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Projekt  „POZNAJEMY  KONTYNENTY  –  PODRÓŻE  W  RÓŻNE  STRONY
ŚWIATA”  jest  odpowiedzią  na  realizację  kierunku  polityki  oświatowej
Ministerstwa Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021 -2022, tj. „wychowanie do
wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności,
zaangażowania  społecznego  i  dbałości  o  zdrowie”  oraz  założeń  podstawy
programowej wychowania przedszkolnego. 

Autorami projektu są p.  Katarzyna Musiał oraz p.  Iwona Myketyn, nauczyciele
Przedszkola nr 19 w Chorzowie. 

Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 19 w Chorzowie. 

Dane organizatora: 

Przedszkole nr 19 w Chorzowie 41-506 ul Karpacka 15 i ul. Farna 5. 

tel.: 32 246 41 62 

email: przedszkole19.chorzow@interia.pl (mail do użytku tylko w wyjątkowych
sytuacjach)

strona internetowa: http://przedszkole19chorzow.pl/ 



Cele głównym projektu  :

 Rozwijanie  kompetencji  kluczowych  poprzez  realizację  wybranych
zadań projektowych

 Rozwijanie współpracy między nauczycielami  z różnych przedszkoli
z całej Polski

Cele szczegółowe projektu:

Dla     dzieci:

 Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci:

 Kompetencje informatyczne.

 Inicjatywność i przedsiębiorczość

 Kompetencje matematyczne i  podstawowe  kompetencje naukowo-
techniczne

 Porozumiewanie się w języku ojczystym.

 Umiejętność uczenia się

 Kompetencje społeczne i obywatelskie.

 Świadomość i ekspresja kulturalna.

 Rozwijanie kreatywności u dzieci

 Rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych wśród dzieci

 Rozwijanie poczucia przynależności poprzez poznawanie innych kultur

 Kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej 

Dla     nauczycieli:

 Dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniem przez nauczycieli

 Budowanie współpracy z rodzicami 

 Rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii



ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia do udziału w projekcie (załącznik nr 1) przyjmowane są od 
1         do         2  4         września         202  1  r (później wyłącznie za zgodą organizatorów).

Zgłoszenia należy wypełnić literami drukowanymi i przesłać drogą elektroniczną 
na adres:przezkontynenty@interia.pl

Po wysłaniu zgłoszenia należy dołączyć do specjalnie utworzonej strony na
Facebooku. Akceptowani będą wyłącznie koordynatorzy projektu w placówce.

2. Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne ze zgodą na
wykorzystanie zrealizowanych przez placówki działań, wytworów, prac 
w tym zdjęć, fotorelacji do dzielenia się pomysłami czy też wykorzystania
w celach naukowo – badawczych oraz promocyjnych placówki bezpłatnie.

3. Koordynatorzy projektu – organizatorzy: Katarzyna  Musiał,  Iwona
Myketyn

4. Koordynatorzy projektu w placówkach: Każda placówka zgłoszona do
projektu wyznacza jednego koordynatora, który kontaktuje się 
z organizatorami i umieszcza fotorelacje na stronie internetowej

Zadania     koordynatora         placówki:

 Zgłoszenie placówki do udziału w projekcie (załącznik nr 1); podanie ilości
nauczycieli oraz ilości dzieci ( grup), które będą realizowały zadania ujęte 
w projekcie.

 Koordynator projektu danej placówki wraz z innymi nauczycielami, którzy
zdecydują  się  na udział w projekcie są zobligowani do uzyskania zgody
rodziców na udział dzieci w projekcie i wykorzystanie wizerunku dziecka 
w  celach  realizacji  projektu  (załącznik  2).  Oświadczenia  te  placówka
przechowuje w swojej dokumentacji. Dla ułatwienia informujemy, że zgoda
może być przedstawiona w formie zbiorczej (w tabeli) dla całej grupy.

 Wysyłanie fotorelacji, która powinna być opisana w kilku słowach na stronę
projektu wraz ze zdjęciami. Na początku każdej fotorelacji proszę wpisać
dane placówki np. Przedszkole nr … w ………… , dzięki temu będzie można

mailto:przezkontynenty@interia


łatwiej znaleźć placówkę i jej działania. Fotorelacje wysyłamy co miesiąc, do
ostatniego dnia danego miesiąca.  Prosimy o ograniczenie liczby zdjęć do 10
z realizacji zadań z każdego miesiąca.

 Wysłanie w maju/ czerwcu na adres mailowy  krótkiego sprawozdania (max
1-2 strony A4) z całości realizacji projektu wraz z kilkoma najciekawszymi
zdjęciami  (4-5).  Na  podstawie  tych  dokumentów  następuje  weryfikacja
zrealizowanych zadań oraz wysłanie podziękowań za udział.

