
 

     
 
 
 
 
Regulamin programu „Elfikowi podróżnicy” 
 
Wiek przedszkolny (3-6 lat) jest okresem szybkiego rozwoju dziecka. 
Dziecko w tym okresie jest ciekawe świata. Interesuje się wszystkim, co go otacza. Ciągle 

zadaje pytania – po co? dlaczego? co to jest? Warto wykorzystać ten okres w życiu dziecka na 

zaspokojenie jego ciekawości otaczającym światem. Bardzo pomocne w tym względzie mogą 

być spacery i wycieczki. 

 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Publiczne Przedszkole Przystań Elfów stworzyło 

program ,,Elfikowi Podróżnicy’’, który ma znaczenie:  

 Poznawcze-zapoznają dzieci z najbliższą okolicą –osiedlem, dzielnicą, miastem, w 

którym mieszka dziecko. Podczas spacerów, wycieczek można poznać różne obiekty, 

instytucje- np. Poczta, Policja, Straż. Warto zabrać dziecko do różnych punktów 

usługowych – np. do fryzjera, szewca, zegarmistrza… Dzięki tym wizytom dziecko 

pozna różne zawody-sposób wykonania danej pracy, narzędzia oraz przydatność 

danego zawodu dla ludzi. Celem dalszego zwiedzania mogą być zabytki np. kościół, 

muzeum, zabytkowe kamienice, zamek 

 Patriotyczne- poznając swoje miasto – jego zabytki, historię dziecko czuje się z nim 

związane. Jest to jego miejsce na ziemi – „Mała ojczyzna.”  

Dlatego warto pokazywać dziecku wszystko to, co cenne w najbliższej okolicy, mieście 

(kulturę, tradycję, piękno środowiska przyrodniczego, cechy charakterystyczne danego 

regionu. 

 Emocjonalne -Każdy spacer, wycieczka wyzwala pozytywne emocje – radość, 

zadowolenie, ciekawość. Dziecko cieszy się z kontaktu z kolegami, mamą, tatą czy 

starszym rodzeństwem. Można go spędzić razem spacerując i zwiedzając. Dziecko 

czuje się kochane, potrzebne. W ten sposób dzieci integrują się w grupie przedszkolnej, 

wzmacnia się więź emocjonalna z rodziną. 

 Społeczne – dziecko poznaje właściwe wzorce zachowań. Uczy się jak należy 

zachować się np. w środkach lokomocji (autobusie, tramwaju.), w muzeum (jesteśmy 

cicho, nie dotykamy eksponatów); w parku (nie niszczymy przyrody- nie depczemy 

trawników, nie zrywamy kwiatów bawimy się zgodnie) 

 Estetyczne – kształcą wrażliwość młodego człowieka na piękno i sztukę. Będzie to: 

oglądanie wystaw, wizyty w muzeum, słuchanie koncertów muzycznych, oglądanie 

przedstawień w teatrze. Wizyta w teatrze jest dla dziecka czymś niepowtarzalnym. 



Sama wyprawa, odpowiedni strój (odświętny), nastrój w teatrze sprawiają, że 

wycieczka staje się wyjątkowa. 

Ponadto wycieczki i spacery: 

 są receptą „na nudę”, dostarczają pomysłów na sposoby spędzania czasu wolnego. 

 przyczyniają się do rozwoju: mowy, myślenia, spostrzeżeń,  

 przyczyniają się rozładowania emocji, agresji, napięć fizycznych dzieci 

 organizowane w różnych porach roku hartują organizm 

 wyrabiają nawyki (organizowanie, planowanie, rożnych wyjść z domu w celu 

poznania najbliższej okolicy, miasta,) 

 zachęcają do ćwiczeń fizycznych, które będą kontynuowane w życiu dorosłym. 

Wycieczki i spacery są źródłem radości, zadowolenia dziecka. Kształtują jego procesy 

psychiczne –myślenie, pamięć, spostrzeżenia. Dzięki nim w sposób bezpośredni dziecko 

poznaje otaczający je świat. Zachęcamy rodziców i nauczycieli do organizowania dzieciom 

spacerów, wycieczek ze względu na duże ich znaczenie w rozwoju osobowości dziecka.  

 

Warunki programu „Elfikowi Podróżnicy”: 

1. Z programu „Elfikowi Podróżnicy” mogą korzystać wszystkie dzieci z Publicznego 

Przedszkola „Przystań Elfów” oraz kadra „Przystani Elfów”. 

2. Program zostanie wprowadzony od 16.01.2019r. 

3. Udział w programie „Elfikowi Podróżnicy” jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. 

4. Sprawy organizacyjne nadzoruje sekretariat przedszkola (P. Basia )  

Cele programu „Elfikowi Podróżnicy”: 

1. Celem programu jest rozwijanie ciekawości świata  

2. Uwrażliwianie wychowanków „Przystani Elfów” na otaczającą przyrodę i zmianę pór 

roku. 

3. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych. 

4. Zachęcenie rodziców, dziadków bądź opiekunów do aktywnego spędzania czasu z 

dziećmi. 

5. Nauczenie dzieci odpowiedzialności za powierzone im maskotki „Elfikowych 

Podróżników”. 

6. Program ten ma na celu wspomaganie rodziny bądź opiekunów w procesie 

wychowania. 

 

Założenia organizacyjne programu „Elfikowi Podróżnicy”: 

 

1. Dzieci z rodzicami, dziadkami bądź opiekunami jadąc na wycieczki mogą 

wypożyczać maskotki  Ele albo Fika. Przed wycieczką należy wypisać kartę 

zgłoszenia, w której trzeba podać konkretny dzień wypożyczenia oraz datę oddania 

„Elfikowego Podróżnika”.  

2. Na wycieczkę  wypożyczamy  jednego Elfika a gdy obie maskotki  nie są  

zarezerwowane można zabrać i Ele i Fika. 



3. Chętne osoby mogą zrelacjonować przebieg wycieczki z „Elfikowym Podróżnikiem” 

w formie zdjęć z podpisem miejsca, które wspólnie odwiedzili i przesłać na 

przedszkolnego Facebooka.  

4. Każde dziecko które odbyło wycieczkę z „Elfikowym Podróżnikiem” przynosi 

rysunek ze swojej podróży wraz z krótkim opisem.  

5. Praca powinna być wykonana estetycznie, w formacie-A4. 

6. Na odwrocie pracy powinno znaleźć się imię, pierwsza litera nazwiska oraz nazwa 

grupy przedszkolnej.  

7. W czasie wycieczki należy dbać i szanować „Elfikowych Podróżników”, które są 

własnością Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”.  

8. Maksymalny czas wypożyczenia „Elfikowych Podróżników”  to 3 dni  

9. Udział w programie „Elfikowi Podróżnicy” oznacza prawo do publicznej prezentacji 

przyniesionych prac. 

10. Przyniesione prace nie będą zwracane. Organizatorzy programu „Elfikowi 

Podróżnicy” będą tworzyć z rysunków i zdjęć Księgę Elfikowych Podróżników. 

11. „Elfikowi podróżnicy” będą czekać w sekretariacie na wspólne podróże z 

przedszkolakami. 

 

 

 

 

 

 

 


