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ZADANIE: 
„Rozwijanie aktywności językowej dziecka 

 poprzez wykorzystywanie różnych sytuacji edukacyjnych,  

dnia codziennego, literatury, piękna przyrody”  

 
 



 
Lp. 

 
Sposób realizacji zadania 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

 

Osoby, 
 instytucje 

współdziałające 

Okres  
realizacji 

Uwagi 

1.  
 

A.  Doskonalenie nauczycieli warsztatu pracy 

Wzbogacanie wiedzy merytorycznej i warsztatu pracy  nauczycieli 
na posiedzeniach WDN: 

● Nowa podstawa programowa a wychowanie przedszkolne. 
● Rozwijanie mowy dziecka w różnych sytuacjach 

edukacyjnych w przedszkolu. 

Lider Dyrektor 
przedszkola 

Według 
harmonogramu  

 

2.  Założenie kącików dydaktycznych służących do rozwijania mowy 
dziecka i wyposażenie ich: 

● ,,Kącika czytelnika” – literatura dziecięca (bajki, wiersze, 
opowiadania, teksty do samodzielnego czytania dla dzieci 
starszych), obrazki, historyjki obrazkowe, komiksy, 
loteryjki, rebusy, krzyżówki, zagadki, napisy, 
równoważniki zdań, litery itp.) 

● ,,Kącika teatralnego” – stroje, pacynki, sylwety, maski 
itp. 

● ,,Kącika logopedycznego” – lusterka, piórka, piłeczki 
pingpongowe,  waciki, scenariusze ćwiczeń 
logopedycznych itp. 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola 

Wrzesień 
Praca ciągła 

 

3.  Umieszczanie na grupowej stronie internetowej utworów 
literatury dziecięcej zawierających treści sprzyjające rozwijaniu: 
pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości, budowaniu 
poczucia własnej wartości oraz ukazujących empatię, dobro i inne 
uniwersalne wartości. 
 

A. Chłopek,  
B. Golba 

Dyrektor 
przedszkola 

Raz w miesiącu   

4.  Systematyczna praca w kierunku rozwijania kompetencji 
językowych dzieci poprzez: 

●  własny przykład nauczyciela jako wzoru poprawnej 
polszczyzny, 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola 

Praca ciągła  



● bogacenie wiedzy na temat metod i form pracy 
rozwijających ten obszar, 

● uwzględnianie w planach miesięcznych ewaluacji zadań 
z tego zakresu. 

5.  Organizowanie uroczystości grupowych z uwzględnieniem 
wierszy, bajek, rymowanek, wyliczanek, teatrzyków, inscenizacji, 
scenek dramowych, umożliwiających wypowiedź każdemu 
dziecku oraz promujących ich zdolności (aktorskie, językowe, 
recytatorskie, muzyczne i inne.) 
 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola 

Praca ciągła 
Według 

harmonogramu  

 

6.  Wprowadzenie do ramowego rozkładu dnia ,,Mitingów 
czytelniczych” w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” 
w celu bogacenia słownictwa dziecka, rozwijania komunikacji 
werbalnej, dawania przykładu poprawnej wymowy itp. 
 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola 

Praca ciągła  

7.  B. Praca z dzieckiem 

Systematyczne planowanie i organizowanie zajęć z zakresu mowy  
i myślenia rozwijających u dzieci umiejętności: 

● opowiadania obrazków, historyjek obrazkowych,  
● układania i rozwiązywania zagadek,  
● słuchania wierszy, opowiadań, bajek, 
● inscenizacji na podstawie wysłuchanego utworu lub 

obrazka,  
● tworzenia scenek dramowych, pantomimicznych 
● organizowania teatrzyków paluszkowych, sylwet, 

pudełkowych itp. 

W celu wspierania dziecięcej aktywności językowej, poprzez 
stwarzanie okazji do użytkowania języka w różnych sytuacjach, 
wzbogacania doświadczeń językowych, pobudzania weny 
twórczej, a także zaspokajania naturalnej potrzeby ekspresji 
słownej. 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola 

Praca ciągła  



8.  Organizowanie ćwiczeń i zabaw: artykulacyjnych, ortofonicznych, 
oddechowych, dykcyjnych, logopedycznych, logarytmicznych, 
stymulujących narządy aparatu mowy, rozwijających słuch 
fonematyczny, analizę i syntezę słuchową, koordynację 
wzrokowo-ruchowo-słuchową, a także bogacących aktywność 
językową. 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola 

Praca ciągła  

9.  Stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na 
wykorzystanie metod aktywizujących do nauki czytania i 
pobudzających kreatywność mowy i twórczego myślenia: 

