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Wstęp 

 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 

Przedszkolu nr 192 „Wesoły Pędzelek” w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020. 

Podczas rady pedagogicznej w sierpniu 2019 r., kiedy to planowano działania na 

zbliżający się rok szkolny, powołany został zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.  

Opracowano harmonogram ewaluacji, określający etapy podejmowanych działań, 

osoby odpowiedzialne za ich realizację i terminy wykonania, a także cele, przedmiot, 

zakres i metody ewaluacji wewnętrznej. Określono w nim również sposób 

wykorzystania wyników ewaluacji, dokonano charakterystyki wymagań, określono 

odbiorców ewaluacji, dokonano identyfikacji zasobów, dobrano metody badawcze, 

określono formę raportu i sposoby upowszechniania wyników. Sporządzony został 

Plan ewaluacji wewnętrznej obejmujący charakterystykę wymagań, pytania 

kluczowe, pytania ewaluacyjne, metody badawcze i terminy realizacji.  

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z kilku źródeł: ankiet 

przeprowadzonych wśród nauczycieli i rodziców. Na podstawie zebranych danych 

sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do 

dalszych, bardziej efektywnych działań, mających na celu do podniesienia jakości 

pracy przedszkola 

 

I. ZAKRES EWALUACJI 

 

Cele ewaluacji:  

 Ocena efektywności stosowanych przez przedszkole metod i form 

motywowania dzieci do aktywności 

 Rozpoznanie skutecznych metod i sposobów form motywujących dzieci do 
aktywności 

 Poznanie zdania rodziców na temat sposobów motywowania dzieci 
stosowanych przez nauczycieli  
 

Pytania kluczowe: 

 Jakie działania podejmuje przedszkole w celu motywowania dzieci do 

aktywności? 

 Czy nauczyciele znają i stosują metody i formy motywowania dzieci? 

 W jaki sposób przedszkole pozyskuje informacje na temat sposobów 

indywidualnego motywowania dziecka? 

 Jakie metody i formy motywowania dzieci do aktywności są najskuteczniejsze 

według nauczycieli, a jakie według rodziców? 

 Jaka jest opinia rodziców na temat stosowanych przez przedszkole metod 

motywowania dzieci do aktywności? 

Narzędzia ewaluacji 

 Ankieta do rodziców 

 Ankieta do nauczyciel 
 
 



II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI 
 

W oparciu o główne problemy badawcze opracowano następujący plan 
ewaluacji: 
 

Etap ewaluacji Działanie Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
wykonania 

1.Przygotowanie 
ewaluacji 

Opracowanie 
koncepcji ewaluacji, 
ustalenie 
problematyki, celu, 
zakresów i pytań 
kluczowych 

Lider zespołu 
ewaluacyjnego, 
dyrektor 

 IX 2019 

2.Przygotowanie 
narzędzi badawczych 

Zaprojektowanie 
narzędzi badawczych 
 
- kwestionariusz 
ankiety dla rodziców 
 
- kwestionariusz 
ankiety dla nauczycieli 
 
 

Zespół do spraw 
ewaluacji 

II 2020 

3.Zbieranie danych Przeprowadzenie 
ankiet  
 
 

Zespół 
ewaluacyjny, 
nauczycielki 

IV 2020 

4.Analiza danych 
 
 
 
 
 

Przetworzenie i 
analiza jakościowo- 
ilościowa danych 

Zespół 
ewaluacyjny 

V 2020 

5.Opracowywanie 
wniosków i raportu 
końcowego 

Zredagowanie 
wniosków 
 
Opracowanie projektu 
raportu 

Zespół 
ewaluacyjny 
 
Dyrektor 

V/VI 2020 

6. 
Rozpowszechnienie 
raportu 

Przedstawienie 
raportu Radzie 
pedagogicznej 

 Lider zespołu VI 2020 

 
 

II. WYNIKI I ICH INTERPRETACJA 
 

 
Ankieta dla rodziców 
 
 



W celu dokonania oceny efektywności stosowanych przez przedszkole metod i 
form motywowania dzieci do aktywności, a także poznania zdania rodziców na temat 
sposobów motywowania dzieci stosowanych przez nauczycieli zespół ds. ewaluacji 
wewnętrznej przygotował anonimową ankietę skierowaną do rodziców dzieci 
uczęszczających do Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek”. Wypełniono łącznie 111 
ankiet. 

