


Od 1 września rozpoczęły się zajęcia
w projekcie pn. „Pozytywna integracja” 

finansowane ze  środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020 

W ramach projektu odbywają się 
zajęcia dodatkowe:



Przedszkolaki uczestniczą
w licznych spacerach i wycieczkach

do parku i pobliskiego „Warzywniaka” 

po witaminy zamknięte w owocach i warzywach



A zebrane podczas wycieczek skarby służą jako materiał do badań, 
liczmany lub elementy naszych prac plastycznych



Odwiedzają ciekawe miejsca m.in. 

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach,  Muzeum Zabawy i Zabawek, 

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”



W ramach zajęć podstawy programowej prowadzona jest nauka języka angielskiego 

metodą immersji, która ma sprawić, że dzieci w zasadzie nie uczą się języka angielskiego,

lecz doświadczają go w prawdziwych sytuacjach życiowych. 



Dzięki temu dzieci poznają język intuicyjnie, obserwują uważnie otoczenie i sytuacje, 

których opis w danym języku przyjmują naturalnie.

Proces ten przebiega analogicznie jak poznawanie języka ojczystego.



Nauka języka migowego pozwala rozwijać się pod 

względem intelektualnym. Język migowy jest też pomocny w 

komunikacji z dziećmi słyszącymi i to już od 5 miesiąc życia. 

Wczesne miganie do 
słyszących dzieci 
powoduje, że dziecko 
łatwiej i wcześniej 
komunikuje się z 
otoczeniem. Łagodzi 
frustrację wynikającą z 
dysproporcji pomiędzy 
tym, co dziecko chce 
wyrazić, a tym, co 
potrafi; wzmacnia więź 
emocjonalną dziecka z 
rodzicem; sprawia, że 
dziecko szybciej zaczyna 
mówić; ułatwia i 
przyspiesza naukę 
czytania, pisania oraz 
liczenia; stymuluje 
rozwój intelektualny 
oraz sprawności 
manualne.



W przypadku starszych dzieci pomaga ćwiczyć 
pamięć, usprawnia ciało i mięśnie twarzy, 
kształtuje wyobraźnię przestrzenną oraz 
pobudza prawą półkulę mózgową.



Podstawowym założeniem metody 

krakowskiej jest stymulacja rozwoju 

intelektualnego dziecka. 

Budowanie systemu 

językowego umożliwia nie tylko 

komunikację, opisywanie i 

wyjaśnianie świata, ale także 

budowanie własnej 

tożsamości.



Ma na celu: 

•rozbudowanie zasobu 

słownictwa czynnego i biernego

•usprawnienie motoryki 

narządów mowy

•poprawienie jakości funkcji 

językowej, oddechowej, 

fonacyjnej

•wypracowanie alternatywnych 

zachowań komunikacyjnych

Do odbudowy sytemu językowego i sprawności komunikacyjnej 

wykorzystuje się zdolności kompensacyjne mózgu. Wybór metody 

usprawniania zależy od rodzaju zaburzenia, indywidualnych potrzeb 

dziecka oraz jego kondycji zdrowotnej.



Dzieci poznają organizację czasu. Orientowanie się w 
przestrzeni. Intuicje geometryczne – kształty i figury. 
Kształtują umiejętności konstrukcyjnych i 
manipulacyjnych. Rozwijają myślenie przyczynowo –
skutkowe i rozwiązywanie problemów. 



Ćwiczą dodawanie i odejmowanie. Nabywają 
umiejętności określania i dokonywania 
pomiaru wielkości, pojemności i ciężaru; 
określania i dokonywania pomiaru długości, 
szerokości i wysokości. 



Kształtują umiejętność liczenia. 
Kardynalny i porządkowy aspekt liczby. 
Poznają urządzenia multimedialne jako źródło 
wiedzy i rozrywki.



następuje stymulacja układów sensorycznych,
a odpowiednio dobrane formy terapii przynoszą założone 

efekty: 

• poprawę samooceny i wiary w siebie u dziecka 

• poprawę koordynacji, równowagi i motoryki 
dużej a także małej dziecka 

• zwiększenie zaangażowania dziecka w 
podejmowaniu nowych, trudniejszych zadań 

• poprawę koncentracji i skuteczności 
wykonywanych poleceń 

• zmniejszenie wrażliwości dotykowej oraz 
objawów nadpobudliwości psychoruchowej –
dziecko jest w stanie kontrolować swoje reakcje na 
otoczenie. 






