacji otoczenia i uczenia się od innych

 współpracy z innymi

 zaufania

 radzenia sobie ze stresem

 pozytywnego obrazu samego siebie



THERAPY GAMES NOT ONLY RELAX BUT ALSO 

INTEGRATE! 

They develop and teach:

 Concentration skills

 Observing  skills

 Learning from others

 Team  work

 Trust  

 Coping with stress

 Positive self-image






