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Trampolina

"Nowa Trampolina" - najPeWNiejszy pakiet
edukacyjny do pracy z przedszkolakami! 

Program wychowania przedszkolnego z terminarzem. 
Program wychowania przedszkolnego "Trampolina" jest zgodny z

podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form

wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). Zgodnie z podstawą
programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest

wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez
proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie 

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań
edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej. 



W publikacji:
• Cele kształcenia. Zakładane osiągnięcia dziecka

• Treści kształcenia. Materiał nauczania i wychowania
• Sposoby realizacji celów i treści kształcenia

• Diagnozowanie rozwoju dziecka
• Indywidualizacja wspierania rozwoju dziecka

• Załączniki: Informacja o gotowości szkolnej, przykładowy plan pracy, podstawa
programowa. 

W programie wychowania przedszkolnego "Trampolina" została przedstawiona
propozycja wyodrębnienia podobszarów w poszczególnych obszarach (fizycznym,

emocjonalnym, społecznym i poznawczym) - na podstawie teorii pedagogiki
przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka oraz teorii inteligencji wielorakiej H.
Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana. Ponadto poszczególne
obszary zostały wzbogacone o cele kształcenia wspierające rozwój kreatywności

dziecka - zgodnie z założeniami pedagogiki twórczości i zdolności. 
Program został pomyślany w taki sposób, żeby jego treści, oparte na literaturze z

zakresu pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz wynikające z
podstawy programowej, wzbogacone były praktycznymi rozwiązaniami w pracy

nauczyciela z dziećmi. Przedstawianym zagadnieniom towarzyszą przykłady
strategii i zabaw adresowanych do wychowawcy i przedszkolaków. 



                 PROGRAM REALIZOWANY

              GRUPA BADACZE
  PANI DOROTA G. 
PANI IZA M. 

Nowa Trampolina czterolatka

"Nowa Trampolina czterolatka" to zestaw edukacyjny przeznaczony dla dzieci 4-
letnich, który pozwala na wielozmysłowe angażowanie dziecka podczas nauki i

zabawy.
Pakiet:

• zachęca do samodzielnych doświadczeń,
• rozwija myślenie przyczyno-skutkowe,

• wspomaga rozwój mowy.
Bohaterem przewodnim cyklu jest Trampolinek - niezwykły mieszkaniec

przedszkolnej półki z zabawkami, który towarzyszy dzieciom podczas codziennej
zabawy i nauki oraz zachęca do wykonywania różnych zadań.

Materiały są dostosowane do możliwości dzieci, a dzięki wspólnym kręgom
tematycznym stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość. Publikacje można z

powodzeniem wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.

Skład pakietu dla dziecka to:
• Karty pracy cz. 1
• Karty pracy cz. 2
• Karty pracy cz. 3

• Kącik artysty
• My i nasz świat. Emocje i kompetencje społeczne 



Nowa Trampolina czterolatka 

"Karty pracy" to kolorowy zestaw materiałów, który zawiera atrakcyjne propozycje
ćwiczeń.

Historyjki obrazkowe kształtują myślenie przyczyno-skutkowe oraz kompetencje
społeczne, ćwiczenia do rysowania po śladzie usprawniają grafomotorykę, a polecenia z

przeliczaniem elementów, porównywaniem i orientacją przestrzenną rozwijają
umiejętności matematyczne. Ilustracje przyrodnicze zachęcają do poznawania świata

natury i własnych odkryć. 
Wszystkie materiały uwzględniają potrzeby i możliwości dzieci 4-letnich:

• wspomagają sprawność manualną i grafomotoryczną,
• rozwijają umiejętności matematyczne,

• zachęcają do poznawania otaczającego świata,
• wspierają rozwój mowy

• kształtują kompetencje społeczne i emocjonalne. 

Kącik artysty 
"Kącik artysty" to zestaw 32 propozycji ciekawych prac plastyczno-technicznych,

których realizacja zachęca do kreatywności i pobudza dziecięcą wyobraźnię.
Publikacja zachęca do stosowania różnego rodzaju technik, np.: rysowania, malowania,

wyklejania. Załączone pomysły są doskonałą inspiracją do wykonania portretu Pani
Jesieni, laurki dla babci i dziadka czy prostego instrumentu muzycznego.

