
Przedsiębiorczość w przedszkolu, tak czy nie? 

 

Wiek przedszkolny to czas, w którym następuje dynamiczny rozwój  dziecka.  Ciekawość świata, 

intensywny rozwój języka skłania je do zadawania pytań i doświadczania. Dzieci chętnie odkrywają 

otaczającą rzeczywistość, lubią  eksperymentować, podejmować próby wyciągania wniosków. Dużo zależy 

od wczesnego wdrażania dzieci do samodzielności oraz tworzenia warunków edukacyjnych w domu oraz         

w przedszkolu. Istotne jest to, że dzieci samodzielne wykazują częściej inicjatywę i pomysłowość. 

Przedsiębiorczość   i kreatywność to  dwa dominujące zagadnienia, wokół których kręcą się w roku szkolnym 

2020/21 działania z dziećmi w Przedszkolu nr 43 Jantarek. 

Grupa Marynarzy jest samodzielna w samoobsłudze, z powodzeniem pełni rolę dyżurnych. Dzięki nim 

przedszkolaki nauczyły się odpowiedzialności, zaradności,  pokonywały nieśmiałość i nabierały pewności 

siebie. Każdego dnia starszaki pomagają w organizacji zajęć, dobierają pomoce, podają propozycje zajęć, 

nakrywają do stołów, sprzątają po posiłkach  i zajęciach. Świetnym pomysłem wspomagającym te działania 

było zorganizowanie śniadania w formie tzw. „szwedzkiego stołu”. Tygodniowe śniadania komponowane 

przez dzieci samodzielnie, sprawiły im wiele radości, zachęciły do zjadania warzyw.  

          
 

 Ulubionym zajęciem Marynarzy jest kodowanie i programowanie. Mamy już pewne doświadczenie 

w tym zakresie, gdyż podejmowaliśmy takie działania w poprzednim roku. Maty do kodowania, kolorowe 

kubeczki pozwoliły na sprawę poruszanie się na macie  w pionie i poziomie, odszukiwanie punktu wspólnego, 

co zapewne przyda się w szkole na lekcjach matematyki czy geografii. Dodatkowym walorem tych działań 

była integracja dzieci, które kibicowały kolegom, cieszyły się z ich zwycięstw. Przy tym praca zespołowa to 

kolejna kompetencja, która ułatwi w przyszłości wejście dzieciom w nowe środowisko.  Ciekawym  i lubianym 

działaniem wśród wychowanków są zajęcia z tablicą interaktywną, dające im wiedzę, umiejętność 

korzystania z współczesnych technologii i wprowadzenie do odpowiedzialnego korzystania z Internetu. 

Podążamy krok za krokiem. 



     

 

 Świetna rolę w rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności odgrywały  zajęcia zorganizowane, a także 

zmieniające się kąciki tematyczne, dzięki którym dzieci w swobodnej zabawie uczyły się organizacji miejsca 

zabawy, doboru zabawek, kolegów czy podziału ról. Starszaki: majsterkowały, kleiły, wycinały, sprzedawały 

towary, bawiły się w aktorów, lekarzy, muzyków, konstruowały, a także zapoznawały się  z wartością 

pieniądza. Pytaniom  i rozmowom nie było końca,  co  rozwijało ich zainteresowania oraz pozwalało na 

poznania samego siebie.  Przyjazna atmosfera, dobre relacje z kolegami oraz nabyte doświadczenia 

pozytywnie wpłynęły, także na prezentację umiejętności dzieci w przedstawieniach muzyczno-tanecznych 

dla rodziców czy rodziny zamieszczonych na You Tube. 

 

Więcej swobodny, słuchanie dziecięcych propozycji, wzmacnianie pozytywne, stałe   i stabilne zasady 

w domu i przedszkolu sprzyjają wielokierunkowemu rozwojowi dzieci. Dlatego rozwijanie w przedszkolu 

dziecięcej przedsiębiorczości i kreatywności jest drogą do osiągnięcia bardzo odległego celu, ale  o tym 

wiemy my, dorośli.    
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