5. Zadania realizują następujące osoby: nauczyciele, dzieci, rodzice 
z dziećmi

6. W sytuacji nauczania zdalnego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji
zadań.

7. Aby uzyskać podziękowanie/ zaświadczenie/ certyfikat (wysyłany będzie
mailem) udziału w projekcie należy w  każdym  miesiącu  wykonać  dwa
z  trzech  zadań  zaproponowanych.  Działania realizujemy  wg  określonego
harmonogramu zadań. Może je wykonać jedna grupa lub całe przedszkole.
Ponadto na początku każdego miesiąca w plikach grupy na fb będą pojawiały
się dodatkowe materiały dla nauczycieli – charakterystyka danego miejsca,
a także zdjęcia do wykorzystania podczas zajęć.  

8. Dodatkowa informacja:  organizatorzy nie  potwierdzają  realizacji  zadań
każdego  miesiąca. Czynią  to  na  koniec  projektu  poprzez  wysłanie
certyfikatów.  Nadmieniamy jednak,  iż  na bieżąco będziemy monitorować
przebieg realizacji działań.

9. Wszystkie  problemy  związane  z  realizacją  projektu,  a  także  pytania
prosimy zgłaszać na podany adres e-mail (przezkontynenty@interia.pl)



ZADANIA DO REALIZACJI

MIESIĄC TEMAT ZADANIE DO
ZREALIZOWANIA

KOMPETENCJE
KLUCZOWE

PAŹDZIERNIK

EUROPA

Makaronowy
obrazek

Wykonanie obrazu
dowolnego formatu
z wykorzystaniem
różnego rodzaju

makaronów

Świadomość
 i ekspresja
kulturalna

Kompetencje
matematyczne 
i podstawowe
kompetencje

naukowo-techniczne

Na wybiegu Zorganizowanie
paryskiego dnia mody

Inicjatywność 
i przedsiębiorczość

Świadomość
 i ekspresja
kulturalna

Umiejętności
społeczne i

obywatelskie

Dowolne
działanie

nauczyciela

Dowolne działanie
nauczyciela wg własnego

pomysłu

Wszystkie
kompetencje

LISTOPAD

AFRYKA

Egipskie
piaski 

Wyszukiwanie ukrytych
elementów w piasku 

Kompetencje
naukowo –
techniczne

kompetencje
matematyczne

Naszyjnik Wykonanie afrykańskich
naszyjników

Inicjatywność i
przedsiębiorczość

Świadomość i
ekspresja kulturalna

Pączek dla
Afryki

Zachęcenie Rodziców
oraz nauczycieli do

udziału w akcji „Wyślij
pączka do Afryki”