● Metoda I. Majchrzak 
● Metoda G. Domana  
● Metoda MDS M. Bogdanowicz 
● Metoda J. Cieszyńskiej 
● Metoda M. Kielar -Turskiej 
● Metoda A. Osborne'a m.in. .,,Burza mózgów” 
● Techniki twórczego myślenia E. De Bono i inne  

Nauczycielki  
grup IV, V, VI, VII 

Dyrektor 
przedszkola 

Praca ciągła  

10.  Ukazanie piękna polskiej przyrody i w tym celu wspólnie 
z dziećmi wykonanie bajki grupowej metodą Franeta 
(zawierające obrazki w wykonaniu dzieci i teksty pisane przez 
nauczyciela lub zdolne dzieci) stymulujące ich do swobodnego 
wyrażania myśli, przeżyć 
 i własnych doświadczeń, nabywania umiejętności komunikacji  
z rówieśnikiem i nauczycielem, wzbogacanie słownictwa, 
biernego i czynnego, umiejętności poprawnego budowania zdań 
oraz promowania zdolności plastycznych dzieci, a także 
kreatywnej postawy. 

Nauczycielki  
grup IV, V, VI, VII 

 

Dyrektor 
przedszkola 

I – I półrocze 
II – II półrocze  

 

11.  Zorganizowanie ,,Dnia Artystycznego Przedszkolaka” i w tym 
celu opracowanie znanych dzieciom utworów w przekładzie 
intersemiotycznym (czyli na inscenizację, pantomimę, 
improwizację ruchową, wokalną itp.) stymulując dzieci do 
twórczego działania, angażując dzieci nieśmiałe, mało aktywne. 

M. Herula, L. Kokoszka 
Wszystkie nauczycielki 

Dyrektor 
przedszkola 

październik/ 
listopad 

 



12.  Wykorzystywanie technologii informacyjnej na zajęciach 
zorganizowanych i w pracy indywidualnej w celu rozwijania 
mowy i myślenia dziecka oraz nabywanie umiejętności pracy 
z komputerem a także, ukazanie korzyści i zagrożeń wynikających 
z aktywności w cyberprzestrzeni poprzez:  

● opracowywanie prezentacji multimedialnych, 
● rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, łamigłówek, 

labiryntów, gier edukacyjnych, 
● kodowanie i dekodowanie wiadomości, 
● korzystanie z platform muzycznych i karaoke, 
● tworzenie fotorelacji z uroczystości grupowych 

i przedszkolnych, 
● czerpanie z wirtualnych zasobów muzeów, dzieł 

malarskich, rzeźb, grafiki, rysunku itp. 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola 

Praca ciągła  

13.  Organizowanie zabaw dowolnych, tematycznych, dydaktycznych, 
integracyjnych oraz wykorzystywanie sytuacji dnia codziennego 
do prowadzenia swobodnych rozmów, wymiany myśli, 
komunikowania się werbalnego i niewerbalnego dziecka 
z rówieśnikami i dorosłymi, a także do twórczego 
eksperymentowania językowego, wyzwalającego śmiałe 
i niekonwencjonalne pomysły. 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola 

Praca ciągła  

14.  Panowanie różnych form obcowania z literaturą do: rozwijania 
inteligencji językowej, umiejętności prowadzenia dialogu, wejścia 
w powierzoną rolę, wzmacniania koncentracji uwagi, korelacji 
językowej ze sferą plastyczną, muzyczną i ruchową oraz 
motywujących do podjęcia nauki czytania. 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola  

 

Praca ciągła  

15.  Organizowanie spacerów, wycieczek, zabaw badawczych 
i tropiących na powietrzu celem rozwoju kompetencji 
komunikowania się, zadawania pytań, udzielania odpowiedzi, 
opisywania zjawisk przyrodniczych, porównywania, odkrywania 
i wielozmysłowego poznawania świata. 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 
przedszkola  

 

Praca ciągła  



16.  
 