Na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele w naszym przedszkolu 
motywują dzieci do podejmowania różnych aktywności?” znaczna większość, bo aż 
100 osób (90,1%) odpowiedziało „Tak”. Odpowiedzi „Nie” udzieliło 4 ankietowanych 
(3.6%), natomiast 7 osób (6.3%) na pytanie odpowiedziało „Nie mam zdania”. 
Odpowiedzi rodziców obrazuje poniższy wykres. 

 

 

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło rodzaju aktywności, o której dziecko 
najczęściej opowiada w domu. Z odpowiedzi rodziców wynika, że jest to aktywność 
plastyczna. Takiej odpowiedzi udzieliło 77 ankietowanych (69,4%). Zdaniem 
rodziców dzieci często opowiadają, także o aktywności ruchowej, na tę odpowiedź 
zdecydowało się 65 osób (58,6%), o swobodnych zabawach w sali, ten rodzaj 
aktywności wskazało 60 rodziców (54,1%), a także o aktywności muzycznej, którą 
wskazały 52 osoby (46,8%). Najmniej rodziców (10 ankiet) wskazało w tym pytaniu 
odpowiedź: zajęcia dodatkowe (9%) 



 

Następnie rodzice zostali poproszeni o ocenę stopnia skuteczności 

stosowanych przez przedszkole metod motywowania dzieci do aktywności. Zdaniem 

ankietowanych najbardziej skuteczną metodą motywowania dzieci do aktywności są 

ciekawie prowadzone zajęcia. Tę odpowiedź jako pierwszą wskazało 58 

ankietowanych rodziców. Rodzice wysoko ocenili także odpowiedź „Pochwała, 

zachęta nauczyciela”, jak również różnorodność stosowanych przez nauczycieli 

pomocy. W opinii rodziców najmniej skuteczną metodą motywowania dzieci do 

różnych aktywności jest „Możliwość prezentacji osiągnięć dzieci na forum 

ogólnoprzedszkolnym i pozaprzedszkolnym”. Tę odpowiedź jako pierwszą wskazało 

20 osób. Odpowiedzi rodziców zostały przedstawione na poniższym wykresie. 

 

W tym pytaniu część rodziców podawała także przykłady innych metod 

motywowania dzieci stosowanych przez przedszkole. Ankietowani podawali między 

innymi:  

 Pochwała dziecka przed rodzicami 

 Zajęcia dodatkowe 

 Połączenie aktywności z ruchem w miarę możliwości 

 Zachęcanie dzieci do udziału w konkursach 

 Naklejki za dobre zachowanie 

 Zajęcia dodatkowe z rodzicami 



 

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej chciał, także zbadać jakie czynniki 

według rodziców mają istotny wpływ na podejmowanie aktywności przez dzieci. 

Proporcje udzielonych odpowiedzi na to pytanie ilustruje wykres poniżej. 

 

Według rodziców czynniki mające istotny wpływ na podejmowanie aktywności 

dziecka to: 

 zaspokojenie ciekawości i zainteresowań (70%)   

 atrakcyjność działań (68,2%).   

 postawa nauczyciela (60%) 

 atmosfera pracy (58,2%)  

 

Najmniej ankietowanych w tym pytaniu zaznaczyła odpowiedzi: świadomość celu 

(24,5%) i możliwość osiągnięcia sukcesu (38,1%). 



 Następne pytanie, które zostało zadane ankietowanym, związane jest z 

pomysłami na zabawę w domu, lub na powietrzu i brzmi: „Czy po powrocie z 

przedszkola obserwuje Pan/Pani u swojego dziecka nowe pomysły na zabawę w 

domu lub na powietrzu? 

Udzielone odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy wykres  

 

  

Podsumowując wszystkie odpowiedzi ankietowanych, można stwierdzić, że 

rodzice zauważają u dzieci nowe pomysły na zabawę w domu lub na powietrzu 

(63,3%). 

 Z odpowiedzi udzielonych na pytanie wynika, że ponad połowa dzieci 

preferuje aktywność plastyczna (58,3%) oraz aktywność ruchowa (np. ćwiczenia 

gimnastyczne, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu) (50,9%) i muzyczną (49%) po 

powrocie z przedszkola do domu. Jedynie 1,9% ankietowanych uważa, że to zajęcia 

dodatkowe inspirują dzieci do podejmowania nowych aktywności w domu. 



