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„Wszystko,  

co możesz sobie wyobrazić, jest prawdziewe” 

Pablo Picasso 

 

 

Program Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego  

„Twórczy Kompas Sztuki” 

 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Twórczy Kompas Sztuki” jest zgodny z kierunkami 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz podstawą programową 

wychowania przedszkolnego. 

  

I. Cele projektu: 

Cel główny: 

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Twórczy Kompas Sztuki” 

jest wprowadzenie dzieci w świat sztuki, prezentacja najważniejszych zagadnień z nią 

związanych, pobudzanie dzieci do kreatywności oraz ekspresji twórczej. 

Cele szczegółowe: 

• Zapoznanie dzieci z wybranymi dziełami sztuki i ich twórcami 

• Poznanie podstawowych pojęć i terminów sztuki oraz rozwijanie preorientacji 

zawodowej związanej z działalnością artystyczną  

• Kształtowanie postawy twórczej 

• Rozwijanie wyobraźni, płynności, giętkości i oryginalności myślenia 

• Pobudzenie dzieci do twórczości artystycznej 

• Zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi 

• Eksperymentowanie i łączenie  różnych technik plastycznych  

• Uwrażliwianie dzieci na odbiór dzieł sztuki 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej 

• Rozwijanie umiejętności dzielenia się swoimi odczuciami związanymi z odbiorem 

sztuki na forum grupy 
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• Czerpanie radości z samodzielnie wykonanej pracy, działania twórczego 

• Wzmacnianie wiary dzieci we własne możliwości, dostrzeganie swoich talentów 

• Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w miejscach kultury  

tj. muzea, galerie etc. 

 

II. Czas trwania projektu: 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Twórczy Kompas Sztuki” rozpoczyna się 15 września 

2021 r. i trwa do 31 maja 2022 r. 

Zadaniem uczestników, którzy potwierdzą mailowo swój udział w projekcie, będzie 

realizacja określonych zadań zawartych w harmonogramie działań. 

Projekt kończy się ewaluacją podjętych działań. 

 

III. Adresaci projektu: 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Twórczy Kompas Sztuki” skierowany jest do dzieci 5-

cio i 6-cio letnich uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych z całej Polski 

  

IV. Koordynatorzy projektu:  

Autorami Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Twórczy Kompas Sztuki” są nauczycielki 

z Przedszkola nr 214 im. Janiny Krzemińskiej przy ul. Czumy 6 w Warszawie: 

• mgr Karolina Kwiatkowska  

• mgr Małgorzata Muszyńska  

 

 

V. Regulamin projektu 
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Regulamin 

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego  

„Twórczy Kompas Sztuki”  

  

1. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie do projektu „Twórczy Kompas Sztuki” jest możliwe w dowolnym momencie 

trwania projektu w roku szkolnym 2021/2022, po uprzednim wypełnieniu 

 i wysłaniu do organizatorów karty zgłoszeniowej- załącznik nr 1. 

3. Organizator projektu sugeruje systematyczny udział i realizację zadań. Przystąpienie  

w późniejszym terminie może wpłynąć na brak możliwości wykonania wybranych zadań.  

4. Uczestnicy projektu dołączają do grupy na portalu społecznościowym Facebook „Twórczy 

Kompas Sztuki” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny- grupa projektowa oraz zgłaszają chęć 

uczestnictwa poprzez wypełniony załącznik nr 1 i wysłany na  adres e-mail 

tworczykompassztuki@gmail.com. 

5. Aby otrzymać Certyfikat - Uczestnik projektu powinien zrealizować minimum 8 zadań 

(można je modyfikować i dostosowywać do wieku dzieci, specyfiki grupy; dopuszcza się 

realizację jednego zadania według pomysłu Uczestnika, spoza harmonogramu działań) 

oraz do przygotowania relacji ze wszystkich wybranych zadań w postaci prostej prezentacji 

Power Point  lub pdf zawierającej opis i zdjęcia.  

6. Relacje  oraz inspiracje z przebiegu i realizacji pojedynczych zadań projektu Uczestnik 

może dobrowolnie publikować na zamkniętej grupie na portalu Facebook „Twórczy 

Kompas Sztuki” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny- grupa projektowa. 

