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Program wychowania przedszkolnego Trampolina jest zgodny z aktualną podstawą 

programową wychowania przedszkolnego. Opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci  

w wieku 3–6 lat – pozwalając różnicować go w zależności od potrzeb i możliwości 

przedszkolaków. 

Autorki programu określiły, jakie metody, formy pracy, sytuacje dydaktyczne, ćwiczenia są 

najbardziej adekwatne do potrzeb dziecka na etapie wychowania przedszkolnego. Program 

stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zawiera:  

 szczegółowe cele kształcenia i wychowania  

 treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej  

 sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz warunków,  

w jakich program będzie realizowany 

 opis założonych osiągnięć dziecka. 

Program określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż 

podstawa programowa. Został pomyślany w taki sposób, żeby jego treści były wzbogacone 

praktycznymi rozwiązaniami w pracy nauczyciela z dziećmi. Większość zagadnień  

w programie wspierana jest przykładami strategii i zabaw adresowanych do wychowawcy 

i przedszkolaków. Jest to program ramowy, zapraszający pedagogów do tworzenia 

własnych, ciekawych i dostosowanych do konkretnej grupy dzieci dobrych praktyk. 

Program uwzględnia potrzeby i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Skonstruowany 

jest w sposób przejrzysty, konkretny i spójny. Jest innowacyjny w zakresie układu treści, 

metod pracy, wartościowy wychowawczo i dydaktycznie. Program ukierunkowany jest na 

wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi. 



Cele zostały podzielone na obszary wyodrębnione w podstawie programowej  

i uszczegółowione, aby ułatwić nauczycielowi diagnozę osiągnięć dziecka. Opisują 

konkretne zachowania, które świadczą o opanowaniu przez dziecko oczekiwanych 

rezultatów procesu wychowania i nauczania w przedszkolu. Program przedstawia 

propozycję wyodrębnienia podobszarów w poszczególnych obszarach (z podstawy 

programowej) – na podstawie teorii pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka 

oraz teorii inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej 

Daniela Golemana. Mamy zatem: 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka  

1.1. Nawyki higieniczne 

1.2. Czynności samoobsługowe 

1.3. Czynności porządkowe 

1.4. Sprawność manualna/motoryka mała 

1.5. Sprawność ruchowa/motoryka duża  

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka  

2.1. Rozpoznawanie własnych emocji 

2.2. Rozpoznawanie emocji innych osób  

2.3. Radzenie sobie z emocjami 

2.4. Empatia  

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka  

3.1. Świadomość siebie. Inteligencja intrapersonalna 

3.2. Relacje z innymi ludźmi. Inteligencja interpersonalna  

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka 

4.1. Inteligencja logiczno-matematyczna 

4.2. Inteligencja wizualno-przestrzenna 

4.3. Inteligencja językowa 

4.4. Inteligencja muzyczna 

4.5. Inteligencja przyrodnicza. 

Ponadto poszczególne obszary zostały wzbogacone o cele kształcenia wspierające rozwój 

kreatywności dziecka – zgodnie z założeniami pedagogiki twórczości i zdolności. 

Zaproponowane w programie metody i formy pracy są wartościowe wychowawczo – 

angażują wszystkie zmysły i wykorzystują różne typy inteligencji. W zakresie metod 

nauczania nauczyciel może wybrać i dostosowywać te, które najbardziej pasują do potrzeb  



i możliwości swojej grupy. Program wychowania przedszkolnego Trampolina oparty jest  

w sferze wychowawczej na założeniach tak zwanej pozytywnej dyscypliny. Autorki 

prezentują przykłady strategii i metod umożliwiających realizację założeń pozytywnej 

dyscypliny, a także przykłady innych metod wychowawczych wspierających pozytywną 

dyscyplinę. Ujęte w programie metody kształcenia opierają się głównie na działaniu dziecka, 

co w pełni przyczynia się do wspierania rozwoju dziecka w sposób angażujący wszystkie 

drogi uczenia się – odbierania wrażeń zmysłowych i ich przetwarzania. 

W celu ułatwienia nauczycielowi realizacji treści i orientacji w ich zakresie treści ujęto  

w 5 kategorii: 

1. Środowisko społeczne. 

2. Środowisko przyrodnicze. 

3. Sztuka. 

4. Edukacja językowa. 

5. Edukacja matematyczna. 

6. Edukacja zdrowotna. 

Wskazane treści kształcenia mają na celu rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości  

i pobudzanie wyobraźni współczesnych przedszkolaków. Łączą tematy tradycyjne (np. 

treści związane z następstwem pór roku, obchodzonymi świętami czy tematami społecznymi) 

z nowymi, bliskimi dziecku (np. kosmos, misie na świecie – gatunki niedźwiedzi). 

Duży nacisk położony jest na indywidualizację procesu wspierania rozwoju dziecka – i w 

obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, i w obszarze wspierania zdolności  

i zainteresowań dziecka. Jednocześnie autorki zwracają uwagę na kształtowanie relacji 

dziecka w grupie – poprzez gry i zabawy grupowe oraz treningi sekwencji umiejętności 

społecznych. Bardzo pomocne w pracy nauczyciela mogą być przykładowe sposoby 

postępowania i formy pomocy dzieciom z różnymi rodzajami dysfunkcji. 

Praca z programem umożliwia nauczycielowi refleksyjne podejście do procesu wychowania, 

do podejmowania takich działań, które biorą pod uwagę indywidualny profil rozwojowy 

oraz specyfikę rozwojową dzieci w wieku 3–6 lat. Zadania dla przedszkola zostały tak 

sformułowane, aby obejmowały potrzeby zarówno dziecka, jak i rodziców. W programie 

przewidziano różnicowanie form pracy. 



Program jest odpowiedni do realizacji w każdej placówce. Umożliwia realizację treści  

i umiejętności opisanych w aktualnej podstawie programowej. 

Stwierdzam, że program jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym  

i wychowawczym. Realizacja programu przez nauczycieli wychowania przedszkolnego 

pozwoli na osiągnięcie przez dzieci pełnej gotowości do nauki szkolnej. Pozytywnie 

oceniam program wychowania przedszkolnego Trampolina i wskazuję jego pełną 

przydatność. 

 

mgr Sławomira Załęska 
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