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Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania 

rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i 

kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

 

                                   Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia 

stresów i porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 



6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w 

zabawach i grach sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

dla innych;| 

8.) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i 

umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej 

przedszkola. 

W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny 

wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, 

wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi              

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

 



2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i 

kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 

 

 
 

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 

 

 



4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w 

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

 
 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

 



6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 

 

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 

 
 

 

 



8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 

 
 

 

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 

 



10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych. 

 
 

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń. 

 
 

 



12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

 

 

 
 

 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

 

 
 

 



14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

 

 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

 
 

 

 



Zalecane warunki i sposób realizacji. 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i 

kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje 

zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą 

czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. 

(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje 

przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, 

realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w 

tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne i inne). 

 