Prosimy nie zamieszczać na grupie zdjęć z wizerunkiem dzieci, a jedynie zdjęcia działań  

i / lub dziecięcych wytworów. 

7. Relacje z realizowanych zadań Uczestnik projektu wysyła na adres mailowy projektu: 

tworczykompassztuki@gmail.com. Każda prezentacja powinna zawierać następujące dane 

– pełna nazwa, adres i mail placówki (a także nazwa grupy, jeśli jest).  

8. Prosimy o wysyłanie sprawozdań z minimum 8 zadań w formie całościowej prezentacji, a 

nie pojedynczych zadań. Jeśli Uczestnik ma zgodę rodziców/ opiekunów prawnych 

prezentacja może zawierać wizerunek dzieci. 

9. Nauczyciele, którzy zdecydują się na udział w projekcie, proszeni są do uzyskania zgody 

rodziców/ opiekunów prawnych na udział dzieci w w/w projekcie i wykorzystanie 

wizerunku dziecka -załącznik nr 2. Zgoda pozostaje w placówce macierzystej. 
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10. Wybrane 8 zadań można wykonać w jednej grupie, jak również podzielić zadania we 

wszystkich grupach przedszkolnych (klasach), angażując w ten sposób całą placówkę.  

11. Uczestnicy projektu, którzy zrealizują co najmniej 8 zadań otrzymają Certyfikat 

potwierdzający aktywny udział w projekcie. 

12. Uczestnicy, którzy zrealizują więcej niż 10 zadań z projektu otrzymają dodatkowy  

Certyfikat „Twórczej Grupy”, „Twórczego Nauczyciela” oraz „Twórczej Placówki”. 

13. Najaktywniejsi Uczestnicy, którzy zrealizują wszystkie zadania z harmonogramu 

projektu oraz zorganizują „Poranki ze sztuką” (w dowolnej ilości zajęć) otrzymają 

dodatkowo upominki rzeczowe/ nagrody. 

14. Certyfikaty wysyłane będą drogą elektroniczną.  

15. Termin wykonania zadań i przekazania prezentacji z realizacji projektu upływa w dniu 

31.05.2022 r. Jest to termin nieprzekraczalny.  

 

 

VI. Harmonogram działań: 

 

 

TALENT 

„Wszystko zaczyna się od kropki” 

 Międzynarodowy Dzień Kropki  

TWÓRCY I ICH DZIEŁA  

BAZA MERYTORYCZNA 

ZADANIA 

• Wassily Kandinsky „Kwadraty z 

koncentrycznymi okręgami”, „Okręgi w 

kręgu” 

• Wojciech Fangor „E 22”, „E29”; „M5”, 

„MA32” 

• Georges Seurat „Wieża Eiffla”, 

„Niedzielne popołudnie na wyspie 

Grande Jatte” 

• Kusama Yayoi „Obsesja kropek” 

 

1. Zapoznanie z książką „Kropka” Petera 

H. Reynoldsa dotyczącej dziecięcych 

talentów oraz stworzenie dzieła 

zainspirowanego twórczością– 

Kandinskiego, Fangora, Yayoi 

2. Zapoznanie z techniką pointylizmu (z fr. 

punktować, kropkować) i wykonanie 

pracy plastycznej techniką Georgesa 

Seurata 
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PRZEDSZKOLAK 

„Dziecko poszukuje dziecka w każdym kogo spotka.  

Jeśli znajdzie je w dorosłym, podoba mu się ta osoba więcej niż inne." 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

TWÓRCY I ICH DZIEŁA 

BAZA MERYTORYCZNA 

ZADANIA 

• Totemy indiańskie 

• Dziecko w sztuce  na podstawie 

wybranych dzieł: 

➢ Władysława Podkowińskiego „Dzieci 

w ogrodzie”, „Dziewczynka w 

kapeluszu”, „Dziewczynka w czerwonej 

sukience” 

➢  Stanisława Wyspiańskiego „Śpiący 

Staś”, „Helenka z wazonem” 

➢ Tadeusza Makowskiego „Dwoje dzieci 

z psem” 

1. Zapoznanie ze znaczeniem totemu w 

kulturze, jego symboliką i  prezentacja 

popularnych wzorów (kruk, orzeł, 

niedźwiedź, wilk) oraz stworzenie 

totemu grupowego  

2. „Każdy z nas był kiedyś dzieckiem” - 

stworzenie galerii fotografii 

pracowników placówki z ich lat 

przedszkolnych. Zorganizowanie 

zabawy „Każdy z nas był kiedyś 

dzieckiem- zgadnij kogo przedstawia 

zdjęcie” 

