
Witamy 

w Publicznym Przedszkolu 

„Tęczowe Kredki” 

w Plewiskach



Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku o powierzchni 

750 m2, posiada 7 dużych kolorowych sal dydaktycznych. 

Otoczone pięknym ogrodem o powierzchni 1200 m2. Plac zabaw 

do wyłącznej dyspozycji naszych przedszkolaków, spełnia 

wszelkie normy bezpieczeństwa i funkcjonalności, zapewniać 

więc będzie doskonałą zabawę i rozwój fizyczny.



Nasz plac zabaw



Sale dydaktyczne



„Najważniejszą rzeczą jest to, aby nauka była dla dziecka 

radością i wyzwoleniem własnej twórczości”
(R. Gloton, C. Clero: „Twórcza aktywność dziecka”)

• Ideą działania Tęczowych Kredek jest skoncentrowanie się na

indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem

jego aktywności ruchowej, muzycznej, werbalnej, plastycznej

i teatralnej.

• Rozwijanie postaw twórczych wychowanków poprzez

stosowanie aktywnych metod pracy, umożliwianie kontaktu ze

sztuką, pomoc w rozwijaniu takich cech, jak: śmiałość,

otwartość, kreatywność, wiara we własne możliwości,

wrażliwość, tolerancję i koleżeństwo.



Przedszkole posiada 7 oddziałów

• Kraina Żółta

• Kraina Niebieska

• Kraina Pomarańczowa

• Kraina Fioletowa

• Kraina Zielona

• Kraina Granatowa

• Kraina Czerwona



Planujemy i prowadzimy pracę 

dydaktyczno – wychowawczą w oparciu 

o podstawę programową 

wychowania przedszkolnego 

oraz program wychowania przedszkolnego 

„W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk.



Czas pracy przedszkola

Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.45-17.00 

przez 11 miesięcy w roku. 

Okres przerwy wakacyjnej, przypada wymiennie 

w lipcu lub w sierpniu. 



Posiłki

Przedszkole korzysta z usług firmy cateringowej MBDJ spółka z o.o.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

9:00 – śniadanie

11:30 – II śniadanie

14:00 – obiad

Koszt dwóch posiłków (I i II śniadania) wynosi 6 zł dziennie, dla diet 7 zł.

Koszt całodniowego wyżywienia- 15 zł, dla diet 16 zł.



Ramowy rozkład dnia

• 6:45 – 8:15 Schodzenie się dzieci w zależności od godzin pracy oddziału w grupach

połączonych; Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci lub

inspirowane przez nauczycieli o charakterze indywidualnym lub w zespołach m.in.

konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, aktywność w kąciku książki, itp.

• 8:15 – 9:00 Zabawy integrujące grupę, służące kształtowaniu umiejętności społecznych

dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie; Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz

procesów poznawczych; Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne,

inscenizowane przy piosence; Czynności higieniczno – porządkowe – przygotowanie do

posiłku.

• 9:00 – 9:30 I śniadanie

• 9:30 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka realizowane

według przyjętego programu wychowania przedszkolnego; Zajęcia dodatkowe.

• 10:30 – 11:30 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje

przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki ( w przypadku złych

warunków atmosferycznych gry i zabawy ruchowe w salach); Zabawy dowolne

odpowiadające zainteresowaniom dzieci; Zajęcia dodatkowe. Czynności higieniczno

– porządkowe – przygotowanie do posiłku.



• 11:30 – 12:00 II śniadanie

• 12:00 – 14:00 Odpoczynek w formie leżakowania (dzieci 3-letnie), słuchanie literatury

dziecięcej, muzykoterapia, bajkoterapia; Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej

aktywności: Zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne; Zabawy

dowolne w kącikach zainteresowań: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,

rozwijanie sprawności manualnych, umiejętności społecznych oraz wyobraźni dziecka; Praca

indywidualna, działania wspierające rozwój dziecka; Zajęcia dodatkowe: angielski, rytmika;

Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.

• 14:00 – 14:30 Obiad

• 14:30 – 17:00 Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy według

indywidualnych zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, inne w

kącikach zainteresowań; Praca indywidualna; działania wspierające rozwój dziecka; Zabawy

dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści. Zabawy integracyjne; Zabawy w ogrodzie

przedszkolnym lub/i zabawy swobodne w sali; Czynności higieniczno – porządkowe w sali;

Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych.



