
Wykaz i analiza  

przedstawień teatralnych i innych wydarzeń 

zrealizowanych w Miejskim Przedszkolu nr 1 

w Bochni 

w  I półroczu roku szkolnego 2019/2020 
DATA ORGANIZATOR TYTUŁ ANALIZA 

20.IX.2019 Ratownik medyczny  

Paulina Dziwosz 

Warsztaty edukacyjne „Mały ratownik” • integruje się z kolegami z innych grup przedszkolnych, 

• poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy, 

• zna numery alarmowe, 

• wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia, 

• rozwija w sobie wrażliwość na drugiego człowieka. 

8.X.2019 Agencja Artyztyczna 

UŚMIECH 

Musical „Akademia Pana Kleksa” • uważnie słucha,  

• rozwija w sobie wrażliwość na muzykę, 

• integruje się z dziećmi z pozostałych grup przedszkolnych. 

13.XI.2019 Mobilne Planetarium 

Zbigniew Mierzwa  

Pokaz multimedialny „Świat 

dinozaurów” 

• poznaje nowe gatunki zwierząt, 

• w ciszy i w skupieniu słucha i koncentruje uwagę, 

• rozwija w sobie wrażliwość do zwierząt, 

• poznaje nazwy niektórych dinozaurów, 

• wie, że niektóre zwierzęta egzotyczne mogą być niebezpieczne dla 

człowieka. 

2.XII.2019 Agencja Artyztyczna 

UŚMIECH 

Teatrzyk „Bajka o Rudolfie”, wizyta 

św. Mikołaja, rozdanie paczek 

• obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią,  

• wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które 

wychowują się  

w trudniejszych warunkach, 

• wie, że nie należy wyszydzać i szykanować innych, 

• odczuwa wartość prawdy w sytuacjach dokonywania oceny bohaterów, 

• próbuje przewidywać skutki swoich zachowań. 

8.I.2020 Akademia Nauki  Fizyka dla smyka - warsztaty 

edukacyjne 

• wie o szkodliwej dla przyrody działalności człowieka, 

• uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty, 

• poprzez zabawę i eksperymenty fizyczne poznaje tajemnicę otaczającego go 

świata. 

21.II.2020  Agencja FOTOGAMA Bal karnawałowy – wykonanie zdjęć 

pamiątkowych 

• integruje się z kolegami z innych grup przedszkolnych, 

• zgodnie bawi się z innymi dziećmi, 

• rozwija w sobie wrażliwość na drugiego człowieka. 

 

 

 

 



Wnioski: 

1. Dzieci chętnie uczestniczą w teatrzykach i warsztatach edukacyjnych organizowanych na terenie przedszkola. 

2. Rodzice wyrażają zadowolenie z takiej formy zaznajamiania ich dzieci ze sztuką teatralną. 

Rekomendacje 

1. Dalej organizować przyjazdy grup teatralnych i warsztaty edukacyjne w  naszym przedszkolu. 

Przygotowała: 

Beata Burzyńska 

 

 

 

 

 

 

 


