
 

1. Projekt jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego -

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego). 

2. Termin realizacji : listopad 2019 r.- maj 2020 r. 

3. Zasięg: ogólnopolski.  

4. Udział w projekcie jest dobrowolny i darmowy. Obejmuje placówki przedszkolne. 

5. Z racji na tematykę ,wskazane jest , aby do projektu weszły dzieci  4 – 6 letnie. 

6. Celem głównym projektu jest zaciekawienie dzieci otaczającym światem, w tym poznanie: 

•  kontynentów, ważniejszych państw i ich stolic, 

•  najbardziej znanych zabytków, 

•  gatunków roślin i  zwierząt żyjących na naszej planecie, 

• najwyższych szczytów górskich, 

• największej pustyni, 

• najdłuższej rzeki, 

•  kultury wybranych państw w tym muzyki, sztuki, 

• zapoznanie z „melodią” innych języków, oraz uświadomienie dzieciom  

o konieczności uczenia się języków obcych, 

• zauważenie i docenienie Polski na tle innych państw świata,  

•  postrzeganie siebie jako Polaka, obywatela Europy i świata, 

• wypracowanie u dzieci tolerancji stosunku do innych kultur, zwyczajów 

narodowych. 

7. Propozycje następujących form pracy: 

• realizowanie scenariuszy zajęć 

• zajęcia otwarte 

• konkursy 

• gry i zabawy 

• zajęcia muzyczne 

• zajęcia plastyczne 

• spotkania z ciekawymi ludźmi (np. podróżnikami, obcokrajowcami) 

• wycieczki np. do ZOO, do Muzeum Przyrodniczego, gdzie są eksponaty roślin i 

zwierząt z całego świata. 

8. Warunki uczestnictwa w projekcie: 

• zapoznanie z Regulaminem 

• otrzymanie od rodziców dzieci zgody na udział w projekcie, oraz na udostępnianie 

wizerunku dziecka (zgody należy sporządzić we własnym zakresie). 



• zrealizowanie min. 2 dowolnie wybranych zadań z każdego kontynentu ( minimum 

12 zadań) ,aby otrzymać CERTYFIKAT (Certyfikaty otrzymujemy drogą 

elektroniczną).  

9. Zrealizowane zadania i wszelkie przedsięwzięcia związane z projektem umieszczamy  

na stronie FB „wielkie podróże małego przedszkolaka”. Sprawozdanie przesyłamy na adres 

mailowy wielkiepodroze2019@o2.pl do 5.05.2020r. Dzielimy się pomysłami, 

scenariuszami, plikami muzycznymi i wymieniamy swoje doświadczenia. 

10. W zależności ile nauczycieli/placówek przystąpi do projektu będziemy rozszerzać  nasze 

działania.   

11.  Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się pod 

linkiem:  http://pm235.szkoly.lodz.pl/nasze-projekty/mapa-swiata/. 

12. Odpowiedzialne za projekt są nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 235 w Łodzi: 

Agnieszka Walczak, Paulina Majewska ,Agnieszka Frydrych. 
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