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PROGRAM ZAJĘĆ W AKADEMII PRZEDSZKOLAKA 
 
 
Zajęcia 13 maja 2017 r. /sobota/ trwają od  o godz. 10.00 do godz. 12.00. 
 
 

Program zajęć na kierunku „Odkrywamy świat, bawimy się i doświadczamy” 
realizowany jest w dwóch grupach wiekowych: dla trzy – czterolatków oraz dla pięcio- 
sześciolatków. Obie grupy wiekowe poznają takie same dziedziny nauki. 

Akademia zaprasza dzieci do fascynującego świata nauki. Naukowcy i eksperci 
przygotowali zajęcia poświęcone tematom, które szczególnie interesują dzieci. Studenci 
zgłębiają tajniki otaczającej ich przyrody, wyruszają na podbój kosmosu i poznają zawiłości 
techniki. Studia w Akademii Przedszkolaka to wrota do naukowej przygody, którą przeżywa 
się w przyjazny, bezpieczny i innowacyjny sposób. Projekt ma  na celu popularyzację wśród 
najmłodszych wiedzy z zakresu wielu dziedzin naukowych i obejmuje cykle zajęć 
wzorowanych na wykładach i warsztatach akademickich. Podczas zajęć mali studenci 
poszerzają wiedzę, rozwijają zainteresowania i pasje ucząc się poprzez zabawę. Program 
obejmuje także serie spotkań skierowanych do rodziców z zakresu wychowania i 
kształtowania postaw u najmłodszych. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli 
akademickich Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, wydział w Myślenicach i Studenckie 
Koło Naukowe oraz przedstawicieli instytucji, które są partnerami Staropolskiej Szkoły 
Wyższej. 
 
Plan dnia zajęć w dniu 13 maja 2017r. dla dzieci: 
 
 

1.  „Spotkanie dzieci z Akademii Przedszkolaka” w Komendzie Powiatowej Straży 
Pożarnej w Myślenicach pod opieką pana komendanta podinsp. Sławomira Kaganka 
oraz asp. sztab. Mariana Rokosza.. 

 
 
W formie praktycznej dla dzieci: 

 Prezentacja sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostki. 
 Oglądanie różnorodnych wozów strażackich i sprzętu do gaszenia pożarów. /Dzieci 

będą mogły usiąść za kierownicą wozu strażackiego, przymierzyć hełm strażacki, 
potrzymać wąż strażacki, itp./ 

 W formie pogadanki i prezentacji multimedialnej – zapoznanie dzieci z zadaniami 
realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w 
przypadku zagrożenia. Utrwalenie numeru telefonu do straży pożarnej. 



 Zabawy strażackie /zabawa z pianą w roli głównej/. 
 
 
Wykłady dla Rodziców/Opiekunów odbędą się w  Komendzie Powiatowej Straży 
Pożarnej w Myślenicach,  o godzinie 10. 15. w sali konferencyjnej komendy. 
Tematyka spotkania: „Edukacja przeciwpożarowa”. 

 
Patronat honorowy nad Akademią Przedszkolaka sprawują: Staropolska Szkoła Wyższa w 
Kielcach, Starosta Myślenicki. Partnerem programu jest Komenda Policji w Myślenicach, 
Powiatowa  Straż Pożarna w Myślenicach, Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Zespół Szkół 
„Osińskich” w Myślenicach, a patronem medialnym telewizja ITV Myślenice oraz Gazeta 
Myślenicka. 
 
Dzieci i rodzice spotykają się przed budynkiem Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach 
przy ulicy Drogowców,  o godzinie 10.00. Prosimy o punktualność.   
Do zobaczenia na zajęciach ze wszystkimi dziećmi wpisanymi na listę. Prosimy o zabranie 
indeksów oraz „małe co nieco” na drugie śniadanie. 
 
Termin następnego spotkania: 03.06.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w 
Myślenicach /zajęcia plastyczno-techniczne, Dzień Dziecka/ 
 
Telefony kontaktowe: 
Leokadia Urbaniak: 696721888 
Urszula Hudaszek: 693399095  
Anna Skupień: 502432255  
 
 
 
 
 