 

Kolejnym pytaniem zadanym ankietowanym było: „Czy według Pani/Pana 

działania podejmowane przez przedszkole w celu motywowania dzieci do aktywności 

są wystarczające?”   

 

 

 

 Analizując powyższy wykres można zauważyć, że według opinii większości 

rodziców działania podejmowane przez przedszkole w celu motywowania dzieci do 

aktywności są wystarczające (70,4%). Tylko 8% ankietowanych było przeciwnego 

zdania. Czworo ankietowanych rodziców udzielając odpowiedzi „nie” opisało, 

dlaczego działania podejmowane przez przedszkole w celu motywowania dzieci do 

aktywności nie są wystarczające, np.: 

 W przedszkolu są za duże grupy. Powinno być do 12 osób. Pani nie ma 

możliwości indywidualnego podejścia. Zazwyczaj jest to praca grupowa. 



Trudno też jest wszystko wyłapać i na bieżąco wyjaśniać. Ale z innej strony 

patrząc, dzieci muszą nauczyć się radzenia sobie w różnych sytuacjach. Nie 

można zbytnio ulegać rodzicom. 

 Uważam że metody motywowania dzieci takie jak nagrody ( pieczątki, 

naklejki)- pochwały ("o super", "brawo") budują motywację zewnętrzną, a nie 

osobistą, wewnętrzną i Uzależniają działania dzieci od tego czy ktoś je 

pochwali. Powyżej zaznaczyłam czynniki które wg mnie mają istotny wpływ na 

podejmowane aktywności i mają wpływ na motywacje wewnętrzną.  

 Obecna sytuacja pandemiczna trochę utrudnia pracę przedszkola. Brakuje 

kółek zainteresowań, rozwijania umiejętności czytania [wiem, że podstawą 

programowa nie nakłada takiego obowiązku], rozwijania umiejętności 

matematycznych, udziału przedszkolaków w konkursach etc. 

 Ponieważ w grupie nie znajduje się tylko jedno dziecko, któremu można 

poświęcić się całościowo 

 

Ankieta dla nauczycieli 
 

W ankiecie dla Nauczycieli wzięło udział 21 osób. Na pytanie „Czy według 
Pani w Przedszkolu nr 192 „Wesoły Pędzelek” w Warszawie są podejmowane 
działania mające na celu motywowanie dzieci do aktywności?” 19 osób (90,5%) 
odpowiedziało „tak”, 2 osoby (9,5%) – „nie”. 

Na prośbę o wymienienie stosowanych w przedszkolu metod i form 
motywowania dzieci zareagowali wszyscy uczestnicy ankiety. Nauczycielki 
najczęściej motywują dzieci poprzez pochwały słowne (w 14 odpowiedziach), często 
stosują drobne nagrody rzeczowe – naklejki, dyplomy (w 10 odpowiedziach), 
korzystają z systemów motywacyjnych, przydzielają zadania np. dyżurnego czy 
opiekuna kącika zainteresowań. Motywacją może być także możliwość wyboru przez 
dziecko zabawy czy aktywności ruchowej dla całej grupy. 

W jednej z ankiet zawarto informację, że nie wszyscy motywują dzieci do 
aktywności. 

Zapis wszystkich odpowiedzi znajduje się poniżej (zachowano pisownię oryginalną): 

1. Pochwały, nagrody  

2. nagrody, zbieranie buziek, kuleczek itd 

3. Zabawy, zajęcia, wycieczki, ciekawe spotkania, imprezy okolicznościowe 

4. Komentarz werbalnym, pochwala, pochwala publiczna, systemy motywacyjne  

5. Naklejki, gry  

6. Naklejki, plusiki, pochwala słowna, wybranie wybór ulubionej aktywności jako 
nagroda za wykonane zadanie, dyżurni, złote serca.  



