
REGULAMIN 

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 

„Jestem małym przyjacielem przyrody” 

 

Założenie projektu: 

Głównym założeniem projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody” jest rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, 

wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. 

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania 

przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2021/2022 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. 

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

Cele projektu: 

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; 

- kształtowanie postaw proekologicznych; 

- kreatywne i twórcze działania dzieci, nauczycieli i rodziców; 

- prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem 

zaciekawienia i zainteresowania przyrodą; 

- promocja placówek oświatowych; 

- integracja nauczycieli, dzielenie się pomysłami. 

 

Organizator: 

Organizatorem projektu jest mgr Monika Kurzok, nauczycielka Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 11 w Katowicach. 

 

Zgłoszenie do projektu: 

➢ Projekt adresowany jest do dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym oraz 

wczesnoszkolnym. 

➢ Projekt skierowany jest do żłobków/przedszkoli/szkół znajdujących się na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 



➢ Członkowsko w grupie nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie, każdy 

uczestnik jest zobowiązywany do wysłania e-maila zgłoszeniowego na adres 

mkurzok@sp38katowice.onmicrosoft.com do dnia 30 września 2021 r.  

• W treści maila należy podać: imię i nazwisko, adres placówki, nazwa grupy, 

adres e-mail, na który przesłany będzie certyfikat. 

 

Udział w projekcie: 

➢ Czas realizacji projektu od 01.09.2021 r. do 30.04.2022 r.  

➢ Udział w projekcie jest dobrowolny, bezpłatny i równoznaczny z akceptacją 

regulaminu.  

➢ Uczestnicząc w projekcie nauczyciel zobowiązany jest realizować zajęcia tematyczne 

raz w miesiącu. Tematy zajęć podane są w harmonogramie.  

➢ Fotorelacje lub filmy z realizacji poszczególnych działań nauczyciel zamieszcza na 

grupie facebookowej „Jestem małym przyjacielem przyrody- Ogólnopolski 

Projekt Edukacyjny”  po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodzica na udostępnianie 

wizerunku dziecka. 

 

Zakończenie projektu: 

➢ Uczestnicy projektu otrzymają CERTYFIKATY uczestnictwa, pod warunkiem 

zrealizowania co najmniej sześciu z wybranych zadań i przesłania do 30 maja 

sprawozdania z realizacji projektu. Przesłanie sprawozdania jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na jego publikację wraz ze zdjęciami. 

 

 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

na rok szkolny 2021/2022 

 

Lp. Miesiąc Planowane działania 

1. WRZESIEŃ  Do wyboru: 

➢ Udział w akcji Sprzątanie Świata. 

➢ „Kodeks przyjaciela przyrody” – stworzenie kodeksu 

małego przyjaciela przyrody. 

mailto:mkurzok@sp38katowice.onmicrosoft.com


2. PAŹDZIERNIK „Zwierzaki i ludziki z darów jesieni”- ekologiczne zajęcia 

plastyczne z wykorzystaniem owoców, warzyw, kasztanów, liści, 

żołędzi, jarzębiny itp. 

3. LISTOPAD Do wyboru: 

➢ Wykonanie ZIELNIKA ze znalezionych liści podczas 

jesiennego spaceru po lesie lub okolicy przedszkola. 

Wystawa prac. 

➢ Spotkanie z leśniczym/ spacer ekologiczny po lesie - 

poznanie pracy leśniczego, przybliżenie tematyki lasu oraz 

zwierzętach w nim żyjących. 

4. GRUDZIEŃ Ekologiczna ozdoba świąteczna- prace przestrzenne  

z wykorzystaniem materiałów wtórnych.  

5. STYCZEŃ "Dbamy o zwierzęta zimą"- dokarmianie ptaków zimą, 

organizowanie karmników, pokarmu dla ptaków lub 

zorganizowanie zbiórki rzeczy dla zwierząt w schronisku. 

6. LUTY Do wyboru: 

➢ „Obserwacja przyrody i zjawisk atmosferycznych”- 

warsztaty, zabawy badawcze, eksperymentowanie z wodą, 

lodem i śniegiem. 

➢ „Turniej wiedzy przyrodniczej”- zorganizowanie turnieju 

wiedzy, układanie puzzli o tematyce przyrodniczej. 

7. MARZEC Mini ogródek/ hodowla roślin- założenie w przedszkolu mini 

ogródka, np. cebula, rzeżucha, krokusy, żonkile itp. 

Pielęgnowanie, obserwacja roślin. 

8. KWIECIEŃ Dzień Ziemi- zorganizowanie imprezy lub wydarzenia o tematyce 

ekologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko)  

jako opiekun prawny ……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka, tj. opublikowanie filmu/zdjęć  

z wizerunkiem mojego dziecka wykonanych podczas realizacji Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjnego „Jestem małym przyjacielem przyrody”. Film/zdjęcia posłużą jako relacja  

z realizacji projektu i zostaną opublikowane na grupie projektowej na Facebooku „Jestem 

małym przyjacielem przyrody- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny”. 

  

 

……………………………………………………… 

Podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko)  

jako opiekun prawny ……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka, tj. opublikowanie filmu/zdjęć  

z wizerunkiem mojego dziecka wykonanych podczas realizacji Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjnego „Jestem małym przyjacielem przyrody”. Film/zdjęcia posłużą jako relacja  

z realizacji projektu i zostaną opublikowane na grupie projektowej na Facebooku „Jestem 

małym przyjacielem przyrody- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny”. 

  

 

……………………………………………………… 

Podpis rodzica/ opiekuna 


