
Edukacja artystyczna w Przedszkolu Kidzcorner w „Stumilowym lesie” 

Tematem przewodnim w tegorocznej pracy naszego 

przedszkola była „Edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej i sztuk plastycznych”. W nawiązaniu 

do niego w naszym przedszkolu przeprowadziliśmy 

kilkuetapowy Projekt „Sztuka” oraz obchodziliśmy dni 

proklamowane przez UNESCO. 

W Projekcie „Sztuka” uwzględniliśmy etapy: Muzyka, 

Malarstwo, Rzeźba oraz Teatr. Dzieci poznawały 

instrumenty oraz ich brzmienie, a takŜe tworzyły 

własne przyrządy do gry. Dowiedziały się, jakie są 

style muzyczne i malarskie. Z radością oddawały się 

malowaniu i rzeźbieniu. Ponadto dopytywały artystów 

– panią Barbarę Stelmach, pana Mirosława Pampucha 

oraz panie z fundacji ART TRNASFER o moŜliwości 

tworzenia dzieł sztuki. Podczas ostatniego etapu 

projektu z twarzyczek dzieci nie znikał uśmiech. 

Chętnie przebierały się w stroje, tworzyły własne 

przebrania i maski, a takŜe przedstawiały własne 

umiejętności sceniczne. Pomocą w realizacji projektu 

byli równieŜ rodzice naszych małych podopiecznych, 

którzy pojawiali się w przedszkolu w rolach ekspertów. 

Działania związane z realizacją Projektu „Sztuka”: 

• Wycieczka do teatru Palladium na sztukę pt. 

„Muzyczna podróŜ dookoła świata” 

• Wizyta dźwiękowca pana Łukasza Sowińskiego – 

profesjonalne nagrywanie piosenek 

• Wycieczka do do Państwowego Muzeum 

Etnograficznego w Warszawie na lekcję „Muzyka i 

tańce róŜnych kultur” 

• Wizyta artysty malarza pana Mirosława Pampucha 

– prezentacja obrazów, dyskusja z dziećmi 

• Wizyta artystów z fundacji ART TRANSFER  

                          – warsztaty „Claude Monet i jego magiczny ogród” 

• Wycieczka do Galerii BS – malowanie na jedwabiu 

• Wycieczka do Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie 

– zwiedzanie oraz udział w warsztatach pt.: „Bursztynowa korona” 

• Występy teatralne dzieci na wewnętrznych Dniach Rodziny 

Podczas tygodni projektowych w naszym przedszkolu nie 

odbywały się zajęcia programowe, co pozwoliło dzieciom odkrywać sztukę. 

Prace dzieci były wystawiane w salach przedszkolnych oraz szatni, które na 

czas projektu zamieniły się w galerie sztuki. Dzięki temu rodzice oraz 

najbliŜsze osoby dzieci mogły zobaczyć dzieła naszych małych artystów. 


