
 

Pomysły na działania na rzecz przedszkola w ramach wolontariatu  . 

Uczniowie wykonują prace w domu i dostarczają je do P. Marzeny Żółcik 

(budynek zerówek przy ul. Szkolnej 16) lub do P.A .Rycek (budynek 

przedszkola, ul. Cz. Miłosza 5). 

 

Wykonanie dekoracji do przedszkola 

Tematyka: 

- Wiosna\Lato np. motyle, kwiaty, sylweta pani wiosny, balony, latawce (najlepiej dwustronne –  

na okna lub przestrzenne na sufit); 

- Jesień np. jeżyki, wiewiórki, grzyby, sylweta pani jesieni  (najlepiej dwustronne – na okna lub 

przestrzenne na sufit) 

- Zima np. bałwanki, pingwiny, śnieżynki, sylweta pani zimy (najlepiej dwustronne – na okna lub 

przestrzenne na sufit) 

- "Pasowanie na przedszkolaka" (inspiracje - internet) 

- "Dzień Rodziny" (inspiracje internet) 

- "Dzień Babci i Dziadka (inspiracje – internet) 

- "Jasełka" (inspiracje - internet) 

- Witraże na okna -  różne pory roku  

- Hasła na uroczystości (rozmiar A3) np. „MAMA TATA I JA…“, „RAZEM NAJLEPIEJ“, 

„DZIEŃ RODZINY“, „KOCHAMY WAS“, „Z BABCIĄ I DZIADKIEM RAZEM SIĘ 

BAWIMY“, „KOLĘDOWANIA CZAS…“, itp. 

Koła do prac metodą origami  

Kolory i wymiary (podana średnica): 

- czerwone (2cm, 3cm, 4,7cm, 5,7cm, 8cm, 10cm ) 

- niebieskie (2cm, 3cm, 4,7cm, 5,7cm, 8cm, 10cm ) 

- zielone (2cm, 3cm, 4,7cm, 5,7cm, 8cm, 10cm ) 

- żółte (2cm, 3cm, 4,7cm, 5,7cm, 8cm, 10cm ) 

- czarne (2cm, 3cm, 4,7cm, 5,7cm, 8cm, 10cm ) 

 

Wykonanie prezentacji multimedialnych (treści dostosowane do wieku dzieci 3-6-letnich) 

Tematy: 

- "Wielkanocne zwyczaje" 

- "Symbole narodowe" 

- "Zwisatuny wiosny" 

- "Zwyczaje bożonarodzeniowe" 

- "Pory roku" 

- "Jak powstaje książka" 

- "Prawa dziecka" 

- "Zasady młodego Ekologa" 

- "Skąd się bierze miód?" 

- „Kosmos“ 

Nagrania z repertuaru literatury dziecięcej, np. ulubionych w dzieciństwie bajek i baśni 

Fajnie, gdyby dzieci wiedziały kto im czyta, zatem można się krótko pokazać, przedstawić się.  

Jednak jest też opcja dla mniej odważnych, gdzie można czytać jednocześnie pokazując tylko 

strony książki bez ujawiniania twarzy;) 



Prezentowanie zainteresowań i pasji, np. muzycznych, tanecznych, plastycznych, sportowych… 

Przykład: Jeśli piłka nożna jest twoją pasją opowiedz o tym. Pokaż swój strój piłkarski, ulubioną 

piłkę, zdobyte nagrody. 

Niestety w obecnej sytuacji, aby opowidzieć dzieciakom o swojej pasji, nie można się z nimi 

spotkać w przedszkolu. Proponujemy zatem nagranie filmiku, który pokaże Wasze pasje i 

zainteresowania. 

 

Przygotowanie pomocy do zajęć dydaktycznych 

- Plansza do kodowania (sztywna) 10 kratek na 10 kratek (jedna krateczka 

powinna mieścić plastikowy kubeczek) 

 

 

  

- pomoce do zabaw z kodowaniem (pomysły można znaleźć w internecie) 

- pomoce do liczenia dla dzieci (nawleczone na sznurek np. guziki) 

- gry memory 

 

Przygotowanie przez uczniów przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia   (w zależności  

od sytuacji pandemicznej może być w formie nagrania) 

Wyszukanie piosenek (nagranie wraz z tekstem) 

- piosenki do zabaw ruchowych 

- piosenki na "Dzień Babci i Dziadka", "Dzień Rodziny" 

- pastorałki 

- nagrania ciekawych układów tanecznych dla dzieci 3-6 lat 

 
 


