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Podstawa programowa  
w przedszkolu  z 17.06.2016 

Podstawa programowa   
w przedszkolu  z 14.02.2017 

Celem wychowania przedszkolnego jest: 
13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie 
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i 
etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 
oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie 
dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub 
etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich 
świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie 
pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub 
etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach 
edukacyjnych.  
 

Zadania przedszkola 
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – 
umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka 
mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – 
kaszubskiego. 
 

Podstawa programowa  
w przedszkolu  z 17.06.2016 

Podstawa programowa   
w przedszkolu  z 14.02.2017 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania 
przedszkolnego:  
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko 
przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 
17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości 
narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci 
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których 
mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym z 
uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania 
przedszkolnego 
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko 
przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 
 
 
 
22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości 
narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających 
znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: 
powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; 
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językiem migowym. 
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne: 
1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości 
narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, w tym prowadzonych 
dla dzieci niesłyszących z wykorzystaniem np. języka migowego; 
2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku 
mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym i reaguje 
na nie; 
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w 
grupie w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku 
regionalnym; 
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub 
czytanych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku 
regionalnym; 
5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej 
należy; 
6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej. 

rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub 
czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; 
zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej; 
 
 