 

ZABAWA 

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki” 

Dowolny czas realizacji 

TWÓRCY I ICH DZIEŁA 

BAZA MERYTORYCZNA 

ZADANIA 

• Henri Matisse „Le gerbe”, „Les 

condomas”, „White Alga on Orange 

and Red Background”, „The Dancer”, 

„The Snail” 

• Sofonisba Anguissola „Gra w szachy” 

• Banksy- wybrane prace, „Dziewczynka 

z balonkiem” 

1. Stworzenie pracy zainspirowanej 

twórczością  Henriego Matisse 

(wycinanka) 

2. Stworzenie „Kolorowych kamieni”  

i włączenie się w akcje #kamyczki  

w swoim mieście-polegającej na 

malowaniu, chowaniu i szukaniu 

kamieni lub wykorzystanie ich w 
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• Jean Baptiste Simeon Chardin „Domek 

z kart”, „Chłopiec bawiący się 

kartami” 

dowolnej aktywności np. stworzenie 

kamieni opowieści. 

3. Stworzenie muralu zainspirowanego 

twórczością Banksy’ego 

4. Stworzenie pracy (płaskiej lub 

przestrzennej) z wykorzystaniem kart do 

gry zainspirowanej obrazami „Domek z 

kart”, „Chłopiec bawiący się kartami” 

 

ARTYSTA 

„Prawdziwy artysta to nie ten, który jest natchniony, ale ten, który inspiruje innych” 

Międzynarodowy Dzień Artystów 

TWÓRCY I ICH DZIEŁA 

BAZA MERYTORYCZNA 

ZADANIA 

• Prehistoryczna twórczość- Malowidła 

z jaskini w Lascaux we Francji 

1. Stworzenie jaskiniowych malowideł 

z wykorzystaniem herbaty 

2. Udział w Ogólnopolskim konkursie 

plastycznym- szczegóły zostaną 

opublikowane we wrześniu 2021 na 

stronie internetowej Przedszkola nr 

214 im. Janiny Krzemińskiej- 

http://p214.szkolnastrona.pl 

 

KARTA POCZTOWA 

"Kreatywność jest zaraźliwa. Podaj dalej!" 

Okres Świąt Bożego Narodzenia 

TWÓRCY I ICH DZIEŁA 

BAZA MERYTORYCZNA 

ZADANIA 

• Historia świątecznych kart 

pocztowych 

1. Przybliżenie historii świątecznych kart 

pocztowych oraz zasad ich adresowania 

2. Wykonanie świątecznej karty z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia i wysłanie do 
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• Karty świąteczne namalowane przez 

Janinę Krzemińską oraz pocztówki 

autorstwa Bohdana Butenko 

 

organizatorów projektu (do 6 grudnia 

2021) na adres: 

Przedszkole nr 214 im. Janiny 

Krzemińskiej  

ul. Czumy 6 

01-355 Warszawa  

z dopiskiem „Twórczy Kompas Sztuki” 

 

EMOCJE 

„Sztuka nie ma wyglądać ładnie; ma sprawić, że coś poczujesz” 

Dowolny czas realizacji/ Światowy Dzień Sztuki 

TWÓRCY I ICH DZIEŁA 

BAZA MERYTORYCZNA 

ZADANIA 

• Pablo Picasso „Płacząca kobieta”, 

„Kobieta w kapeluszu”, „Sen” 

• Edvard Munch „Krzyk” 

• Polska Szkoła Plakatu: 

➢ https://www.postermuseum.pl 

➢ https://www.poster.pl 

 

1. Stworzenie portretu zgodnie z 

założeniami kubizmu  

2. Stworzenie zabawy „Piekło-niebo 

emocje”, gra według ustalonych zasad 

3. Rozmowa o roli plakatu, próby 

interpretacji wybranych plakatów, 

emocji jakie wywołują oraz stworzenie 

plakatu na ważny dla dzieci temat 

4. Światowy Dzień Sztuki-

Przeprowadzenie akcji „Kulturalne 

pogaduszki ze sztuką, czyli obrazy 

mówią” - stworzenie komiksów/memów 

do wybranych dzieł sztuki. Zachęcenie 

do udziału rodziców. (akcja kierowana 

do dzieci i opiekunów). 

