Przedszkole talentów
Celem konkursu jest rozwijanie potencja³u dzieci, ich zainteresowañ oraz talentów.
Przedszkole powinno uczyæ kreatywnoœci najm³odszych poprzez wskazywanie mo¿liwoœci
rozwoju i poszukiwanie ró¿norodnych rozwi¹zañ.

Zadania konkursu:
1. Przeprowadzenie dnia talentu w przedszkolu, podczas którego dzieci bêd¹ mog³y zaprezentowaæ swoje talenty, np.. muzyczne,
taneczne, gimnastyczne, plastyczne…
2. „Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych”- zorganizowanie gier i zabaw kszta³tuj¹cych umiejêtnoœæ dodawania
i odejmowania u dzieci.
3. Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod has³em „Brzechwa i Tuwim dzieciom”.
4. Zorganizowanie wycieczki po okolicy pn.: „Poznajê swoje otoczenie”, która ma na celu wyuczenie nawyku wynajdywania
charakterystycznych punktów, mog¹cych u³atwiæ odnalezienie siê w ró¿nych miejscach.
5. Kszta³towanie odpornoœci emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej (np.: „kto pierwszy na mecie” – gra
planszowa lub zajêcia ruchowe z wyœcigami par; wys³uchanie s³uchowiska, a nastêpnie wskazanie kolejnoœci zdarzeñ na podstawie
pytañ opiekuna).
6. „Poznajê kszta³ty i figury geometryczne” – zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur ze wskazaniem wielkoœci
przedmiotu.
7. Zainicjowanie zabawy „Mój ma³y sklep” maj¹cej na celu przybli¿enie wiedzy zwi¹zanej z objêtoœci¹ i wag¹ danego
przedmiotu/artyku³u oraz iloœci¹ danych przedmiotów jednego rodzaju na pó³ce, jak i klasyfikacj¹ (rodzaj, barwa, wielkoœæ, kszta³t,
ciê¿ar, warzywa i owoce, s³odycze…).
8. Dziecko w uporz¹dkowanym œwiecie – dostrzeganie powtarzalnoœci nastêpuj¹cych po sobie: pór roku i dni, dat w kalendarzu…
9. Przeprowadzenie zajêæ w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt.
kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie mo¿na wprowadziæ elementy dramy. Przedstawione sytuacje maj¹ na celu zachowanie
daleko id¹cej ostro¿noœci w kontaktach z nieznajomymi, którzy proponuj¹ poczêstunek, chc¹ poznaæ nasz adres, odprowadziæ, coœ
ciekawego pokazaæ, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.
10.Zg³oszenie nauczycieli do udzia³u w kursie „Przedszkole talentów”, który przeprowadzi w formie e - l e a r n i n g
Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Regulamin i szczegó³y konkursu dostêpne s¹ na stronie internetowej:
www.przedszkole-talentow.pl
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