
 

„Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów” 

 
Od kilku lat realizujemy w naszym przedszkolu projekty w ramach programu Erasmus+. 

Chcemy w ten sposób wzbogacić naszą ofertę edukacyjną, przekazać dzieciom wiedzę na 
temat różnych krajów europejskich i wspólnego dziedzictwa kulturowego, uczyć je języka 
angielskiego w ciekawy i nowoczesny sposób. Dzięki udziałowi w tym programie nasi 
nauczyciele mają okazję uczestniczyć w zagranicznych kursach językowych i metodycznych, 
gdzie nie tylko poznają ciekawe rozwiązania edukacyjne, ale również nawiązują kontakty z 
nauczycielami z innych krajów, z którymi wymieniają doświadczenia i współpracują prowadząc 
różne działania.  

Od listopada 2020 r. rozpoczynamy w naszym przedszkolu realizację projektu, w 
którym skupić się chcemy na rozwijaniu u dzieci kreatywności, krytycznego myślenia i 
aktywności poznawczej. Uznaliśmy, że cele te pomoże nam osiągnąć metoda projektów 
badawczych. Każda grupa ze swoim nauczycielem wybierze zagadnienie, któremu chce się 
lepiej przyjrzeć i je „zbadać”. Stworzona zostanie siatka pytań, na które dzieci będą 
samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciela, szukać odpowiedzi. Będą wykonywać 
doświadczenia, poznawać wielozmysłowo, czytać, oglądać filmy i prezentacje. Będą wyciągać 
wnioski i zapisywać odpowiedzi. Zdobytą wiedzą podzielą się z rodzicami lub kolegami z 
przedszkola tworząc plakaty, wystawy prac, filmy, prezentacje. Nasi nauczyciele języka 
angielskiego do każdego projektu przygotują słownictwo, plansze, karty pracy, tak aby 
wzbogacić słownik dzieci.  

Z naszymi działaniami chcemy wyjść również poza placówkę. Zorganizujemy dla 
przedszkoli z dzielnicy konkurs na plakat dotyczący zagadnień przyrodniczych. Nasi nauczyciele 
zaproszą na zajęcia nauczycieli Dzielnicy Białołęka, aby pokazać im ciekawe rozwiązania i 
pomysły na naukę języka angielskiego, realizację metody projektu. Na międzynarodowej 
platformie współpracy nauczycieli eTwinning, opracujemy i zrealizujemy z partnerami z innych 
krajów 3 projekty: „Parki na-rodowe”, „Zwierzęta chronione”, „Zabawki z recyklingu”. 
Opracowane przez nas karty pracy, ćwiczenia, prezentacje, scenariusze udostępnimy 
nauczycielom z Europy, szczególnie tym poznanym podczas zagranicznych kursów. Przygotuje-
my specjalny numer naszej gazetki przedszkolnej zarówno w języku polskim, jak i angielskim, 
który roześlemy do placówek edukacyjnych.  

 
Realizując projekty w ramach Erasmus + obserwujemy ogromne korzyści, jakie przynosi 

to naszej placówce i dzieciom. Bacznie obserwujemy ich potrzeby, postępy, zainteresowania i 
na tej podstawie planujemy nasze działania. Mamy nadzieję, że projekt „Wesoły Pędzelek w 
świecie metody projektu” przyczyni się do wzrostu kreatywności, samodzielności i odwagi w 
poznawaniu świata u naszych podopiecznych.  

 

 

opracowała K.K. 