7. Pozytywne wzmocnienia, nagrody delegowanie funkcji np. Dyżurnego. 
Systemy motywacyjne 

8. pochwała słowna indywidualna, pochwała na forum grupy, słowne 
dowartościowanie dziecka poprzez eksponowanie jego mocnych stron, 
przywilej wykonywania prostych czynności np. dyżurny, opieka nad kącikiem 
przyrody itp. , drobne nagrody rzeczowe ( medal, dyplom itp.), przywilej 
wyboru zabawy, pochwała przed rodzicami 

9. Pochwała słowna indywidualna. Pochwala na forum grupy. Słowne 
dowartościowanie dziecka poprzez eksponowanie jego mocnych stron. Gest 
zadowolenia z wyrazem aprobaty na twarzy nauczyciela Przywilej 
wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, np. dyżurny, 
opieka nad kącikiem przyrody Obdarzenie dziecka szczególnym zaufaniem, 
zwiększając zakres jego samodzielności lub powierzając mu odpowiedzialna 
rolę, pomoc nauczycielowi podczas zajęciach, Drobne nagrody rzeczowe: 
upominek, medal, emblemat, dyplom, pieczątka na rękę, naklejka na ubranie. 
Przywilej wyboru zabawy, aktywności ruchowej dla całej grupy. Pierwszeństwo 
zabawy szczególnie atrakcyjna zabawką. Możliwość stania w pierwszej parze, 
w kole obok pani, na początku pociągu, itp. Atrakcyjna zabawa w grupie 
według pomysłu dziecka. Pochwala przed rodzicami. 

10. Metoda pochwał, rozdawanie naklejek, zabawa ulubioną zabawką. 

11. Pochwała, zachęta, naklejki motywacyjne, angażowanie dzieci do zadań 

12. traktowanie dziecka jako partnera do rozmowy, czytelny system nagradzania i 
wyciągania konsekwencji przyznawanie niematerialnych nagród; dawanie i 
odbieranie przywilejów jako sposób wpływania na postawę dziecka, ustalanie 
zasad i przestrzeganie czasu (umowa zobowiązuje obie strony), budowanie u 
dziecka pozytywnego obrazu siebie, wykorzystanie motywującego 
oddziaływania grupy rówieśniczej, chwalenie dziecka za udzielanie pomocy, 
przydzielanie dziecku obowiązków. Wykorzystanie platformy ClassDojo 

13. Zajęcia ruchowe  

14. pochwała słowna indywidualnie i na forum grupy, pochwała do rodzica w 
obecności dziecka, przybita "piątka", czasami narysowana na pracy 
uśmiechnięta buzia lub serduszko 

15. wzmocnienia pozytywne, pochwały, nagradzanie naklejkami, zbieranie 
punktów  

16. atrakcyjne pomoce do zajęć, stosowanie pochwał 

17. Chwalenie, nagradzanie, rozwijanie pasji, dobrze zorganizowany czas, 
pomoce audiowizualne, dostosowanie metod i form nauczania do potrzeb 
dziecka zachęcanie, akceptowanie, rozbudzanie zainteresowań  

18. pochwała słowna 

19. Zachęty, docenianie, nagrody ustne i rzeczowe / malutkie, ale zachęcajcie do 
podejmowania wyzwań. 



20. Pochwały, motywowanie dzieci poprzez korzystanie z ciekawych pomocy 
dydaktycznych 

21. Większość osób stosuje pozytywne wzmocnienia, jednak zaobserwowałam, 
że część nauczycielek zostawia dziecko samo, sobie  

Następnie zapytano ankietowanych „Czy w swojej codziennej pracy stosuje Pani 
systemy motywacyjne?” Na to pytanie 20 osób (95,2%) odpowiedziało „tak”, 1 osoba 
(4,8%) – „nie”. 

Wybierający odpowiedź „tak” poproszeni zostali o wymienienie stosowanych 
systemów motywacyjnych. Odpowiedzi znajdują się poniżej (zachowano pisownię 
oryginalną): 

1. Pochwały  

2. pochwała, naklejki, wybór zabawy grupowej,pełnienie roli dyżurnego 

3. Chwalenir dziecka,dostrzeganie pozytywnych cech dziecka i podkreślenie ich, 
inne 

4. Publiczna prezentacja i pochwala wytwór dziecka, wystawienie wytworu w 
przestrzeni publicznej w sali,  

5. Naklejki motywacyjne, pochwały słowne  

6. Naklejki, plusiki, wybór dyżurnych, królowie ciszy.  

7. Jak w pytaniu 2 

8. -pochwała ustna indywidualna -pochwała na forum grupy -pochwała przed 
rodzicami -oklaski -wybór zabawy -przydzielanie funkcji -pochwała w postaci 
emblematu 

