FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW
Należy wypełnić poszczególne pola.
UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż dwie strony.
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Przykłady
systemowych działań
na rzecz uczniów
zdolnych

Sposoby pracy
z uczniem zdolnym, w
tym ciekawe metody i
formy pracy

dolnośląskie
jeleniogórski
Szklarska Poręba

Przedszkole Samorządowe nr 2
58–580 SZKLARSKA PORĘBA, ul. OSIEDLE HUTY 1
(75) 71712716
mzea.sz.przedszkole.nr.2@neostrada.pl
www.przedszkole2.szklarskaporeba.pl
I.

Rozwijanie zdolności sportowych, talentu sprawnej jazdy na rowerze, na nartach
biegowych i zjazdowych.
II. Rozwijanie zdolności muzyczno-tanecznych, przygotowywanie dzieci do udziału w
konkursach i przeglądach, eliminowanie złych emocji poprzez ekspresję muzyczną,
rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, poznanie figur i układów
tanecznych, tańców standardowych, nowoczesnych, ludowych.
III. Rozwijania umiejętności i zdolności plastyczno-ekologicznych, posługiwania się
wzbogaconymi technikami plastycznymi, rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni,
kreatywności, poczucia estetyki.
I. Wiosną i jesienią zawody rowerowe, zajęcia na korcie tenisowym, basenie, nauka
jazdy na rowerze, nauka biegania na nartach dwa razy w tygodniu, zimą na Polanie
Jakuszyckiej, promowanie ruchu na świeżym powietrzu przy każdej pogodzie
(ćwiczenia gimnastyczne, mecze piłkarskie, wycieczki).
II. Codzienne zajęcia taneczne, ruchowe i muzyczne zapewniają dzieciom poczucie
rytmu, naukę układów tanecznych. Dzieci przygotowują inscenizacje, małe formy
teatralne, dramy, które podnoszą umiejętności posługiwania się żywym słowem i
uczą wyrażania emocji mową ciała.
III.
Systematyczne ćwiczenia plastyczne, warsztaty ekologiczne w KPN i
Nadleśnictwie Szklarska Poręba dają możliwości uczestnictwa w konkursach plastycznoekologicznych.
I. Motywowanie, wspieranie i inspirowanie dzieci przez stwarzanie okazji do
zjeżdżania na górce koło przedszkola, zachęcanie do wyjazdu zimą do Jakuszyc,
stwarzanie okazji do trenowania na nartach „na sucho” i na śniegu.
II. Stwarzanie sytuacji pobudzających i zachęcających do ruchu przy muzyce,
wykorzystanie pomysłu dzieci w układach tanecznych, stwarzanie możliwości do
prezentowania tańców, piosenek, opowieści ruchowych, przedstawień teatralnych.
III. Zachęcanie, stymulowanie do działań prowadzących do samorealizacji,
wykorzystanie metody projektowania, okazji edukacyjnych w rozwijaniu
kreatywności, pomysłowości samorealizacji dzieci.
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Przykłady
indywidualizacji i
różnicowania treści,
metod, form pracy z
uczniem zdolnym
Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia
uczniów)

I.

Różnicowanie zadań i wymagań podczas treningów, zawodów, docenianie osiągnięć
dziecka, wspieranie w niepowodzeniach.
II. Stwarzanie możliwości uczestnictwa w występach indywidualnych i grupowych,
pokazach tańców, motywowanie przez pozytywne wzmocnienie (pochwały i
nagrody).
III. Przydzielanie dzieciom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej i
indywidualnej, swoboda w wyborze formy, treści, techniki pracy.
I. Olimpiada Rowerowa 30.09.2011 i 16.06.2012. Zdobywanie wysokich miejsc i medali
zarówno na miejskich, jak i powiatowych zawodach w Mistrzostwach
Przedszkolaków w Narciarstwie Zjazdowym na Puchatku, w Narciarskiej Przygodzie
Przedszkolaka w Jakuszycach.
II.
Reprezentowanie przedszkola z bardzo dobrym wynikiem w tańcach ludowych:
prezentacja umiejętności, występy z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, „Mamo, Tato już
lato!”, Dnia Babci, Dnia Otwartego PS nr 1, Festynu Rodzinnego na zaproszenie parafii.
III. Nagrody i wyróżnienia w konkursach: międzynarodowych – „Mali ambasadorowie
Biegu Piastów” (10 miejsce), „Rusałka Izerina – patronka Gór Izerskich oczyma
dzieci” (I miejsce), konkurs ogólnopolski „Moja mała ojczyzna – mieszkam w… (trzy
wyróżnienia), X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Akademii Misia Haribo
(zespołowa praca – dyplom za udział), VII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs
Plastyczny „Rysujemy rymy – słowem i kredką” (20 dyplomów za udział),
wojewódzkich – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” (II m.,
IV m.), XIX edycja konkursu ekologicznego w kategorii Logo (II m., III m.),
powiatowych – Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom – gaszenie – ratowanie
–ochrona” (II m., III m.), w konkursie miejskim „Moja Rodzina” (I m., II m., i 8
wyróżnień) i wielu konkursach międzyprzedszkolnych.

Czy szkoła posiada
Szkolny System
Wspierania Zdolności
i Talentów?
(jeśli tak, proszę w kilku
zdaniach przedstawić jego
zalety)
Współpraca z innymi
osobami/ instytucjami
działającymi na rzecz
ucznia zdolnego

Tak, przedszkole nasze posiada Szkolny System Wspieranie Zdolności i Talentów.
Program ma na celu nie tylko rozwijanie zdolności i talentu dziecka, ale także
stwarzanie warunków do poznania samych siebie i swoich mocnych stron. Program
służy wyrobieniu wrażliwości intelektualnej i emocjonalnej niezbędnej do rozwijania
dalszych zdolności, ma także kształtować pozytywny stosunek do zdobywania wiedzy
poprzez działanie i zabawę.
Współpracujemy z różnymi instytucjami naszego miasta i okolic, które przyczyniają się
do wspierania uzdolnień dziecka: Stowarzyszenie Cyklistów, Stowarzyszenie „Bieg
Piastów”, Klub Sportowy „Szrenica”, MOPS, Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Nadleśnictwo, Komenda Policji oraz
najważniejsze wsparcie dla działań nauczyciela czyli dom rodzinny dziecka.
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