
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT
EDUKACYJNY

Głównym założeniem projektu „Wyprawy z Żubrem Pompikiem” jest rozbudzenie cieka-
wości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o Polsce, 

przyrodzie i polskich parkach narodowych. 

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

CELE:
• rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, 
 dostrzeganie różnorodności w świecie przyrody w Polsce,

• poznawanie parków narodowych, gatunków 
 zwierząt i roślin w różnych rejonach Polski, 

• poznawanie przyrody poprzez obserwowanie, 
 eksperymentowanie, odkrywanie,

• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

• wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak:  
 chęć niesienia pomocy potrzebującym, empatia,

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane 
 decyzje,

• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania  
 problemów przyrodniczych, 

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych.



CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

• poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię  
i nazwisko autora, głównego bohatera, potrafi go opisać, 
scharakteryzować,

• poznaje nowe gatunki roślin i zwierząt występujące  
w różnych rejonach Polski,

• poznaje mapę Polski, wskazuje najważniejsze miejsca,

• dowiaduje się o istnieniu Parków Narodowych w Polsce, 
wskazuje je na mapie, 

• potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć,

• wypowiada się pełnymi zdaniami,

• nazywa i rozpoznaje emocje oraz wartości cenione  
w relacjach społecznych: przyjaźń, radość, życzliwość, 
empatia,

• dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, 
przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę,

• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego,

• nazywa pory roku, potrafi opisać ich charakterystyczne 
cechy,

• potrafi dostrzec piękno przyrody,

• właściwie zachowuje się w parku, w lesie, w ogrodzie,  
w kąciku przyrody itd.

PROPOZYCJE METOD PRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
• praca z tekstem literackim 

z serii Żubr Pompik 
Tomasza Samojlika,

• zabawa naśladowcza,

• pedagogika zabawy,

• opowieści ruchowe,

• zajęcia terenowe,

• wycieczki krajoznawcze,

• prace badawczo-rozwojowe,

• obserwacje,

• eksperymenty,

• „burza mózgów”,

• mapy pojęciowe,

• gry dydaktyczne,

• elementy dramy,

• pogadanka,

• zajęcia plastyczne,

• rozwiązywanie zagadek, 
krzyżówek, rebusów, 
układanie rozsypanek 
wyrazowych i zdaniowych,

• nauka wierszy, piosenek 
i opowiadań o tematyce 
przyrodniczej.



PROPOZYCJE FORM PRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
• z całą grupą, 

• w małym grupach, 

• indywidualnie,

• kąciki tematyczne zorganizowane w sali przy udziale dzieci,

• wspólne zajęcia dzieci z różnych grup dotyczące tematyce 
przyrodniczej — propagowanie nauki o przyrodzie wśród 
społeczności przedszkolnej/szkolnej,

• spotkania z leśnikami, przyrodnikami, podróżnikami,

• konkursy organizowane na terenie placówki pozwalające  
utrwalić wiedzę o przyrodzie,

• imprezy szkolne lub inne aktywności organizowane wspólnie  
z rodzicami i dziećmi, np. inscenizacje, warsztaty, wycieczki, 
spacery, gry i zabawy terenowe,

• nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 

„Wyprawy z żubrem Pompikiem”

1. Projekt skierowany jest do przedszkoli i szkół oraz innych placówek edukacyjnych 
znajdujących się w Polsce. Może być realizowany z dziećmi w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym z dostosowaniem materiału do wieku i możliwości uczestników. 

2. Wszystkie informacje o projekcie znajdują się w grupie zamkniętej („Wyprawy 
z Żubrem Pompikiem” — ogólnopolski projekt edukacyjny) na portalu społecznościo-
wym Facebook. Członkostwo w grupie nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.

3. Osoby chcące realizować projekt, zamieszczają relację na grupie „Wyprawy z Żu- 
brem Pompikiem” — ogólnopolski projekt edukacyjny, jeśli posiadają wymagane 
zgody. Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa będzie wysłanie sprawozdania  
z realizacji zadań na zakończenie projektu na adres mailowy zubrpompik@wp.pl. 

4. Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2021 r. - czerwiec 2022 r. 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny, bezpłatny i równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

6. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania (jedno 
do wyboru lub dwa zadania na każdy miesiąc oraz zadania dodatkowe). Realizacja 
zadań może być prezentowana w grupie prywatnej „Wyprawy Żubra Pompika” na 
portalu społecznościowym Facebook po akceptacji posta przez administratorów.

7. Sposób realizacji zadań jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczy-
ciela oraz pomysłowości dzieci. Każdy nauczyciel, opiekun może również sam pro-
ponować zadania dla chętnych, umieszczając propozycje w plikach grupy. 



8. Przed publikacją relacji z podejmowanych działań, uczestnicy zobowiązani są do 
uzyskania zgody rodziców/opiekunów na publikację wizerunku dzieci.

9. Każdego miesiąca na podstawie wysłanych relacji (zdjęcia i krótki opis działań)  
z realizacji zadań projektu, organizatorzy wyłonią jedną placówkę, która otrzyma 
pakiet książek o żubrze Pompiku ufundowany przez wydawnictwo Media Rodzina. 

10. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty uczestnictwa, pod warunkiem zrealizowa-
nia co najmniej dziesięciu wybranych zadań oraz przesłania sprawozdania z realizacji 
projektu i wypełnienia ankiety końcowej do 30 czerwca 2022 r. Przesłanie sprawozda-
nia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację wraz ze zdjęciami.

11. Po przeczytaniu sprawozdań organizatorzy wybiorą dziesięć placówek, które w naj-
ciekawszy sposób zrealizowały projekt i zostaną wyróżnione nagrodami przesłanymi 
pocztą. 

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym 
„Wyprawy z Żubrem Pompikiem” objęli:

Autorkami projektu, pomysłodawczyniami i koordynatorkami są nauczycielki oddzia-
łów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestyno-
wie — Małgorzata Starosz i Dorota Zięcina. 

Mamy pełne poparcie autora wszystkich książek o żubrze Pompiku, Tomasza Samojlika 
— doktora nauk biologicznych, popularyzatora przyrody, pisarza i rysownika.

Nadleśnictwo Celestynów