9. Społeczne i rzeczowe.  

10. naklejki motywacyjne, wyróżnienie na tle grupy 

11. Pozytywne wzmocnienia, stosuje również system nagród 

12. Claas Dojo 

13. Mile slowo 

14. jak w pytaniu 2 

15. Nagradzanie, aprobata, pochwały, system przywilejów w wykonywaniu 
czynności, przywilej pierwszeństwa w wyborach zabaw  

16. np. pochwała, czasem naklejka 

17. System nagradzania Ucz przez zabawę Interesujące rozrywki Nie wręczaj, nie 
zniechęcaj, nie zbywaj 

18. pochwała słowna w obecnosci rodziców 



19. Docenianie, pochwały do rodziców i przed rówieśnikami. 

20. Pochwała, nagroda w formie pełnienia przez dziecko określonej funkcji, np. 
pomocnika 

Osoba, która nie stosuje systemów motywacyjnych w codziennej pracy 
uzasadniła to następująco (zachowano pisownię oryginalną): „Myślę że nie spełniaja 
swojej funkcji wymagają konsekwencji wich stosowaniu dzieci szybką tracą 
zainteresowanie”. 

Wszystkie biorące udział w ankiecie Nauczycielki zgodziły się, że motywowanie 
dzieci do działania jest potrzebne (100% odpowiedzi). W następujący sposób 
motywowały swoją odpowiedź (zachowano pisownię oryginalną): 

1. Dzieci chętniej biorą udział w zajęciach i są pewniejsze siebie  

2. motywowanie pełni funkcję koła napędowego ;) 

3. Potrzebne do lepszego i zintegrowanego rozwoju dziecka 

4. Motywowanie wpływa na emocjonalną stronę przyswajania przez dziecko 
wiedzy.  

5. Dzieci chętniej podejmują działania  

6. Motywowanie podnosi samoocenę i rozbudza pewność siebie.  

7. Uczą dzieci odpowiedzialności i wyrabiaj nawyk powinniści 

8. dziecko chętniej przyswaja wiedzę, odkrywa nowe wiadomości, motywuje go 
do samodzielnego poszukiwania itp. 

9. Tak ponieważ pozytywne doznania motywują dziecko do kolejnych dobrych 
zachowań i stymulują całokształt rozwoju wychowanka.  

10. Poczucie własnej wartości, miłe doznania, zachęcenie do wykonywania innych 
czynności lepiej i dokładniej.  

11. Dzięki odpowiedniej motywacji dzieci chętniej wykonują powierzone im 
zadania i bardziej się do nich przykładają 

12. Ważne jest pokazywanie dziecku korzyści jakie ma z podjętych działań i że 
jest osoba, która w niego wierzy  

13. Wpływa na poziom koncentracji, aktywność i poczucie dumy dziecka  

14. Dzieci potrzebują pochwał 

15. zwiększa motywację do dalszego działania lub dokończenia rozpoczętej 
pracy, wzmacnia poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości, 
poczucie sprawstwa 

16. Motywowanie daje dzieciom siłę napędową, wyraża aprobatę dla dobrych 
uczynków i wzbudza w dzieciach przeświadczenie, że miło robić coś dobrego 
za pozytywne wyniki.  



17. budowanie wiary w swoje możliwości 

18. Dzieci czują się bezpieczne, zachęca to do zadawania pytań Pozytywne 
myślenie Uznanie, akceptacja 

19. Dzieci bardziej sie staraja 

20. Dzieci otwierają się, poszukują, badają i eksperymentują. 

21. Jest potrzebne, ponieważ w ten sposób zachęcamy dzieci do dalszego 
rozwoju. 

Nauczycielki odpowiedziały również na pytanie: „Czy organizuje Pani spotkania z 
rodzicami, podczas których omawiane są metody motywowania dzieci do 
aktywności? (np. zebrania, popołudniowe zabawy integracyjne, zajęcia otwarte)”. 15 
razy (71,4%) udzielono odpowiedzi „tak”, 6 razy (28,6%) – „nie”. 