Dodatkowo w publikacji znajduje się projekt placu zabaw w formacie A3 wraz z
elementami wielokrotnego użytku. 



Nowa Trampolina czterolatka 

My i nasz świat. Emocje i kompetencje społeczne 

"My i nasz świat" to książeczka wspierająca dziecko w kształtowaniu umiejętności
społecznych.

Publikacja zawiera 10 opowiadań, których akcja rozgrywa się w grupie przedszkolnej. 
To doskonała inspiracja do rozmowy z dziećmi na temat rozpoznawania własnych

uczuć i emocji oraz relacji z rówieśnikami. Każdy tekst dotyczy innej sytuacji
społecznej i emocjonalnej, np.: powitania w grupie koleżanki z innego kraju, wzajemnej

pomocy czy radzenia sobie z gorszym nastrojem.
Dodatkowo w zeszycie zaproponowano ćwiczenia i polecenia dla dziecka, ściśle

związane z treścią danego opowiadania. 
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Nowa Trampolina pięciolatka 

"Nowa Trampolina pięciolatka" to zestaw edukacyjny przeznaczony dla dzieci 5-
letnich, który pozwala na wielozmysłowe angażowanie dziecka podczas nauki i

zabawy.

Pakiet:
• rozwija logiczne myślenie i umiejętności matematyczne,

• kształtuje sprawność manualną,
• zapoznaje z obrazem graficznym litery i liczby.

Bohaterem przewodnim cyklu jest Trampolinek - niezwykły mieszkaniec
przedszkolnej półki z zabawkami, który towarzyszy dzieciom podczas codziennej

zabawy i nauki oraz zachęca do wykonywania różnych zadań.
Materiały są dostosowane do możliwości dzieci, a dzięki wspólnym kręgom

tematycznym stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość. Publikacje można z
powodzeniem wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.

Skład pakietu dla dziecka to:
• Karty pracy cz. 1
• Karty pracy cz. 2
• Karty pracy cz. 3
• Karty pracy cz. 4

• Kącik artysty
• My i nasz świat. Emocje i kompetencje społeczne 



Nowa Trampolina pięciolatka 

"Karty pracy" to atrakcyjny zestaw kolorowych materiałów edukacyjnych, który zawiera
liczne i różnorodne propozycje ćwiczeń.

Zeszyty pracy doskonalą u przedszkolaków spostrzegawczość, logiczne myślenie i zdolności
matematyczne. Ciekawe karty zadaniowe kształtują sprawność grafomotoryczną.

Atrakcyjna szata graficzna pozwala odkrywać piękno otaczającego świata i zachęca dzieci do
własnych wypowiedzi.

Wszystkie materiały uwzględniają potrzeby i możliwości dzieci 5-letnich:
• zapoznają z obrazem graficznym litery i liczby,

• rozwijają umiejętności matematyczne,
• zachęcają do wypowiedzi i dzielenia się swoimi wiadomościami,

• odkrywają ciekawy świat przyrody,
• kształtują sprawność grafomotoryczną, 

Nowa Trampolina pięciolatka  - Kącik artysty 

"Kącik artysty" to zestaw około 30 propozycji do zabaw plastyczno-technicznych.
Karty zachęcają i inspirują do rysowania, malowania, wyklejania i wydzierania.
Publikacja zawiera pomysły na wykonanie papierowych zwierzątek, pierwszej

książeczki lub rakiety kosmicznej. Podpowiada także, jak przygotować piękną ozdobę
choinkową, drzewo genealogiczne dla babci i dziadka lub laurki dla mamy i taty.

Dodatkowo w publikacji znajduje się projekt makiety miasteczka w formacie A3 wraz z
elementami wielokrotnego użytku. 



Nowa Trampolina pięciolatka - My i nasz świat. 

Emocje i kompetencje społeczne

"My i nasz świat" to książeczka wspierająca dziecko w kształtowaniu umiejętności
społecznych.

Publikacja zawiera 10 opowiadań o przygodach pięcioletniego Filipa i jego kolegów.
Opowiadania pomagają przedszkolakom radzić sobie w różnych sytuacjach dnia

codziennego oraz budować dobre relacje z kolegami. Specjalnie przygotowane ćwiczenia
uczą nazywania i rozpoznawania emocji, rozumienia dziecięcych zachowań i właściwego

okazywania uczuć. 



