Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

ZADANIA DO WYKONANIA - CZERWIEC
Temat: „Wszystkie dzieci nasze są”
1) Zajęcie tematyczne ”Pod wspólnym niebem” (empatia,

wielokulturowość, tolerancja, poszanowanie inności) – scenariusz do
pobrania na Bliżej Przedszkola
2) Plakat „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” –
zapoznanie wychowanków z Prawami Dziecka – Prawami Człowieka –
do pobrania na Bliżej Przedszkola (data zostanie podana później)

3) Tydzień „Jak dobrze mieć sąsiada” – zapoznanie się z historią, tradycjami,

folklorem wybranego sąsiada Polski, nawiązanie współpracy ( w miarę możliwości)
4) „Kulinarne podróże – te małe i duże” – smaki świata – degustacja warzyw,
owoców, potraw z różnych stron świata
5) „Zabawy i zabawki dzieci świata” – nauka dowolnej zabawy i wykonanie
wybranej zabawki
6) Nauka Piosenki – „Nasz kraj – jest naj!” – na podsumowanie całego Projektu do pobrania na stronie Studio „Okrzyk Radości” – link zostanie podany od 01 kwietnia
7) „100 naj!” – szukamy ciekawostek o naszym kraju: najdłuższa rzeka, najwyższy
budynek, najcieplejsze miejsce itd. – celem wydania publikacji
8) „List dla Polski” – zachęcamy do napisania listu, w którym zostaną wymienione
wasze działania projektowe w tym roku szkolnym. List wysyłamy do Pałacu
Prezydenckiego do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy (adres podamy 01 czerwca)
9) „Kocham Cię, Polsko” – kapsuła czasu z życzeniami dla Polski ( z

ciekawymi gadżetami) – dla naszych praprawnuków – proponujemy
umieszczenie pod „Drzewem Pamięci”
10) „Biało-czerwone Drzewo Dobra” – wykonanie drzewa dobrych
uczynków dla Polski – według pomysłów dzieci, rodziców lub nauczycieli
11) Dowolne zadanie o tematyce danego miesiąca– według pomysłów dzieci
lub nauczycieli
Wykonane zadanie należy potwierdzić relacją na grupie: wpis, zdjęcia, prezentacja, filmik, przepis,
scenariusz, instrukcja

Uczestnicy, którzy zrealizują 3 zadania w danym miesiącu i udostępnią relację na
Grupie Projektowej „Piękna Nasza Polska Cała” na Facebooku otrzymają Certyfikaty
dla dzieci, nauczycieli i placówki. Certyfikaty będą do samodzielnego pobrania
ostatniego dnia każdego miesiąca.
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