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Koncepcja pracy przedszkola
Wychowanie estetyczne w Niepublicznym Przedszkolu ArcelorMittal Poland „Akademia Ma?ych Pociech w Krakowie" to wyrabianie wra?liwo?ci na warto?ci estetyczne w muzyce, plastyce i innych dziedzinach sztuki, poprzez
rozszerzony program zaj??, których efektem jest ukszta?towanie pewnego poziomu kultury estetycznej dziecka. Obejmuje ono zarówno zaj?cia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, jak i literatur?.
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W wychowaniu plastycznym oddzia?uje si? przede wszystkim na zmys? wzroku. Podstawowym celem wychowania plastycznego jest przygotowanie dziecka do odbioru plastyki, zaj?cia wspomagaj? rozwój wyobra?ni, ucz?
spostrzegania i my?lenia a tak?e wyrabiaj? pomys?owo?? i inwencj? twórcz? dziecka.

W wychowaniu muzycznym istotne znaczenie ma kszta?cenie wra?liwo?ci muzycznej odbiorcy, rozwijanie umiej?tno?ci praktycznych w zakresie opanowania umiej?tno?ci wokalnych i gry na instrumencie, dostarczenie wiedzy o
muzyce oraz nauczanie rozumienia specyfiki estetyki muzycznej. Muzyka pe?ni równie? rol? terapeutyczn?.

Literatura od najdawniejszych czasów s?u?y?a wychowaniu m?odych pokole?. Dzie?a literackie okre?laj? pozytywne wzorce wychowawcze, s? ?ród?em wiedzy o kulturze. W wychowaniu literackim ?rodki literackiego wyrazu i
realizowane przeze? warto?ci s? czynnikiem kszta?towania osobowo?ci.

Teatr operuje swoistym j?zykiem, który dzia?a na wszystkie zmys?y odbiorcy. Celem wychowania teatralnego jest przygotowanie dziecka do wspó?dzia?ania ze scen?.

Wychowanie przez taniec dostarcza dzieciom wiedzy o ta?cu jako dziedzinie sztuki i jako warto?ci integruj?cej spo?ecze?stwo, praktyczn? nauk? ró?nych ta?ców oraz kszta?towanie smaku estetycznego poprzez uczestnictwo w
widowisku tanecznym.

Wychowuj?c dzieci przez sztuk? chcemy ukaza? im warto?ci i cele w ?yciu, chcemy sk?oni? do anga?owania si? w ?ycie spo?eczne, uwra?liwi? na pi?kno ?wiata i nauczy? si? nim cieszy?, a tak?e wzrusza?, bawi? i uczy?.
Rodzicom chcemy u?wiadomi? warto?? sztuki nie tylko estetyczn?, ale i spo?eczn?. Nie chcemy sztucznie wciska? dzieci w rol? artysty , a jedynie stymulowa? ich rozwój poddaj?c wielosensorycznym bod?com, jednocze?nie ucz?c:

twórczych postaw,
wiary w siebie i odwagi,
zaufania i zdolno?ci nawi?zywania kontaktów,
nowego sposobu wyra?ania uczu?,
samostanowienia i decydowania o sobie,
odpowiedzialno?ci i samokontroli,
tolerancji,
zdolno?ci spostrzegania,
wra?liwo?ci.
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