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Drogi Rodzicu, 

popatrz, przemyśl i zdecyduj 
dlaczego, 

warto wybrać nasze 
przedszkole 

na pierwszy poziom edukacji 
dla swojego dziecka. 
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 Dlaczego Drogi Rodzicu twoje dziecko  powinno  bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 im. Małych Przyjaciół?







 
 

 Przedszkole jest jednostką publiczną, której 
organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 

Czynna w godzinach 6.00 – 17.00 
 

 Jesteśmy placówką 5 oddziałową, zajmującą  
2 poziomowy budynek otoczony dużym 
ogrodem z drewnianym placem zabaw  

i boiskiem do piłki nożnej. 













 
 Każda sala jest wyposażona w meble, 

zabawki oraz pomoce dydaktyczne 
dostosowane do potrzeb rozwojowych 

dziecka. Do każdej sali przynależy 
łazienka.  

 
 Do dyspozycji dzieci pozostaje również 

duża bawialnia, w której odbywają się 
różne uroczystości przedszkolne. Sala 
wyposażona jest w mini plac zabaw 

dla dzieci. 
 





 
 

 
 Wielką atrakcją dla dzieci jest ogród 

przedszkolny, w którym nie tylko się 
bawimy, ale również zdobywamy wiedzę 
podczas zajęć ruchowych, badawczych, 
warsztatów plastycznych i muzycznych. 

 







 
 Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i rodziców 

 
 Przedszkolaki sami decydują co zjedzą na śniadanie; 

zawsze do wyboru są wędliny, sery, dżem; 
 

 Jesteśmy do dyspozycji rodziców pełniąc cotygodniowe 
dyżury; 

 
 Problem i osiągnięcia dzieci omawiamy na bieżąco; 

 
 Pracujemy metodami dydaktycznymi uwzględniając 

dziecka naturalną potrzebę ciekawości, ruchu  
i poznawania świata; 

 
 Jesteśmy kadrą z dużym poczuciem humoru, optymizmu  

i głodu wiedzy ale pełni miłości, czym zarażamy dzieci; 







 
 Wszystkie działania przedszkola nakierowane są 

na tworzenie najlepszych warunków rozwoju 
dziecka 
 

 Placówka stwarza dzieciom możliwość do 
samorealizacji, kreatywnego myślenia, 
współdziałania z rówieśnikami, uczestniczenia w 
ciekawych zajęciach oraz poznawania 
otaczającej rzeczywistości z zachowaniem 
wartości uniwersalnych 
 

 W koncepcji pracy przedszkola, rodzic to osoba 
zaangażowana bezpośrednio w życie placówki  
i edukację własnego dziecka. 
 



 Przedszkole jest placówką nowoczesną. Dzieci biorą 
udział  

w festynach, konkursach wewnątrz i między 
przedszkolnych oraz w akcjach charytatywnych.  
 

 Drużyna przedszkolna bierze udział w między 
przedszkolnym turnieju piłki nożnej 

 
 Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie 

wspólnie z Radą Rodziców akcji  środowiskowych. 
 

 Często zajęcia dydaktyczne organizowane są po za 
terenem przedszkola, np. w Muzeum, w Domu 
Kultury, w Ogrodzie Ekologicznym  Gładysiaków 
 

 Tradycją placówki jest wyjazd w maju lub czerwcu 
grupy, która kończy przedszkole na „Zielone 
Przedszkole”. 
 







 Podstawę programową realizujemy w 
oparciu o programy zatwierdzone 

przez Radę Pedagogiczną. 
 Co roku Rada Pedagogiczna 
opracowuje zadanie główne oraz 
szczegółowy sposób jego realizacji 
zawarty w rocznym planie pracy 

przedszkola. 
 W tym roku zadanie główne brzmi: 

„Pocztówka z mojego fyrtla” 





 6.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola: 
Zabawy dowolne, zabawy ruchowe, praca 
indywidualna 

 8.30 – 8.45– Przygotowanie do śniadania: 
Kształtowanie nawyków higienicznych.  

 8.45 – 9.15 – I śniadanie 

 9.15  - 10.15 – Realizacja zadań edukacyjnych 
organizowanych przez nauczyciela z uwzględnieniem 
potrzeb rozwojowych dzieci 

 10.15 – 11.15 – Spacery, zabawy w ogrodzie 
przedszkolnym lub w sali 

 11.15 – 11.30 – Przygotowanie do II śniadania 
 



 11.30  - 12.00 – Zupa + II śniadanie 

 12.00  - 15.30 - Zajęcia dodatkowe 

 12.05 - 13.15 - Zajęcia relaksacyjne lub leżakowanie 

słuchanie bajek, zabawy dowolne , zajęcia wyrównawcze, 
utrwalające, zajęcia dodatkowe, spacery 

 13.15 - 13.30 - Przygotowanie do obiadu 

 13.30-   14.00 – Obiad + deser 

 14.20 - 17.00 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, słuchanie 

opowiadań czytanych przez nauczycielkę, zabawy dowolne 
wg zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie. 
 





Placówka w swojej pracy wykorzystuje: 
 Działania nowatorskie – „Koncepcja Daltona” 
 Innowacje pedagogiczne – „Metoda projektu 

badawczego” 
 Metody muzyczno - ruchowe:  

• Aktywne słuchania muzyki wg.  B. Strauss,  
• metoda Kniessów,  

• Orffa i Labana,  
• W. Sherborne,  

 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; 
 Odimienna Metoda Nauki Czytania dr Ireny 

Majchrzak; 
 Zabawy matematyczne w oparciu o program 

prof. Ewy Gruszczyk- Kolczyńskiej; 
 Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej; 

 



















 Głównie pracujemy metodą projektów, 
daje to dzieciom możliwość odkrywania, 

przeżywania i eksperymentowania. W tym 
roku były to: 
 „Jabłko” 
 „Choinka” 
 „Ziemniak” 
 „Kot” 
 „Sklep” 
 „Piłka” 

 















 
 Imprezy i wydarzenia organizowane w naszym 

Przedszkolu mają charakter spotkań 
integracyjnych, łączących całą społeczność 

przedszkolną, rodziców i opiekunów co podkreśla 
odrębność i specyfikę naszej placówki.  

 





 
BAL 





 
W ramach realizacji planu rocznego 

organizowane są: 
 

 projekty edukacyjne 

 wycieczki w celu poznania środowiska 
przyrodniczego   

 koncerty muzyczne  

 Akademia Filmowa 

 ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom 

 Między przedszkolne Konkursy recytatorskie, 
wokalne, plastyczne 

 







 Akcje środowiskowe; 
 Warsztaty plastyczne; 

 Zajęci otwarte dla rodziców; 
 Spotkania grupowe; 

 Spotkania integracyjne; 
 Rozmowy indywidualne; 

 Rodzinne uroczystości przedszkolne; 
 Aktywny udział w realizacji projektów; 
 Wizyty w zakładach pracy, w których 

pracują rodzice; 





Bieżące informacje z życia 
placówki znajdują się na 

stronie internetowej 
www.przedszkole129.pl 

 oraz tablicach 
informacyjnych dla rodziców. 

 



 
Właśnie dlatego  

Twoje Dziecko powinno  
bawić się i uczyć  

w naszym przedszkolu. 
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Właśnie dlatego Twoje Dziecko powinno bawić się i uczyć w naszym przedszkolu



DIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !! 
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