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 „CO SŁONKO WIDZIAŁO  – PROJEKT  EDUKACYJNY” 

REGULAMIN 

 

I. WSTĘP 

Założeniem projektu jest wprowadzanie dzieci w otaczający świat poprzez piękno literatury 

dziecięcej autorstwa Marii Konopnickiej, promowanie czytelnictwa, literatury polskich 

autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa. 

W roku szkolnym 2021/2022 chcemy  przybliżyć dzieciom postać Marii Konopnickiej, autorki 

pięknych wierszy dla dzieci, które napisane są tekstem rymującym co sprawa, że dzieci chętnie 

słuchają oraz zapamiętują fragmenty tekstu. Dzieci wzbogacą swój słownik o nowe wyrazy, 

które w obecnych czasach rzadko się już używa, które z pewnością będą rozwijać ich 

wyobraźnię.  

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. 

Projekt wpisuje się też w „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 

szkolnym 2021/2022” (pkt.1,2,3) 

Inspiracją do napisania Projektu stała się książka Marii Konopnickiej „Co słonko widziało”. 

 

II. CELE  

1. CELE SZCZEGÓŁOWE 

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci; 

- uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną 

polszczyzną; 

- podtrzymywanie tradycji i kultury języka narodowego; 

- rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego różnorodnością; 

- rozwijanie zdolności poznawczych, wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego 

myślenia; 

- pobudzanie dzieci do podejmowania własnej aktywności twórczej, werbalnej, ruchowej, 

plastycznej, muzycznej; 

- wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, szacunek, pracowitość, 

uczynność, przyjaźń, koleżeńskość, bezinteresowność; 

- promowanie wrażliwości na piękno; 

- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym; 

- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu; 



- wyrabianie właściwego stosunku do otaczającego nas świata; 

- poznawanie świata przyrody poprzez obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, 

działanie; 

- wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie; 

- dostrzeganie zależności pomiędzy światem przyrody a człowiekiem; 

- zaspokajanie potrzeb poznawczych; 

- współpraca z rodzicami, włączanie ich w realizowane działania; 

- integracja nauczycieli, dzielenie się inspiracjami, pomysłami. 

 

2. CELE OPERACYJNE: 

Dziecko: 

- zapozna się z postacią Marii Konopnickiej oraz z jej utworami ; 

- interesuje się czytelnictwem; 

- wzbogaca swoje słownictwo, doskonali swoje umiejętności językowe; 

- wypowiada się na różne tematy; 

- rozwija język pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, słownikowym, doskonali mowę 

wiązaną; 

- wydłuża swoją koncentrację uwagi; 

- myśli twórczo, rozwija pamięć i wyobraźnię; 

- nazywa pory roku, potrafi opisać ich charakterystyczne cechy; 

- dostrzega piękno przyrody w literaturze; 

- eksperymentuje, manipuluje darami przyrody; 

- wzbogaca wiedzę o otaczającym go świecie, jego różnorodności; 

- tworzy prace plastyczne; 

- chętnie uczestniczy w proponowanych konkursach. 

 

III. OGÓLNE ZAŁOŻENIA 

• Projekt skierowany jest do przedszkoli z całej Polski. 

• Aby przystąpić do realizacji projektu należy: 

→ dołączyć do grupy „Co słonko widziało – projekt edukacyjny” na Facebooku 

https://www.facebook.com/groups/292412099234262 ; 

https://www.facebook.com/groups/292412099234262


→ zapoznać się z Regulaminem; 

→ zapoznać się z zadaniami do wykonania; 

→ pobrać i wydrukować plakat informacyjny świadczący o udziale w projekcie i wywiesić go                          

w widocznym miejscu na terenie przedszkola. 

• Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa w projekcie będzie wysłanie sprawozdania                             

z realizacji na zakończenie projektu na e-maila: coslonkowidzialo.projekt@gmail.com  

• Projekt realizowany będzie w okresie od października 2021 do czerwca 2022. 

• Udział w projekcie jest dobrowolny, bezpłatny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

• Projekt obejmuje zaproponowane zadania w trakcie jego trwania lub ich modyfikację 

zgodnie z tematyką. 

• Zadania mają formę propozycji, do wyboru. Można więc dostosować je do możliwości                    

i potrzeb grupy oraz realizować własne pomysły, zachowując przy tym myśl przewodnią.  

• Sposób realizacji wybranych zadań jest dowolny i uzależniony od inwencji, pomysłowości 

dzieci  i nauczyciela. 

• Realizacja z realizowanych działań może (nie jest obowiązkowe) być prezentowana                         

w grupie prywatnej „CO SŁONKO WIDZIAŁO – PROJEK EDUKACYJNY”, na portalu 

społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/groups/292412099234262 , po 

akceptacji posta przez administratorów. Wpisy powinny być krótkie, zawierać nazwę 

zadania, informację jaka placówka, maksymalnie 6 zdjęć. 

• Przed przystąpieniem do projektu oraz przed publikacją relacji z podejmowanych działań 

uczestnicy zobowiązani są do uzyskania odpowiednich zgód od rodziców dzieci.  

• Uczestnicy projektu otrzymają CERTYFIKATY uczestnictwa pod warunkiem zrealizowania 

co najmniej 12 z wybranych zadań i przesłania do 30 czerwca 2022 roku sprawozdania                   

z realizacji projektu. Do sprawozdania można dołączyć po 1 zdjęciu do każdego 

realizowanego zadania (można je wklejać w dokument tekstowy lub dodać w formie 

załącznika). Przesłanie sprawozdania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego 

publikację wraz ze zdjęciami.  

• Certyfikaty będą wysyłane po przesłaniu sprawozdania na wskazany  adres e- mail. 
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IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Za ochronę danych osobowych dzieci biorących udział w projekcie odpowiadają nauczyciele 

poszczególnych placówek. Publikowanie przez uczestnika projektu zdjęć, filmów, relacji 

zawierających wizerunek osób jest jednoznaczne z posiadaniem pisemnej zgody tych osób               

(w przypadku dzieci – rodziców lub opiekunów prawnych) na wykorzystanie wizerunku. Zgodę 

tę należy skonstruować wg wewnętrznych zaleceń placówki (w porozumieniu w inspektorem 

RODO) 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jej brak lub błędne skonstruowanie. 

 

V. EWALUACJA 

Ewaluacja Projektu prowadzona będzie na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji Projektu 

zostanie opublikowany Raport Ewaluacyjny, w którym zostaną ujęte jakościowe i ilościowe 

efekty działań wszystkich uczestników. 
 

 


