
Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych dla Przeds zkoli  

w roku szk. 2012/2013 

 
 

Warunki uczestnictwa Rodziców i opiekunów  

w Białostockim Programie Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli 

 
1. Rodzice/Opiekunowie uczestniczą w warsztatach w ramach Klubu Rodzica oraz 

w zebraniach organizowanych przez nauczycielki. 
a) w dniu 24.10.2012r. o godz. 16.30 w Przedszkolu Samorz ądowym 

Nr 82  ul. Z. Herberta  63  - spotkanie w ramach KLUBU RODZICA  - 
dla Rodziców z 8 przedszkoli biorących udział w projekcie. Spotkanie 
poprowadzi p. Katarzyna Lotkowska. Czas trwania 1,5 godziny.  

b) cykliczne zebrania z nauczycielkami (warsztaty, zajęcia otwarte) w 
poszczególnych grupach realizujących program zgodnie z 
harmonogramem ustalonym w danej placówce– wykorzystanie 
materiałów nagranych ze spotkania z p. K. Lotkowską 

 

2. Rodzice/Opiekunowie systematycznie współpracują z nauczycielami w celu 
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych dom – Przedszkole i ustalenia 
działań wynikających z realizacji programu. 

 

3. Rodzice/Opiekunowie korzystają z Biblioteki Przedszkolnej –poszerzają swoją 
wiedzę w zakresie realizowania programu Zabawy Fundamentalne. 

 

4. Rodzice/Opiekunowie systematycznie realizują program w domu z dziećmi. 
 

5. Rodzice/Opiekunowie biorą udział w konkursie przewidzianym w projekcie 
„Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam” 

 

6. Rodzice/Opiekunowie uczestniczą w konferencjach tematycznych (Kongres 
podsumowuj ący projekt – maj 2013r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs dla Rodziców / Opiekunów 

„Satysfakcj ę mam, z dzieckiem bawi ę się sam” 

Cele 
• uświadomienie rodzicom celowości współpracy z przedszkolem w ramach 

projektu na rzecz rozwoju dzieci 
 

• nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem  
oraz ujednolicenie systemu oddziaływań na dziecko 

 

• wyposaŜenie rodziców w wiedzę i umiejętności  pozwalające  
na rozwijanie kompetencji dziecka w formie zabawy  

 
• zwiększenie efektywności pracy z dzieckiem  
 



• dzielenie się własnymi osiągnięciami wynikającymi z realizowania róŜnorodnych 
form zabawy w domu z małym dzieckiem (rozwijających kreatywność, inteligencje 
wielorakie oraz potencjał umysłowy) 

 

• przygotowanie dzieci do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w 
najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągnięcie przez dziecko gotowości 
szkolnej we wszystkich sferach rozwojowych 

 

• czerpanie radości i zadowolenia z zabawy z własnym dzieckiem 
 

• Zwiększenie umiejętności wychowawczych i edukacyjnych rodziców. 
 

Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs adresowany jest do Rodziców/Opiekunów dzieci uczęszczających do 

Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, do gr. I, II i VI – nowo 
powstałej z funduszy POKL, 

 

2. Rodzice/Opiekunowie wspólnie z dziećmi przygotowują pracę w formie albumu, 
kroniki lub pamiętnika z prezentacją „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się 
sam”, czyli sposoby wspólnych zabaw dziecka z rodzicami w domu, z 
wykorzystaniem programu Zabawy Fundamentalne. 

 

3. Konkurs będzie trwał od 1 października 2012r. do 30 kwietnia 2013r. 
 

4. Prace naleŜy składać w terminie od 15 do  30 kwietnia  2012r do nauczycielek 
w grupach. 

 

5. W pierwszych dniach maja 2013r, zostanie powołana Komisja Konkursowa, 
która wyłoni najbardziej aktywnych rodziców w realizacji zabaw 
fundamentalnych z dziećmi w domu, w oparciu o złoŜone prace. 

 

6. Komisja Konkursowa wybierze po trzy prace wykonane przez rodziców z kaŜdej 
realizującej program grupy przedszkolnej. 

 

7. Lista wyłonionych laureatów zostanie ogłoszona po posiedzeniu komisji na 
tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

 

8. Laureaci konkursu otrzymają honorowe statuetki, które zostaną wręczone na 
Kongresie Podsumowującym w maju 2013 

 
Osob ą odpowiedzialn ą jest: 
nauczycielka: 
Maria Łozowska  
 

 


