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Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy 

charakter. Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią 

wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nich 

odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez 

działanie umożliwiają kształtowanie odpowiednich postaw. Na tym etapie 

rozwojowym i edukacyjnym na szczególna uwagę zasługują zatem: 

modelowanie, naśladowanie pozytywnych wzorców, świadome tworzenie 

sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację 

dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad indywidualnego podejścia do 

każdego dziecka. 

Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych trwa przez całe 

życie, a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka            

w różnych formach edukacji przedszkolnej. 

 Zalecenie rady, z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. Unii Europejskiej 2018/C 

189/01 

                  Ustanowiono dziewięć kompetencji kluczowych : 

   1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji : 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA : 

Wiedza – znajomość sytuacji społecznych i adekwatnych do nich 

sposobów komunikowania się, znajomość symboli i ich znaczenia.  

Umiejętności – tworzenie i rozumienie informacji słownej i pisemnej. 

Postawy – zainteresowanie interakcją z innymi ludźmi, krytycznego  

i konstruktywnego dialogu. 



Przykładowe sposoby realizacji  - współpraca w grupie, zespole, wymiana 

informacji, posługiwanie się symbolem (litery i dwuznaki, fiszki, fiszki 

matematyczne). 

 

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności : 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA : 

Wiedza – znajomość słów w języku obcym. 

Umiejętności – rozumienie komunikatów w języku obcym.  

Postawy – zainteresowanie językami obcymi i komunikacją z ich 

użyciem.  

Przykładowe sposoby realizacji  - słuchanie komunikatów w języku 

obcym, zabawy z użyciem słów obcojęzycznych (karty obrazkowe) 

3. Kompetencje matematyczne: 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA : 

Wiedza – znajomość liczb, pojęć matematycznych, operacji 

matematycznych.  

Umiejętności – liczenie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zadań  

i problemów matematycznych.  

Postawy – ciekawość matematyczna.  

Przykładowe sposoby realizacji  - zabawy i zadania związane z orientacją 

przestrzenną, liczbami, klasyfikowaniem, figurami geometrycznymi, 

kodowanie (mata, fiszki matematyczne).  

4. Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych:  

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA : 

Wiedza – znajomość zasad rządzących światem przyrody. 

Umiejętności – rozumienie wpływu środowiska na człowieka i odwrotnie. 

Postawy – ekologiczna, prozdrowotna. 

Przykładowe sposoby realizacji  - poznanie sposobów prawidłowego 

odżywiania si, dbanie o swoje bezpieczeństwo, o przyrodę (Segregacja 

śmieci, Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej). 



5. Kompetencje cyfrowe:  

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA : 

Wiedza – znajomość technologii cyfrowych – ich przeznaczenia, 

dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z nich. 

Umiejętności – korzystanie z technologii cyfrowych w dostępnym 

zakresie.  

Postawy – odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych. 

Przykładowe sposoby realizacji  - wskazywanie prawidłowych wzorców 

korzystania z nowych technologii.  

6. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności 

uczenia się: 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA : 

Wiedza – znajomość swoich słabych i mocnych stron, zainteresowań, 

preferowanych sposobów uczenia się.  

Umiejętności – podejmowanie decyzji, organizowanie czasu wolnego, 

planowanie, poczucie pewności, okazywanie empatii.  

Postawy – współpraca, asertywność, gotowość osiągania kompromisów, 

radzenie sobie z trudnościami, poszukiwanie sposobów dalszego 

rozwoju. 

Przykładowe sposoby realizacji  - zabawy i zajęcia sprzyjające 

poznawaniu samego siebie, uczące współpracy, wymiany doświadczeń. 

7. Kompetencje obywatelskie:  

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA : 

Wiedza –znajomość zawodów, wybranych wydarzeń z historii Polski, 

elementów kultury i tradycji. 

Umiejętności – dostrzegania zjawisk społecznych, rozwiązywania 

problemów na miarę dziecka.  

Postawy – poszanowania praw swoich i innych osób, chęć włączenia się  

w życie lokalnej społeczności. 

Przykładowe sposoby realizacji  - poznawanie kultury i tradycji, 

poznawanie zawodów, budzenie zainteresowania sprawami społecznymi. 



8. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości: 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA : 

Wiedza – znajomość przebiegu procesu od pomysłu do działania  

i osiągniecia efektu.  

Umiejętności – planowanie, rozdzielanie zadań, współpraca, 

rozwiązywanie problemów, komunikowanie się z innymi osobami. 

Postawy – otwartość na przyszłość, odwaga, wytrwałość w dążeniu do 

celu, odpowiedzialność.  

Przykładowe sposoby realizacji  - zabawy i zadania wymagające 

rozdzielenia prac, planowania, współodpowiedzialności, współdziałania, 

kreowania nowych rozwiązań. 

9. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej: 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA : 

Wiedza – znajomość kultury i tradycji, poznanie różnych form życia 

kulturalnego.  

Umiejętności – odczytywanie różnych form sztuki, wyrażanie siebie za 

pośrednictwem różnych dziedzin sztuki.  

Postawy – poszanowanie ekspresji, ciekawość świata.  

Przykładowe sposoby realizacji  - poznawanie środków wyrazu 

artystycznego, działania twórcze.  

 

  

 

 

 

 

 