                PROGRAM REALIZOWANY
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Nowa Trampolina sześciolatka 

 "Nowa Trampolina sześciolatka" to zestaw edukacyjny przeznaczony do pracy 
z dziećmi, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne.

Pakiet:
• kształtuje dojrzałość emocjonalno-społeczną,

• przygotowuje do nauki pisania, czytania i liczenia,
• wprowadza elementy zabaw z kodowaniem.

Bohaterem przewodnim cyklu jest Trampolinek - niezwykły mieszkaniec
przedszkolnej półki z zabawkami, który towarzyszy dzieciom podczas codziennej

zabawy i nauki oraz zachęca do wykonywania różnych zadań.
Materiały są dostosowane do możliwości dzieci, a dzięki wspólnym kręgom

tematycznym stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość. Publikacje można 

z powodzeniem wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.
Skład pakietu dla dziecka to:

• Karty pracy cz. 1
• Karty pracy cz. 2
• Karty pracy cz. 3
• Karty pracy cz. 4
• Karty pracy cz. 5

• Kącik artysty
• My i nasz świat. Emocje i kompetencje społeczne

• Zabawy z kodowaniem 



Nowa Trampolina sześciolatka 

"Karty pracy" to kompleksowy zestaw ciekawych materiałów, który zapewnia
dobre przygotowanie dziecka do edukacji szkolnej.

Atrakcyjne ćwiczenia zachęcają do poznawania liter, wspomagają umiejętność czytania,
a także przygotowują do nauki pisania. Wieloelementowe ilustracje rozbudzają

wrażliwość przyrodniczą przedszkolaków oraz chęć poznawania otaczającego ich
świata.

Wszystkie materiały uwzględniają potrzeby i możliwości dzieci 6-letnich:
• Atrakcyjne historyjki obrazkowe (komiksy z przygodami Trampolinka) zachęcają do

poznawania liter.
• Różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne przygotowują sześciolatki do nauki pisania

liter 
i cyfr.

• Ćwiczenia w klasyfikowaniu, przeliczaniu i szacowaniu oraz zadania rozwijające
logiczne myślenie są inspiracją do poznawania matematyki.

• Treści przyrodnicze, zaprezentowane w formie zdjęć i ilustracji, zachęcają do
eksperymentowania i poszerzania wiedzy o otaczającym świecie przyrody.

• Kolorowe nalepki, oryginalne wycinanki i matematyczne gry z kostką są ciekawym
urozmaiceniem zajęć. 



Nowa Trampolina sześciolatka - 

Zabawy z kodowaniem 

"Zabawy z kodowaniem" to wyjątkowy zeszyt ćwiczeń dla dzieci sześcioletnich
przygotowujący do nauki programowania.

Zawiera treści rozwijające umiejętność logicznego myślenia. Dziecko m.in. uczy się
wyznaczać i interpretować kody, rozpoznaje rytmy, utrwala orientację przestrzenną,

tworzy zbiory. Dzięki ciekawym zadaniom, kolorowym ilustracjom oraz stopniowaniu
trudności - nauka kodowania jest dla dziecka zabawą. 

Nowa Trampolina sześciolatka = My i nasz
świat. Emocje i kompetencje społeczne 

"My i nasz świat" to książeczka wspierająca dziecko w kształtowaniu umiejętności
społecznych.

Bohaterkami 10 opowiadań są bliźniaczki Maja i Zuzia. Wraz z nimi dzieci mają okazję
poznawać i przeżywać codzienne kłopoty sześciolatków (zazdrość o rodzeństwo,

kłótnię rodziców, nieśmiałość czy kłamstwo).
Publikacja pozwala przedszkolakom poznać także wartość przyjaźni, wzajemnej
pomocy i życzliwości. Uczy, jak rozpoznawać i nazywać emocje, radzić sobie z

trudnymi reakcjami oraz nawiązywać dobre relacje rówieśnicze. 



Nowa Trampolina sześciolatka 

Znam litery i liczby 

"Znam litery i liczby" to publikacja, która utrwala i rozwija umiejętności kształtujące
gotowość szkolną dziecka.

Zawiera ćwiczenia w pisaniu pojedynczych liter i cyfr po śladzie i samodzielnie, a następnie
sylab i prostych wyrazów. Krótkie teksty z poznanych liter pomagają rozwijać umiejętność

czytania, a ćwiczenia matematyczne kształtują logiczne myślenie. 
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