Ankieta zawiera również pytanie o to „W jakich aktywnościach dzieci z Pani grupy 
uczestniczą najchętniej? (proszę wymienić)”. W odpowiedziach najczęściej pojawiają 
się aktywności ruchowe, muzyczne i plastyczne. Wszystkie 21 odpowiedzi 
przedstawiono poniżej (zachowano pisownię oryginalną): 

1. Ruchowych 

2. Zabawy ruchowe  

3. zabawy, labirynt, kodowanie 

4. Zabawy 

5. Ruchowych, muzycznych, plastycznych  

6. Gry i zabawy ruchowe, zabawy poznawcze, w tym eksperymenty.  

7. Zajęcia dydaktyczne zabawa swobodna zorganizowane zabawy ruchowe 

8. odkrywanie, działanie, przeżywanie, przyswajanie , " Burza mózgów, zabawy 
rytmiczno-muzyczne 

9. zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe 

10. Gry i zabawy ruchowe, muzyczno- ruchowe oraz integracyjne.  

11. W aktywnościach plastycznych i muzycznych 

12. Zabawy integracyjne i zabawy otwarte 

13. Zabawy matematyczne, działania plastyczne, działania z wykorzystaniem 
tablicy multimedialnej, czytanie,  

14. zabawa swobodna, zajęcia taneczne, ruchowe, zabawy w kole z całą grupą, 
zajęcia indywidualne przy stoliku, zajęcia manualne, zabawy z elementami 
sensoryki, eksperymenty i doświadczenia 

15. W aktywnościach ruchowych oraz matematycznych 



16. zabawy ruchowe, zajęcia z elementami kodowania 

17. Ciekawe zajęcia Gdzie samodzielnie działają, co zwiększa efektywność 
rozliczają zaibteresowania  

18. muzyczno-ruchowych 

19. Prace plastyczne, matematyczne, społeczne i układanie zakończeń 
opowiadań , bajek...  

20. W aktywnościach plastycznych, muzycznych, ruchowych i w zabawach 
swobodnych. 

Ankietowani Nauczyciele podjęli się również odpowiedzi na pytanie: „Co, według 
Pani, aktywizuje dzieci w Pani grupie do podejmowania działań?” Najwięcej osób (20, 
95,2%) wskazało dobrą atmosferę na zajęciach. 19 (90,5%) osób wybrało 
odpowiedzi: ciekawy temat zajęć oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Jedna osoba 
(4,8%) dodała odpowiedź (zachowano pisownię oryginalną): „dawanie dzieciom 
przestrzeni i swobody działania, zachęcanie do współdecydowania o 
podejmowanych działaniach, uświadamianie dzieciom (wykorzystując spontanicznie 
pojawiające się trudności), że nie zawsze i nie we wszystkim można być najlepszym i 
że warto przezwyciężać trudności, eksperymentowanie, samodzielne doświadczanie 

Na koniec zapytano ankietowane Nauczycielki: „Na co, według Pani, powinno 
zwrócić uwagę nasze przedszkole, aby dzieci były bardziej aktywne?” W 
odpowiedziach zwrócono przede wszystkim uwagę na konieczność stosowania 
różnorodnych metod pracy i korzystanie z bogatej bazy ciekawych pomocy 
dydaktycznych. Nauczycielki podkreśliły, że bardzo ważne jest położenie wielkiego 
nacisku na potrzeby dzieci (zmniejszenie tempa pracy, indywidualizacja działań, 
swoboda w ich działaniu, bezpieczeństwo emocjonalne) a nie na oczekiwania 
dorosłych (zachowano pisownię oryginalną): 

1. Różnorodne metody zajęć oraz pomoce dydaktyczne.  

2. Ciekawe pomoce dydaktyczne, urozmaicenie form pracy z dziećmi, co wiąże 
się ze szkoleniami, które np. używanie bum bum rurek, organizowanie i 
wystawianie chętnych do konkursów.  

3. większy dostęp do ciekawych pomocy dydaktycznych np. do 
eksperymentowania 

4. Na potrzeby dziecka a nie rodziców 

5. Zmniejszyć tempo, mniej poświęcać czasu dla dorosłych. 

6. Nie mam zdania 

7. Rozpoznawanie zainteresowań dzieci i indywidualizowanie na tej podstawie 
pracy.  

8. Ciekawe i nowoczesne pomoce  

9. Na zajęcia ruchowe  

10. Modyfikować działania bardziej indywidualnie 



11. Stosowanie ciekawych pomocy, które zainteresują dzieci. 

12. Na ich potrzeby  

13. chwalić dzieci, szukać ciekawych i atrakcyjnych pomocy 

14. Organizowanie dla dzieci różnych konkursów  

15. Kontynuowanie podjętych działań 

16. zakup ciekawych pomocy dydaktyczno- naukowych 

17. -  

18. Pozwolić na swobodną twórczość dając czas pracy w własnym tempie..nie 
poganiając ze względu na kolejne zaplanowane czynności.. 