Przeprowadzenie akcji zgodnie z 

zasadami praw autorskich. 
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MAGIA I EKSPERYMENTY 

„Bycie artystą to nie kwestia tworzenia obrazów albo w ogóle przedmiotów. To z czym tak 

naprawdę mamy do czynienia, to stan naszej świadomości i kształt naszego postrzegania” 

Dowolny czas realizacji 

TWÓRCY I ICH DZIEŁA 

BAZA MERYTORYCZNA 

ZADANIA 

• Vincent van Gogh „Gwieździsta noc” 

• Jackson Pollock „Konwergencja”, 

„Numer 1” i inne 

• Bridget Riley „Prąd”, „Koło 

przyspieszenia” 

1. Stworzenie „Gwieździstej nocy” w 

słoiku 

2. Stworzenie pracy zgodnie ze sposobami 

postępowania Jackson Pollocka- 

chlapanie farbą (ekspresjonizm 

abstrakcyjny- action painting) 

3. Stworzenie własnego rysunku w stylu op 

art’u jak Bridget Riley (sztuka optyczna) 

4. Koło barw- tworzenie barw pochodnych 

5. Malowanie z wykorzystaniem sznurka, 

folii bąbelkowej, szczotki, świecy etc. 

 

 

RYSUNEK 

„Rysowanie jest, jak wyprowadzanie kreski na spacer” 

Światowy Dzień Grafika 

TWÓRCY I ICH DZIEŁA 

BAZA MERYTORYCZNA 

ZADANIA 

• Paul Klee „Engel”,”Burdened”, 

Children”, „Träger für ein Schild”, 

„Leontine” 

• Max Ernst, Frottage 

 

 

1. Zabierz linie na spacer i twórz jak Paul 

Klee- stworzenie pracy 

2. Tworzenie rysunków z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii- programów 

graficznych i tablicy multimedialnej 

3. Stworzenie pracy techniką frotażu 
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 Ponadto w ramach projektu zachęcamy kreatywnych nauczycieli do organizacji 

„Poranków ze sztuką” - zabaw pobudzających do twórczego myślenia tj. dokonywanie skojarzeń, 

abstrahowanie, transformowanie. Zajęcia mogą być realizowane według pomysłu własnego lub 

z wykorzystaniem „Kuferka Inspiracji Twórczego Kompasu Sztuki”. Kuferek przekażemy 

Uczestnikom do 10 września 2021 na profilu Facebook poprzez grupę projektową 

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Twórczy Kompas Sztuki”. 

 

Opracowanie 

Karolina Kwiatkowska 

Małgorzata Muszyńska 
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Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

„TWÓRCZY KOMPAS SZTUKI” 

 

 

• PEŁNY ADRES PRZEDSZKOLA / SZKOŁY 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• NAZWA GRUPY / ODDZIAŁU 

  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• LICZBA DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• ADRES E- MAIL PRZEDSZKOLA / SZKOŁY 

 

   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA UDZIAŁ  

W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

„TWÓRCZY KOMPAS SZTUKI” 

 

Jako rodzic / opiekun prawny mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam/ nie wyrażam* zgodę: 

• TAK/ NIE* na udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Twórczy Kompas 

Sztuki” organizowanym i realizowanym przez Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej w 

Warszawie, w roku szkolnym 2021/ 2022, 

• TAK/ NIE* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, 

• TAK/ NIE* na publikowanie wizerunku mojego dziecka, jak również jego wytworów 

plastycznych , 

w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych wyżej wymienionego projektu. 

Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami bezterminowo lub 

do czasu odwołania zezwolenia zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. 2019, poz. 1781) w celach związanych bezpośrednio z projektem i z jego promocją. 

Podanie danych jest dobrowolne. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie 

na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody. 

 

…………………………………………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

*Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Ogólnopolskiego 

Projektu Edukacyjnego „Twórczy Kompas Sztuki” jest macierzysta placówka Uczestnika.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, realizacji i promocji 

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Twórczy Kompas Sztuki” 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, zakończenia i 

promocji projektu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia 

 

 

 

 