Odpłatność za przedszkole

Pobyt dziecka w przedszkolu w zakresie nauczania i wychowania 
realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

jest bezpłatny 5 godzin  dziennie 

tj. w godzinach 8.00 -13.00.

Wysokość opłaty za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych 
i opiekuńczych w godzinach 6.45-8.00 oraz 13.00-17.00 wynosi

1 zł za każdą godzinę zajęć.

Całkowita wysokość opłaty uzależniona jest od ilości dni pobytu 
dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. 

*zniżki i zwolnienia z opłat rozpatrywane są indywidualnie zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy Komorniki



Zajęcia dodatkowe

• Język angielski- 3x w tygodniu 

• Rytmika- 2x tygodniu

• Tańce na wesoło- 1x w tygodniu 

• Zajęcia taneczne z elementami baletu- 1x w tygodniu

• Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej- 1x w tygodniu

• Warsztaty Wiatraki „Laboratorium małego badacza”

• Zajęcia z kodowania z wykorzystaniem robotów GeniBot

• Religia, na życzenie rodziców- 1x w tygodniu

• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: logopeda, psycholog

Wszystkie zajęcia są bezpłatne



Rytmika



Język angielski



Tańce na wesoło



Balet



Zajęcia sportowe 

z elementami piłki nożnej (Akademia Reissa)



Warsztaty Wiatraki 

„Laboratorium małego badacza”



Zajęcia z kodowania 

z wykorzystaniem robotów GeniBot



Stosujemy w naszej pracy nowatorskie metody, 

aby jak najlepiej wspierać rozwój dziecka i dostosować

zajęcia do jego zainteresowań i możliwości

• Metoda Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej 

- w której zakłada się, że ruch ma duży wpływ na rozwój 

intelektualny dziecka



• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- rozwija poczucie własnej wartości i pewności siebie , 

odpowiedzialności i wrażliwości



• Metoda P. Dennisona wpływa na rozwój motoryczny dziecka, 

pamięć, koncentrację, wzrok i słuch – wykonywane ćwiczenia 

wspomagają intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka oraz 

pomagają mu przezwyciężać jego problemy



• Metody przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania: 

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz oraz Odimienna 

metoda nauki czytania I. Majchrzak



Bierzemy udział w akcjach, 

konkursach i projektach

• Program Czyściochowe przedszkole

• Akcja „Dzieci uczą rodziców”

• Projekt „Zimowe zadania bez nudy” 

• Projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

• Akcja „Zdrowo i sportowo”

• Akcja MEN „Szkoła do hymnu”

• Akcja „Góra grosza”

• Nakrętki dla Stefanii

• Projekt Bliżej pieska

• Projekt czytelniczy Bajeczna księga

• Akcja Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – Pomoc 
dla Jemenu





Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym 

min. policją, strażą pożarną, 

domem kultury „Remiza” 

i szkołami podstawowymi



Tradycje przedszkola

• Dzień Przedszkolaka

• Pasowanie na przedszkolaka

• Dzień Kredki

• Dzień Pluszowego Misia

• Jasełka, wigilijny obiad w przedszkolu, odwiedziny Gwiazdora w 
przedszkolu

• Dzień Babci i Dziadka

• Balik karnawałowy

• Baliki na pierwszy dzień pory roku 

• Uroczyste śniadanie Wielkanocne, poszukiwanie zajączka w ogrodzie 
przedszkolnym

• Dzień Mamy i Taty

• Dzień Dziecka

• Wewnątrz przedszkolne konkursy plastyczne

• Pożegnanie przedszkola



Dzień Kredki



Baliki na pierwszy dzień pory roku 



Uroczystości



Ćwiczenia gimnastyczne



Zabawy badawcze



Zabawy kulinarne



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym



Kodowanie na dywanie



Wiatrak matematyczny



Dni kreatywności



Zajęcia „Moja pasja”



Zabawy w naszej sali



Wycieczki



Dzień Dziecka



Rodzice dzieciom



Kontakt

Publiczne Przedszkole „Tęczowe Kredki” w Plewiskach

ul. Fabianowska 100
62-064 Plewiska

Pn-Pt: 6:45 – 17:00

+48 722 110 107

plewiska@teczowekredki.pl

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Majchrzak

Telefon: +48 722 110 105



Dziękujemy za zainteresowanie naszym 

przedszkolem!

Zapraszamy na stronę www.teczowekredki.pl
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