19. Na rozwój sfery multimedialnej, tablic w każdej sali, aby formy prowadzenia 
zajęć były ciekawsze i bardziej angażujące koncentrację. 

20. dać im przestrzeń, poczucie bezpieczeństwa, ciepło, dać możliwość 
doświadczania, eksperymentowania, brudzenia się i "bałaganienia" (często 
wtedy rodzą się najlepsze pomysły, a wiadomo, że najwięcej uczymy się w 
działaniu) 

21. Dzieci w naszym przedszkolu są bardzo aktywne 

 

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Mocne strony w ewaluowanym obszarze: 

 Zarówno rodzice jak i nauczyciele uważają, że przedszkole motywuje dzieci 
do podejmowania różnych aktywności 

 Zdaniem większości rodziców dzieci po powrocie z przedszkola podejmują 
nowe aktywności, są to najczęściej aktywności plastyczne, ruchowe i 
muzyczne  

 Według większości rodziców działania podejmowane przez przedszkole w 
celu motywowania dzieci do aktywności są wystarczające. 

 Nauczyciele w Przedszkolu 192 stosują systemy motywacyjne 

 Większość nauczycieli organizuje spotkania z rodzicami, podczas których 
omawiane są metody motywowania dzieci do aktywności 

 Zarówno nauczyciele jak i rodzice uważają, że największy wpływ na 
motywację dzieci do podejmowania aktywności ma sposób prowadzenia 
zajęć, a także stosowanie pochwał słownych 

Słabe strony w ewaluowanym obszarze: 

 Część nauczycielek nie informuje rodziców o metodach motywowania dzieci 
do aktywności stosowanych w grupie 
 



 

 

Wnioski: 

 Należy kontynuować podjęte działania w celu motywowania dzieci do 
aktywności 

 Należy organizować spotkania z rodzicami, podczas których omawiane będą 
metody motywowania dzieci do aktywności stosowane w grupie 

 Należy stosować podczas zajęć różnorodne metody pracy  

 Warto wykorzystywać podczas zajęć ciekawe pomoce dydaktyczne 

 Warto często angażować dzieci do aktywności plastycznych, ruchowych i 
muzycznych, ponieważ zarówno zdaniem rodziców, jak i nauczycieli cieszą się 
one największą popularnością wśród dzieci. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1. Ankieta dla rodziców 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

(dotyczy tematu ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020 - 

"Przedszkole stosuje różne metody motywowania dzieci do aktywności.”) 

Szanowni Państwo! 

Niniejsza ankieta skierowana jest do rodziców/prawnych opiekunów dzieci 

uczęszczających do Przedszkola 192 „Wesoły Pędzelek” w roku szkolnym 

2019/2020 

Odpowiedzi prosimy zaznaczyć stawiając znak X w odpowiednim miejscu lub/i 

wpisać odpowiedź. 

Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną 

opracowane zbiorczo i posłużą wyłącznie do analizy i doskonalenia pracy 

przedszkola. 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele w naszym przedszkolu motywują dzieci 

do podejmowania różnych aktywności? 

 Tak 

 Nie  

 Nie mam zdania 

2. O jakim rodzaju aktywności Państwa dziecko opowiada najczęściej w domu? 

 Aktywność językowa (np. słuchanie opowiadań, praca z tekstem 

zagadki, historyjki obrazkowe itp.) 

 Aktywność matematyczna (np. zabawy w liczenie, układanie figur 

geometrycznych, łamigłówki logiczne itp.) 



 Aktywność plastyczna  

 Aktywność muzyczna  

 Aktywność teatralna 

 Aktywność ruchowa (np. ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w 

sali i na powietrzu itp.) 