 

C. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym  

Pedagogizacja rodziców na temat: 
● „Komputer a rozwój mowy dziecka – korzyści 

i zagrożenia” - prelekcja 
 

● ,,Jak wspierać rozwój mowy dziecka w środowisku 
domowym i przedszkolnym?” - warsztaty 

 
M. Herula, L. Kokoszka,  

B. Golba, A. Chłopek, 
M. Sudoł, M. Wójcik,  

E. Sobczyk 
 

A. Leśniowska  
A. Pszeniczna, I. Skórska, 

A. Borowska  
E. Młynarczyk, A. Bekier,  

E. Sobczyk 

 
 

Psycholog 
Logopeda 

 
I półrocze 

 
 
 

II półrocze 
 

 

17.  Opracowywanie wspólnie z dziećmi plakatów zachęcających 
rodziców do wsparcia akcji charytatywnych i kampanii 
społecznych:  

● Zbiórka artykułów sportowych i papierniczych dla dzieci 
 z Ukrainy, 

● Akcja ,,Zdrowo i sportowo”, 
● Zbiórka żywności dla zwierząt z mieleckiego schroniska, 
● Zbiórka baterii, 
● Zbiórka nakrętek, 
● Akcja ,,Góra grosza”  

 
 
 

B. Golba  
 

M. Wójcik, A. Bekier 
 

I. Skórska 
A. Borowska, E. 

Młynarczyk 
M. Sudoł, E. Młynarczyk   

Dyrektor 
przedszkola 

 
 
 

Luty/marzec 
 
Marzec/kwiecień 

listopad 
 

Cały rok 
Listopad/grudzień 

 

18.  Organizowanie wycieczek w celu bogacenia słownictwa biernego 
 i czynnego, komunikowania się, przekazywania spostrzeżeń  
i informacji, prowadzenia rozmów z rówieśnikami, a także 
wzbogacania wiedzy: 

● Wycieczka do redakcji tygodnika regionalnego ,,Korso”,  
● Teatru ,,Maska” w Rzeszowie, 
● Wycieczka do lasu. 
● Zakładów pracy rodziców. 

 
 
 

Wszystkie nauczycielki 
Grupy V, VI, VII 

Wszystkie nauczycielki 
Wszystkie nauczycielki 

Dyrektor 
przedszkola 

 
 
 

X – XI 
II – III 
IX – X  

2 x w roku każda 
grupa 

 

19.  Zorganizowanie konkursu dla rodziców i dzieci na temat 
,,Wierszowane historyjki mojej rodzinki” w celu rozwijania 
aktywności językowej i weny twórczej, zacieśniania więzi 
rodzinnych i promowania uzdolnień przedszkolaków a także 

M. Herula, 
L. Kokoszka 

Dyrektor 
przedszkola 

Maj  



poczucia humoru. 
 

20.  Współpraca ze środowiskiem: 
● Szkołą Podstawową nr 8 i 9 

- zwiedzanie szkół, spotkanie z dyrektorem 
- udział w lekcji języka polskiego, 

● „Kulturnikiem”- Filią Domu Kultury SCK w Mielcu 
- udział w warsztatach wokalnych, teatralnych, plastycznych i 

tanecznych, 
- występy artystyczne dzieci. 

● Muzeum Regionalnym ,,Jadernówka” i ,,Pałacem 
Oborskich” 

- zwiedzanie wystaw okazjonalnych, 
- udział w lekcjach muzealnych. 

● Lokalną prasą: ,,Korso”,  
- promocja placówki w środowisku lokalnym. 

● Szkołą Muzyczną: 
- udział w koncertach muzycznych 

● Miejską Biblioteką Publiczną: 
- systematyczne wypożyczanie książek,  
- udział w lekcjach bibliotecznych, 
- włączanie się w zorganizowanie wystaw plastycznych 

● SCK Mielec 
- udział dzieci ,,Scenażerii”, 
- zwiedzanie wystaw, 
- udział w przedstawieniach teatralnych. 

● Domem Dziennego Pobytu Rencisty i Emeryta: 
- występy dzieci z okazji różnorodnych świąt. 

● Zespołem Szkól Zawodowych: 
- warsztaty uczniów i dzieci z zakresu carving’u, robotyki, 
stylizacji włosów itp. 

 
 

Naucz. Gr. VI, VII 
 

Wszystkie nauczycielki 
 
 
 

Wszystkie nauczycielki  
 
 
 

M. Herula, B. Golba 
 

Wszystkie nauczycielki  
 

Wszystkie nauczycielki 
 
 
 
 

M. Wójcik, A. Bekier 
Wszystkie nauczycielki 
Wszystkie nauczycielki 

 
Nauczycielki gr. VI  
Nauczycielki gr. III 

 
M. Sudoł, A. Chłopek  

Dyrektor 
przedszkola, 
wychowawcy 
klas I, rodzice  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Co najmniej 2x  
w ciągu roku 

 
Praca ciągła 

 
 

Praca ciągła 
 

Praca ciągła 
 
 
 
 

X 
Praca ciągła, 
praca ciągła 

 
X 
III 
 

Praca ciągła 

 

 


