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Główne założenia
Tematyka otwierania granic, poszerzania horyzontów, poznawania tego, co nowe, inne,
czasem egzotyczne, jest bardzo istotna już od najmłodszych lat. Współcześnie świat
zdecydowanie „zmniejszył się”, wszystko jest w zasięgu ręki, różne kultury i tradycje
przeplatają, przenikają się ze sobą. Zwłaszcza w zakresie Starego Kontynentu czuć
większą jedność i zmniejszenie dystansu między ludźmi innych nacji, co pomogła
z pewnością stworzyć Unia Europejska, do której 15. rocznicę przyłączenia świętuje
Polska w tym roku. Między innymi ta okoliczność skłoniła nas do pomysłu stworzenia
autorskiego projektu wychowania patriotycznego i edukacji obywatelskiej – ważne jest
dla nas zwrócenie uwagi na budowanie tożsamości dzieci nie tylko jako poznaniaków,
Polaków, ale także Europejczyków.
Projekt jest zatem świetną kontynuacją, rozbudowaniem treści realizowanych
w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019 w ramach programu „Poznań – moje miasto” oraz
licznych, pomniejszych projektów związanych z poznawaniem naszego kraju. Mostem
łączącym edukację regionalną i europejską będzie pierwszy blok tematyczny naszego
projektu – „Mieszkam w Polsce”. Od września do początków listopada wszystkie grupy
przedszkolne zgłębiać będą – z uwzględnieniem swoim zainteresowań, możliwości i
stopniowania trudności – tematykę związaną z krajem ojczystym. Blok ten zostanie
zakończony uroczystością z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
przygotowaną przez najstarszą grupę przedszkolną, z udziałem wszystkich dzieci i
pracowników.
Ponadto, tematyka naszego projektu wiąże się z jednym z wyznaczonych przez MEN
kierunków polityki oświatowej, którym jest „wychowanie do wartości poprzez
kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”. Jako obywatele Europy chcemy
uświadamiać dzieciom ich tożsamość nie tylko w skali mikro (rodzina, grupa
przedszkolna, miasto), ale też makro.
„Przedszkolak w Europie” to projekt, który zakłada udział w nim wszystkich grup
wiekowych –od trzylatków po sześciolatki. Każda grupa realizuje w określonym czasie
(około 5-6 tygodni) tematykę związaną z wybranym przez siebie krajem Unii
Europejskiej, co prezentuje się następująco:
Grupa I – Wielka Brytania (kwiecień-maj 2020)
Grupa II – Francja (marzec-kwiecień 2020)
Grupa III – Niemcy (listopad-grudzień 2019)
Grupa IV – Włochy (luty-marzec 2020)
Grupa V – Grecja (styczeń-luty 2020)

Po każdym bloku tematycznym organizowane będą specjalne dni, będące okazją do
podzielenia się wiedzą z dziećmi z innych grup, do wspólnych zabaw przybliżających
przedszkolakom kraje Unii Europejskiej – Dzień Niemiecki, Dzień Grecki, Dzień Włoski,
Dzień Francuski, Dzień Angielski. Wówczas we współpracy z kuchnią zorganizowane
będą posiłki związane z omawianym krajem.
W ramach projektu, trwającego cały rok, wiele działań ubogaci wprowadzaną przez nas
tematykę, a będą to przede wszystkim:
- koncerty edukacyjne Art Bonsai – „Podróże po Europie” – cykliczne (miesięczne)
spotkania ze sztuką, nawiązujące do tradycji muzycznych różnych miejsc w Europie
- bal karnawałowy „Europejskie księżniczki i rycerze”
- wystawy prac plastycznych w temacie podróżowania
- warsztaty tematyczne dla dzieci i rodziców
- festyn rodzinny „Przedszkolak w Europie”
Zakończenie projektu odbędzie się w okolicach 9 maja, a więc Dnia Unii Europejskiej,
kiedy to hucznie podsumujemy dotychczasowe nasze działania.