 Aktywność przyrodnicza 

 Aktywność swobodna w sali (np. zabawy klockami, samochodami, 

lalkami- według zainteresowań dzieci) 

 Zajęcia dodatkowe 

3. Które ze stosowanych przez przedszkole metod motywowania dzieci do 

podejmowania aktywności uważa Pani/Pan za najbardziej skuteczne? (Proszę 

ocenić według stopnia skuteczności, gdzie 1 oznacza najbardziej skuteczne, a 

8 najmniej skuteczne) 

 Pochwała, zachęta nauczyciela 

 Różnorodność stosowanych przez nauczyciela pomocy 

 ciekawie prowadzone zajęcia 

 Atrakcyjne metody pracy 

 Możliwość prezentacji osiągnięć dziecka na forum 

ogólnoprzedszkolnym i pozaprzedszkolnym 

 Proponowanie zadań angażujących dzieci 

 Nagradzanie osiągnięć i ciekawości 

 inne…………………………………………………………….. 
4. Jakie czynniki według Pani/Pana mają istotny wpływ na podejmowanie 

aktywności przez Państwa dziecka? (Można zaznaczyć więcej niż 1 

odpowiedź) 

 Świadomość celu 

 Możliwość osiągnięcia sukcesu 

 Możliwość otrzymania nagrody, pochwały 

 Zaspokojenie ciekawości i zainteresowań 

 Atrakcyjność działań 

 Atmosfera pracy 

 Postawa nauczyciela 

 Indywidualne podejście do dziecka 

5. Czy po powrocie z przedszkola obserwuje Pan/Pani u swojego dziecka nowe 

pomysły na zabawę w domu lub na powietrzu? 

 Tak 

 Nie 

 Czasem 

Jeśli tak, to jakiej aktywności te pomysły najczęściej dotyczą? 

 Aktywności językowej (np. słuchanie opowiadań, praca z tekstem 

zagadki, historyjki obrazkowe itp.) 

 Aktywności matematycznej (np. zabawy w liczenie, układanie figur 

geometrycznych, łamigłówki logiczne itp.) 

 Aktywności plastycznej  

 Aktywności muzycznej  



 Aktywności teatralnej 

 Aktywności ruchowej (np. ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w 

Sali i na powietrzu itp.) 

 Aktywności przyrodniczej 

 Aktywności swobodnej w sali ( np. zabawy klockami, samochodami, 

lalkami- według zainteresowań dzieci) 

 Zajęć dodatkowych 

 

6. Czy według Pani/Pana działania podejmowane przez przedszkole w celu 

motywowania dzieci do aktywności są wystarczające? 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam zdania 

Jeśli nie to 

dlaczego………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………...…………………………………

………………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

       Kadra pedagogiczna  

Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek” 

 

 

Załącznik 2. Ankieta dla nauczycieli 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

(dotyczy tematu ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020 – 

„Przedszkole stosuje różne metody motywowania dzieci do aktywności.") 

W odpowiednim miejscu prosimy o postawienie znaku X lub/i wpisanie 

odpowiedzi. 

 

1. Czy według Pani w Przedszkolu nr 192 „Wesoły Pędzelek” w Warszawie są 

podejmowane działania mające na celu motywowanie dzieci do aktywności? 

a) tak 

b) nie 

1. Proszę wymienić stosowane w przedszkolu metody i formy motywowania 

dzieci. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………. 

2. Czy w swojej codziennej pracy stosuje Pani systemy motywacyjne? 

a) tak 

b) nie 

 Jeśli w wybrała Pani odpowiedź „tak” proszę wymienić jakie to systemy? 



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Jeśli w wybrała Pani odpowiedź „nie” proszę uzasadnić, dlaczego? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................ 

4. Czy według Pani motywowanie dzieci do działania jest w ogóle potrzebne? 

a) tak 

b) nie 

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................. 

5. Czy organizuje Pani spotkania z rodzicami, podczas których omawiane są 

metody motywowania dzieci do aktywności? (np. zebrania, popołudniowe 

zabawy integracyjne, zajęcia otwarte) 

a) tak 

b) nie 

6. W jakich aktywnościach dzieci z Pani grupy uczestniczą najchętniej? 

(proszę wymienić) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

8. Co, według Pani, aktywizuje dzieci w Pani grupie do podejmowania 

działań? 

a) ciekawy temat zajęć; 

b) atrakcyjne pomoce dydaktyczne; 

c) dobra atmosfera na zajęciach; 

d) inne, 

jakie?...................................................................................................................

....  

.............................................................................................................................

.......................... 

10. Na co, według Pani, powinno zwrócić uwagę nasze przedszkole, aby 

dzieci były bardziej aktywne? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………. 

 



 

 


