
Projekt został zrealizowany w okresie od września 2020r. do czerwca 2021r. 
na terenie przedszkola. W projekcie wzięły udział wszystkie grupy.

We wrześniu wszystkie grupy przygotowały w swoich salach kąciki technologiczne.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną kąciki przybrały formę gazetki, która  przez 
cały rok szkolny gościła w salach. Kącik technologiczny został stworzony także w holu 
przedszkola.



W październiku  grupa  "Tygryski"  wzięła  udział  w  ciekawych  zajęciach  podczas 
których wykorzystano aplikację "Quiver". Korzystanie z aplikacji rozwinęło umiejętności 
manulane  dzieci  oraz  sprawiło,  że  pokolorowane  przez  nich  obrazki  "ożywiły  się",  co 
wzbudziło  zainteresowanie  dzieci  i  okazało  się  świetną  zabawą.  Ponadto  na  zajęciach 
wykorzystano  aplikację  "PlantNet",  dzięki  której  "Tygryski"  zidentyfikowały  rośliny 
znajdujące się w ich sali. 

W  listopadzie  najstarsza  grupa  obchodziła  Dzień  Wynalazcy.  Tego  dnia  "Pszczółki" 
poszerzyły swoję wiedzę o wynalazkach oraz ich roli i znaczeniu w życiu człowieka na 
przestrzeni  wieków.  Dzieci  miały  także  okazję  stworzyć  swój  własny  wynalazek,  który 
wykonały z  materiałów odpadowych. 



W grudniu podczas wizyty św. Mikołaja grupa "Sówek" zaśpiewała piosenkę "Jingle 
bells", której wcześniej podczas zajeć z j. angielskiego nauczyła ich p. Dorota. 

W  styczniu  w  przedszkolu  został  zorganizowany  konkurs  plastyczny  pt.  "Mały 
kreator"  skierowany  do  dzieci  i  ich  rodziców.  Celem  konkursu  było  stworzenie 
przestrzennej pracy (np. mikrofonu, aparatu, laptopa) z dostępnych materiałów. W efekcie 
powstały piękne, oryginalne prace.



W  lutym  we  wszystkich  grupach  zostały  przeprowadzone  zajęcia  pt.  "Dzień 
bezpiecznego internetu". 

W marcu stworzono bazę ciekawych linków z pomocami i grami do wykorzystania
w pracy z dziećmi. Baza z linkami została zamieszczona na facebookowej stronie projektu. 

W kwietniu wszystkie  grupy wzięły udział  w obchodach Dnia  Ziemi.  W opraciu
o  autorski scenariusz zostały przeprowadzone zajęcia w każdej z grup z wykorzystaniem 
elementów technologii cyfrowej. Dzieci miały okazję m.in. zobaczeć prezentację "Ziemia-
wyspa zielona" czyli filmki o segregowaniu odpadów. 



W maju  grupa  "Jeżyki"  zrealizowała  zadanie  "Mały  fotograf".  Dzieci  z  pomocą 
rodziców fotografowały przyrodę. Przesłane zdjęcia posłużyły do utworzenia galerii, którą 
zamieściliśmy na stronie naszego przedszkola. 


