
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trefliki w przedszkolu to innowacyjny projekt edukacyjno – wychowawczy który 
umożliwia zdobycie wielu umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych. 

Inspiruje i zachęca do szczegółowego poznania otaczającego świata. 
Wprowadza wartościowe treści przy wsparciu bohaterów polskiego serialu 

animowanego „Rodzica Treflików.” 
 W sposób szczególny dba o rozwój emocjonalno – społeczny dziecka. 

 
 
Pakiety obowiązujące w grupach: 
 

• Spryciarze – dzieci urodzone w 2016 roku - Trefliki w przedszkolu. Mam 5 lat 
 

„Trefliki w przedszkolu. Mam 5 lat" - to najnowszy pakiet edukacyjny przygotowany na sezon 
wydawniczy 2021/ 2022. Przygotowano 4 części kart pracy i wyprawkę. Pakiet skorelowany 
jest z pakietem edukacyjnym "Trefliki w przedszkolu. Mam 4 lata". Pakiet zawiera zadania, 
które stwarzają warunki do rozpoznawania i nazywania emocji, ćwiczą pamięć, rozwijają 
inwencję twórczą. Atrakcyjna forma kart pracy, bogata szata graficzna i różnorodność zadań 
pozwolą dziecku w pełni przygotować się do podjęcia w przyszłości edukacji szkolnej. 
 

 
Sześciolatek – razem uczymy się to pakiet edukacyjny skierowany do dzieci, które 

przygotowują się do pójścia do szkoły. Rozbudza ciekawość dziecka do otaczającego 
świata, przygotowuje do nauki czytania, pisania i liczenia. Rozbudza zainteresowania 

przyrodnicze, rozwija kreatywność, inspiruje do nauki poprzez zabawę 
 

Pakiety obowiązujące w grupach: 
 

• Ważniaki  – dzieci urodzone w 2015 roku – Sześciolatek – razem uczymy się 
 
„Sześciolatek - razem uczymy się" - to pakiet edukacyjny skierowany do dzieci, które 
przygotowują się do pójścia do szkoły. Zawarte w nim treści uwzględniają założenia 
najnowszej podstawy programowej. Przygotowano 4 części kart pracy i wyprawkę. Zawarte w 
nich ćwiczenia umożliwiają dzieciom rozwijanie umiejętności czytania i pisania. Zawierają 
zadania, które stwarzają warunki do rozpoznawania i nazywania emocji, ćwiczą pamięć, 
rozwijają inwencję twórczą. Atrakcyjna forma kart pracy, bogata szata graficzna i 
różnorodność zadań pozwolą dziecku w pełni przygotować się do podjęcia edukacji szkolnej. 

Pakiet edukacyjny "Razem uczymy się" posiada bogatą obudowę metodyczną, która pomoże 
nauczycielowi w sposób atrakcyjny przekazać dzieciom treści dostosowane do ich potrzeb i 
możliwości.  

 



 
 


