FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW
Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności
na rzecz uczniów.
UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż
trzy strony.
METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI
Województwo:
Powiat:
Miejscowość:
Nazwa szkoły/instytucji:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

lubuskie
żagański
Żagań
Miejskie Przedszkole nr 5 im. Czesława Janczarskiego
68-100 Żagań, ul. Wałowa 12
684787752,51
nasza5zagan@wp.pl
www.nasza5zagan.webpark.pl

DZIAŁANIE 1
NAZWA DZIAŁANIA 1
Tytuł zajęć, pracy
dodatkowej lub
dziedzina aktywności
OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA
UCZNIÓW

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

Są to zajęcia realizowane we wszystkich grupach wiekowych. Głównym celem zajęć jest
wspieranie aktywności twórczej, nauka różnorodnych technik plastycznych oraz
odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.
Udział w lokalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych – liczne nagrody i
wyróżnienia, cykliczne prezentowanie prac plastycznych dzieci na terenie przedszkola i
miasta, tematyczne warsztaty twórczości rodzinnej – prezentacje na wystawach
twórczości rodzinnej, m.in. „Miś Uszatek moim przyjacielem”, „ Kolorowa jesień” –
wyróżnienie, „Wielkanocny koszyczek” – I m., Czyste powietrze wokół nas” – II m., „Słyszę
serce” – wyróżnienie, „Zdrowe zęby to skarb” – dwa wyróżnienia, konkurs na największą
palmę wielkanocną – II m., „ Moja ulubiona baśń” – wyróżnienie, „Wyspa moich marzeń”
– wyróżnienie.

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie
cytatów z podaniem
danych autora.
ZDJĘCIA (max. 2)
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NAZWA DZIAŁANIA 2
Tytuł zajęć, pracy
dodatkowej lub
dziedzina aktywności
OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA
UCZNIÓW

DZIAŁANIE 2
ZAJĘCIA MUZYCZNO-TEATRALNE

Praca z dziećmi odbywa się w różnych sytuacjach edukacyjnych w ciągu dnia. Zajęcia
zapewniają dzieciom kontakt z muzyką, tańcem i piosenką. Dzieci przygotowują
inscenizacje, małe formy teatralne, dramy, które podnoszą umiejętności posługiwania się
żywym słowem i uczą wyrażania emocji mową ciała.
Występy teatralno-muzyczne podczas imprez przedszkolnych (Dzień Matki i Ojca, Dzień
Babci i Dziadka, pasowanie na przedszkolaka), miejskich i powiatowych („Bezpieczeństwo
na drodze”, Festiwal Piosenki Dziecięcej w Małomicach, eliminacje powiatowe Lubuskiego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki „ProArte”), a także okolicznościowe przedstawienia dla
rodziców i sympatyków przedszkola, występy dla seniorów, warsztaty i wystawy
twórczości rodzinnej, realizacja programów i innowacji plastycznych, udział w piknikach
zdrowia, przeglądach teatralnych, przedstawieniach jasełkowych, w festiwalach piosenki
dziecięcej, organizacja Przeglądu Teatralnego Przedszkoli.

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie
cytatów z podaniem
danych autora.
ZDJĘCIA (max. 2)

DZIAŁANIE 3
NAZWA
DZIAŁANIA 3
Tytuł zajęć,
pracy
dodatkowej lub
dziedzina
aktywności
OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA
UCZNIÓW

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne odbywają się w grupach dzieci 5- i 6-letnich. Ich ideą jest nauka tańców
towarzyskich, ludowych, integracyjnych oraz różnych form tańca współczesnego. Zajęcia służą
odkrywaniu i rozwijaniu umiejętności tanecznych, uczą aktywnego spędzania wolnego czasu.
Udział w prezentacjach tanecznych uczy efektywnego współdziałania w zespole i zachęca do
podejmowania wysiłku na rzecz grupy.
Corocznie udział w: prezentacjach twórczości tanecznej przedszkolaków w rożnych formach tańca
o Puchar Burmistrza Żagania, konkursie hip-hopu, prezentacjach tanecznych podczas Dni Żagania.
Od trzech lat dzieci uczestniczą w zajęciach tanecznych prowadzonych przez instruktora tańca ze
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szkoły tańca towarzyskiego. Każda grupa raz w tygodniu bierze udział w zajęciach rytmicznych.
OPINIE O
PROJEKCIE
Najlepiej w
formie cytatów
z podaniem
danych autora.
ZDJĘCIA (max.
2)
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