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Przedszkole nr 86 ,,Tqczowy Swiat" w poznaniu

Projekt edukacyjny,,Nasze, Wasze - Wasze, Nasze" realiiowany byl w okresie od 1.L0.2014r. do
30.06.2015r. Pomysfodawcami i inicjatorami tego projektu byfy dyrektor Przedszkola nr 7t ,,Pod
Topolq" p. Marzenna Boliriska i dyrektor Przedszkola nr 85,,Tqczowy Swiat", p. Malgorzata Czubala.
Koordynatorem projektu byla dyrektor Przedszkola nr 86 ,,Tqczowy Swiat" w Poznaniu.
ldeq projektu byla wspdlpraca miqdzy przedszkolamipoznariskimi i nadmorskimi.
Wsp6lpracowali6my z nastqpujqcymi plac6wkami:

- Przedszkole nr 1 ,,Morskie Skarby" w Miqdzyzdrojach.
- Przedszkole,,Zlota Rybka" w Nowym Warpnie.
- Przedszkole Publiczne ,,Promyk Slodca" w Dziwnowie.
- Przedszkole nr7t,,Pod Topolq" w Poznaniu.

- Przedszkole nr77,,Koraliki" w Poznaniu.
- Przedszkole nr 86,,Tqczowy Swiat" w Poznaniu.
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Celem gl6wnym projektu bylo zainteresowanie dzieci piqknem naszej ojczyzny, poznawanie przez nie
wybranych charakterystycznych krajobraz6w naszego kraju, jak r6wnie2 budzenie poczucia
SwiadomoSci narodowej, przekonania, 2e jesteSmy Polakami, urodzili6my siq w Polsce, m6wimy po
polsku, ze nasza Ojczyznqjest Polska.
Proje kt zawie ral ha rmo nogra m dziala ri na uczycie I i i przedszko la k6w.

Dzieci zdobywafy wiedze o miejscowo6ciach nadbaftyckich na podstawie literatury dzieciqcej, bajek,
ilustracji, historyjek obrazkowych, pracy z mapE. W salach zorganizowane zostaty kqciki nadmorskie.
Przedszkola poznafskie pomagafy w zdobywaniu materiaf6w o Poznaniu dla przedszkoli
nadbaltyckich, a przedszkola nadbaltyckie wspieraly plac6wki poznafskie w zbieraniu materiat6w o
miejscowo6ciach z projektu.
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W pa2dzierniku odbyla siq wizyta dyrektor6w z poznahskich przedszkoli do przedszkola w
Miqdzyzdrojach. Omawiano dzialania, uzgadniano szczeg6ly, zwiedzano plac6wkq.
Otrzymali6my z Przedszkola w Miqdzyzdrojach muszle, piasek i kamyki, kt6re. wzbogacily
nasze kqciki nadmorskie i zainspirowaly dzieci do szeregu zabaw badawczych.
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Tokazji Swiqt Bo2ego Narodzenia wykonane zostafy lafcuchy przyjatni z 2yczeniami
- noworocznymi przeslane zaprzyja2nionym plac6wkom.
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Wykonali6my prace plastyczne, np.,,Polska - moja ojczyzna, region poznariski i nadmorski".
Dzieci. Prace zostaly przeslane do Przedszkola w Dziwnowie.
\y'y' lutym miala miejsce w ramach projektu wizyta dyrektor6w oraz nauczvcieli z przedszkoli
nadmorskich. Ka2da plac6wka przygotowala kr6tkq prezentacje o swoim mieScie i
crzedszkolu a tak2e prezentacje dziatad projektowych. Byfy rozmowy, dyskusje, wymiana
do5wiadcze6, odwiedziny w plac6wkach partnerskich. Zwiedzano Bramq Poznania
lnteraktywne Centrum Ostrowa Tumskiego.
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to tworzenie stownik6w gwary poznafskiej i przestanie zaprzyjaZnionym
plac6wkom. Nasze kqciki nadmorskie zostaly wzbogacone o sfownik wyraz6w nadmorskich,
kt6re wykonaly dzieci wrazz nauczycielami. Przedszkolaki poznaly tak2e piosenkio tematyce
nadmorskiej oraz tarice z tych region6w.
Przygotowany zostal r6wnie2 program artystyczny o tematyce nadmorskiej pt. ,,Podr62
nadbaftycka".
Przez caly czas trwania projektu - we wsp6lpracy z kuchniq - uzwglqdniane byly potrawy
regionalne. Powstala mini- ksiq2ka kucharska z potrawami charakterystycznymi dla Poznania
i przekazana zaprzyjainionym plac6wkom.
Kolejne dziatanie

-

Przedszkolaki brafy udzial w konkursie plastycznym pt. Nasze Morze Baltyckie"
orga nizowa nym przez przedszkole w M iqdzyzd rojach.
W trakcie trwania projektu dzieciwykonywaly prace plastyczne r62nymitechnikami, kt6re
zostafy zaprezentowane na wernisa2u w Urzqdzie Miasta Poznania.

W planach jest biesiada nadmorska, czyli wsp6lne zabawy dla dzieci z poznariskich
przedszkoli, podczas kt6rych bqdziemy prezentowai zdobyta wiedzq i umiejqtnoSci dotyczqce
rea lizowanego projektu.
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Dziataf bylo du2o. Dziecichqtnie w nich braty udziaf. Rodzice siq angaZowaliwe wspdtpracq.
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Elementy krajob razu nad morskiego
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..Nasze dzialhnia',
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o Gazetka ,,Rybki"
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Prace plastyczne przygotowywane wrazz dzieflmi w

ramach organizowanego wernisa2u w Urzqdzie Miasta
Poznania.

.

Przygotowanie gazetki ,,Czysty a zanie czyszczony Baftyk"
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,,Wernisa2"

- podsumowanie projektu ,,Nasze, Wasze -

Waszen Nasze".

a

ffiasee dziat

r

Biesiada Nadmorska
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CrLrpy V z Przedszkola nr 86
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