FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW
Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na
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PROJEKCIE
Najlepiej w formie
cytatów z
podaniem danych
autora.

CHÓR „WESOŁE NUTKI”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych, odbywają się raz w
tygodniu jako zajęcia dodatkowe. Dzieci o uzdolnieniach muzycznych poznają bogaty
repertuar piosenek dziecięcych, ludowych i patriotycznych.
Znaczące osiągnięcia: I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Ekologicznej,
nagranie dla Radia Kielce. Czołowe miejsca w festiwalach i prezentacjach o zasięgu
przedszkolnym i lokalnym, organizacja imprezy pod patronatem kuratora oświaty z okazji
Roku Chopinowskiego oraz imprezy miejskiej „W baśniowej krainie”.
„Dla was, artyści, wielkie uznanie” (Mirosława Duda, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego
Wieku)
„W podziękowaniu za wspaniałą współpracę oraz niezapomniane wrażenia artystyczne i
piękny i głęboko poruszający koncert” (Zbigniew Pękala, przewodniczący Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej)
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KOŁO PLASTYCZNE Z ELEMENTAMI NAUKI ORIGAMI

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 4-, 5- i 6-letnich o zainteresowaniach i uzdolnieniach
plastycznych. Prowadzone są raz w tygodniu jako zajęcia dodatkowe. Rozwijają ekspresję
artystyczną dzieci dzięki zastosowaniu ciekawych technik i materiałów plastycznych.
Konkursy ogólnopolskie: „Oszczędzaj wodę z Dante” – II m., „Spotkanie z Chopinem”,
konkurs międzynarodowy – wyróżnienie. Konkursy lokalne: „Mój ulubiony bohater
baśniowy” – wyróżnienie. Wystawy plastyczne w domu kultury „Barwy jesieni”, „Zima”,
„Wiosna w przyrodzie”. Konkursy przedszkolne: „Ekologiczna zabawka”, „Ozdoby
choinkowe”, „Wielkanocne pisanki i stroiki”, „Mieszkańcy łąki”.
„Dzieci poznają niekonwencjonalne zastosowanie nieużytków, a co najważniejsze – mają
możliwość rozwijania zainteresowań plastyczno-technicznych” (Klaudia Fałdrowicz,
redaktorka „Wiadomości Świętokrzyskich”)
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KÓŁKO EKOLOGICZNE

Zajęcia dodatkowe prowadzone są raz w tygodniu i skupiają dzieci 5- i 6-letnie o
zainteresowaniach przyrodniczych. Wdrażają dzieci do działań o charakterze ekologicznoprzyrodniczym w bezpośrednim kontakcie z naturą, co jest zgodne z artystycznoprzyrodniczym profilem placówki.
Dwukrotnie I m. i raz II m. w gminnym konkursie „Szukaj zysku w odzysku”, uzyskanie
certyfikatów: Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej Fundacji „Partnerstwo dla
środowiska” oraz „Kubusiowi przyjaciele natury”. Prezentacje prac technicznych:
„Ekologiczna choinka”, „Panienka wiosenka”, udział ekozespołów w konkursie
ogłoszonym przez fundację GAP POLSKA „Oszczędzam energię – chronię klimat”, zbiórka
surowców wtórnych i elektrośmieci: makulatura, puszki, baterie, telefony. Włączanie
społeczności w akcje ekologiczne: „Godzina dla Ziemi”, Sprzątanie Świata, Dni Ziemi,
Szkoła FON.
„Wesoło, kolorowo i ekologicznie było w Przedszkolu nr 7, gdzie najmłodsi powitali
wiosnę (…). Dzień Wiosny jest już tradycją i spełnia przyrodniczo-artystyczny kierunek
zajęć w przedszkolu” (Katarzyna Tomala, redaktorka „Wiadomości Świętokrzyskich”)
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KÓŁKO TANECZNE

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5- i 6-letnich o zainteresowaniach i uzdolnieniach
tanecznych. Zajęcia pielęgnują tradycje ludowe i narodowe, dzieci uczą się też tańca
współczesnego, który kształtuje sprawność ruchową, estetykę i harmonię ruchu.
Przeglądy i prezentacje taneczne: przedszkolne i miejskie, np. I Wewnątrzprzedszkolne
Prezentacje Taneczne pod hasłem „Przedszkolne talenty”, impreza miejska „W baśniowej
krainie”, prezentacje w domu kultury, festyny i uroczystości lokalne: Dni Ostrowca, Dni
Ziemi, Sprzątanie Świata.
„Dzieci z ostrowieckiego Przedszkola nr 7 zaprezentowały wzruszający program z okazji
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Święta Niepodległości (…), pięknie zatańczyły poloneza, równie efektownie
zaprezentowały krakowiaka i trojaka” (Mirosław Rolak, redaktor „Echa Dnia”)