Kompetencje
społeczne i

obywatelskie
Inicjatywność i



https://paczek.kapucyni.p
l/

przedsiębiorczość

GRUDZIEŃ

AMERYKA-
GRENLANDIA

Kraina lodu Przeprowadzenie
doświadczeń z lodem

Kompetencje
matematyczne i

podstawowe
kompetencje

naukowo –
techniczne

Umiejętność uczenia
się

Igloo Wykonanie grupowej
pracy przestrzennej –

igloo z dowolnych
materiałów

Kompetencje
matematyczne i

podstawowe
kompetencje

naukowo –
techniczne

Umiejętność uczenia
się

Kompetencje
społeczne i

obywatelskie
Porozumiewanie się
w języku ojczystym

Eskimosi Projekcja filmu
edukacyjnego związanego

z życiem na Grenlandii

Kompetencje
społeczne i

obywatelskie
Umiejętność uczenia

się
Kompetencje

informatyczne

STYCZEŃ

AMERYKA-
HAWAJE

Lei Konkurs na najładniejszy
kwiatowy naszyjnik

Świadomość
 i ekspresja
kulturalna 

Rafa
koralowa

Wykonanie makiety rafy
koralowej

Świadomość
 i ekspresja
kulturalna 

Umiejętności
społeczne i

obywatelskie
Porozumiewanie się

https://paczek.kapucyni.pl/
https://paczek.kapucyni.pl/


w języku ojczystym

Atrakcyjne
Hawaje

Opracowanie prezentacji
multimedialnej

dotyczącej atrakcji które
oferują Hawaje

Porozumiewanie się
w języku ojczystym

Kompetencje
informatyczne

LUTY

AMERYKA-
INDIANIE

Taniec
deszczu

Przygotowanie tańca do
muzyki indiańskiej z

wykorzystaniem
instrumentów

Umiejętność uczenia
się

Kompetencje
społeczne i

obywatelskie
Świadomość i

ekspresja kulturalna
Pióropusz Wykonanie pióropuszy

według własnego pomysłu
Świadomość i

ekspresja kulturalna
Podchody Zorganizowanie w

placówce podchodów –
śladami dzikiej zwierzyny

Kompetencje
matematyczne 
i podstawowe
kompetencje

naukowo –
techniczne

Kompetencje
społeczne

 i obywatelskie

MARZEC

AZJA -

Zabawki z
papieru

Wykonanie latawca lub
ruchomego smok z

papieru

Świadomość
 i ekspresja
kulturalna

Porozumiewanie się
w języku ojczystym

Kompetencje
matematyczne 
i podstawowe
kompetencje

naukowo-techniczne

Plakat Wykonanie plakatu Świadomość



CHINY zachęcającego do
podróży do Chin

 i ekspresja
kulturalna 

Chińskie
wynalazki

Opracowanie scenariusza
i przeprowadzenie zajęć
dotyczących chińskich

wynalazków-papier i druk

Porozumiewanie się
w języku ojczystym

Kompetencje
matematyczne
 i podstawowe
kompetencje

naukowo-techniczne
Umiejętność uczenia

się 

KWIECIEŃ

AZJA -
INDIE

Rangola Wykonanie rangoli z
wykorzystaniem

zafarbowanego ryżu

Świadomość i
ekspresja kulturalna

Kompetencje
matematyczne i

podstawowe
kompetencje

naukowo -
techniczne

Przyprawowy
zawrót głowy

Przeprowadzenie zajęć
rozwijających wrażliwość

sensoryczną  - węchu i
smaku

Umiejętność uczenia
się

Dowolne
działanie

nauczyciela

Dowolne działanie
nauczyciela wg własnego

pomysłu

Wszystkie
kompetencje

MAJ

AUSTRALIA

Aborygeni Wprowadzenie
wiadomości dotyczących
rdzennych mieszkańców

Australii

Świadomość
 i ekspresja
kulturalna 

Umiejętność uczenia
się

Bumerang Ozdobienie bumerangu
techniką kropkowania
wykorzystywaną przez

Aborygenów 
z zachowaniem

stosowanej kolorystyki

Świadomość
 i ekspresja
kulturalna 

Umiejętność uczenia
się



Australijska
fauna

Opracowanie albumu
prezentującego

zwierzęta żyjące w
Australii

Porozumiewanie się
w języku ojczystym

Świadomość
 i ekspresja
kulturalna



ZAŁĄCZNIK NR 1
Zgłoszenie udziału w ogólnopolskim projekcie

      Zgłaszam udział przedszkola .................................................................................................

......................................................................................................................................................
                                        (nazwa i adres placówki, mail, strona internetowa)

w ogólnopolskim projekcie "POZNAJEMY KONTYNENTY - PODRÓŻE W RÓŻNE 
STRONY ŚWIATA"

Zgłoszenie należy przesłać na adres przezkontynenty@interia.pl. W tytule maila należy 
wpisać nazwę przedszkola i miejscowość.

Dane koordynatora (imię i nazwisko, adres e-mail)
Liczba nauczycieli 
realizujących zadania 
projektu

Ilość 
dzieci/grup

 
            Koordynator                                                                             Dyrektor placówki

..........................................        ............................................           .........................................
              (podpis)                            (pieczątka placówki)              (podpis i pieczątka dyrektora)



ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE -
Skan dokumentu przesyłamy na adres organizatora - osoby odpowiedzialnej - Katarzyny 
Musiał- przezkontynenty@interia.pl

.....................................................................................................................................................
     Koordynator (imię i nazwisko, e-mail)

......................................................................................................................................................
Dane placówki (adres, nr tel., e-mail, strona internetowa)

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

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

Zaświadczam, że nasze przedszkole uzyskało wszelkie zgody związane z udziałem dzieci      

w projekcie "POZNAJEMY KONTYNENTY - PODRÓŻE W RÓŻNE STRONY ŚWIATA"

oraz  wykorzystaniem  ich  wizerunku  do  celów  związanych  z  realizacją  projektu  

od rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Oświadczenie to, placówka (koordynator projektu) przechowuje w swojej dokumentacji.

Wyrażamy  również  zgodę  na  wykorzystanie  fotorelacji  naszych  działań  oraz  wszelkich  

działań, wynikających  z realizacji projektu w celach promocyjnych, naukowo-badawczych 

oraz szkoleniowych.

            Koordynator                                                                             Dyrektor placówki

..........................................        ............................................           .........................................
              (podpis)                            (pieczątka placówki)              (podpis i pieczątka dyrektora)


