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Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków” jest 

odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, jak również 

odnosi się do założeń podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz opublikowanych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków 

polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020 

szczególnie do punku: rozwijanie kompetencji 

matematycznych uczniów. 

 
Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 - 6 

lat. Głównym celem jest rozwijanie u dzieci 

kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe 

podejście do stawianych problemów, rozwijanie 

umiejętności społecznych dzieci, rozwijanie 

umiejętności pracy w zespole poprzez różne formy 

aktywności takie jak: zabawy, ruch, doświadczanie 

oraz eksperymentowanie. 

Bazgrołki, czyli główni 
bohaterowie projektu 
zapraszają dzieci do 
wspólnej zabawy i 

rozwiązywania zadań 
podczas wspólnych 

spotkań. Swoje 
osiągnięcia dzieci 

zaznaczają na 
specjalnie 

przygotowanych 
plakatach – TABLICA 

OSIĄGNIĘĆ. 

Zadania, zostały opracowane do wieku oraz możliwości 

dzieci i przyjęły formę nauki poprzez zabawę, dzięki 

której możliwe będzie osiągnięcie zaplanowanych 

celów. Spotkania mają na celu stworzenie sytuacji 

sprzyjających wspomaganiu rozwoju dzieci we 

wszystkich aktywnościach takich jak: językowa, 

poznawcza, artystyczna, ruchowa.  

Głównym zamiarem realizacji projektu jest podniesienie 

poziomu kompetencji matematyczno – logicznych 

dzieci.  

Przedszkolaki będą miały okazję zobaczyć jak w 

ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy 

tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności, rozwijać 

matematyczną wyobraźnię, rozpoznawać i nazywać 

kolory. 

 

Dlaczego Bazgrołki? 

Dlaczego akurat Bazgrołki? Dlaczego nie potworki, 

krasnoludki, ufoludki… ? To proste! Niejednokrotnie 

prace plastyczne młodszych przedszkolaków to głównie 

bazgrołki.  Zatem stworzenie własnego bazgrołka nie 

powinno sprawić dziecku trudności, bo nie ma brzydkich 

bazgrołków, każdy jest niepowtarzalny… wyjątkowy… a 

z każdego narysowanego na kartce bazgroła można 

stworzyć super Bazgrołka! 
 

O projekcie… 
Cele projektu: 

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
matematycznych dzieci, 

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, 

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, 

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i 
zgodnej zabawie, 

• nazywanie i rozpoznawanie kolorów, 

• odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy 
świat oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych 
technologii (prezentacje multimedialne z 
wykorzystaniem rzutnika). 

 

 

 

 

 

 

 

● PRZYGODY BAZGROŁKÓW ● 

Więcej bazgrołkowych przygód znajduje się  
na stronie Bazgrolki.info. 

  


