Poznański Oddział Polskiego Komitetu
Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Poznaniu,
Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy”
zapraszają
do aktywnego uczestnictwa w obchodach
Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 2022 pod hasłem:
PRZEDSZKOLAKI W TERENIE - MIEJSKA EDUKACJA OUTDOOROWA
Jedną z naturalnych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym jest ruch. Przedszkolaki
uwielbiają poszukiwać, odkrywać, zbierać i porównywać. Zabawy i gry terenowe są jedną
z podstawowych form organizacji aktywnego i zdrowego wypoczynku dzieci.
Proponujemy, by w tym roku nauczyciele/-ki opracowały scenariusz podchodów/
gry miejskiej pod hasłem „Ciekawostki mojego fyrtla”, która zostałaby zrealizowana
w dniu 21.09.2022 r. w ramach poznańskich obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
ZADANIA DLA PRZEDSZKOLI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE:
Realizacja projektu edukacyjnego pt.: PRZEDSZKOLAKI W TERENIE - MIEJSKA
EDUKACJA OUTDOOROWA w terminie od dnia 19 – 26 września 2022 r.
CELE OGÓLNE PROJEKTU:
 popularyzowanie wartości wychowania przedszkolnego;
 dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia
przedszkolakiem;
 poznanie otoczenia (fyrtla) placówki przedszkolnej, zwrócenie uwagi na rzeźby,
pomniki przyrody, ukształtowanie terenu, ciekawe budynki;
 zainteresowanie wychowaniem przedszkolnym szerszego środowiska;
 integracja wielu środowisk, od których zależy jakość wychowania przedszkolnego
(rodzice, nauczyciele, przedstawiciele samorządu, stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe);
 kreowanie nowej przestrzeni dla wychowania przedszkolnego;
 popularyzowanie miejskiej edukacji outdoorowej w masowych środkach przekazu;
 publikacja poprojektowa najciekawszych scenariuszy i reportaży .
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ZADANIA OBOWIĄZKOWE:
1. Przygotowanie scenariusza gry miejskiej / podchodów pod hasłem

–

„Ciekawostki z mojego fyrtla” (mojej dzielnicy, osiedla, ulicy)
w tym:
 podanie nazwy i fabuły gry;
 określenie terenu gry/podchodów (trasy: miejsca rozpoczęcia i zakończenia
gry);
 zaplanowanie czasu trwania gry.
2. Przeprowadzenie gry/podchodów.
3. W

trakcie

realizacji

gry,

sporządzenie

dokumentacji

fotograficznej

oraz reportażu (nagranie m.in. wypowiedzi dzieci).
4. Wykorzystanie wykonanych fotografii do stworzenia kolażu, na arkuszu
o formacie A3, upamiętniającego wydarzenie.
5. Udostępnienie nagranego reportażu filmowego w chmurze (np. poprzez stronę
www.wetransfer.com lub OneDrive- Outlook lub Gmail lub inne) i przysłanie
link-u na adres e-mail: omep.poznan@gmail.com

HARMONOGRAM PROJEKTU:
 Do 9 września 2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń – załącznik nr 1;
 19 – 23 września 2022 r. – realizacja projektu w przedszkolach;
 26 września 2022 r. – debata przedszkolaków z Prezydentem Miasta Poznania,
na którą należy przynieść wykonany plakat – kolaż na arkuszu o formacie A3;
 Do 15 października 2022 r. – przysłanie linku do reportaży oraz scenariusza
zrealizowanej gry miejskiej/podchodów.
PROPONOWANE DZIAŁANIA:
Poniedziałek 19 września:
 zabawa językowa – tworzenie mapy myśli do słowa ZABAWA i wprowadzenie
dzieci w tematykę gry miejskiej/podchodów;
 wspomnienia nauczycieli/rodziców dotyczące zabaw podwórkowych z dawnych
lat: gry w klasy, pajacyki, ściganki zakrętkami od butelek;
 zadanie dla dzieci: stworzenie gry (klasy, ścigana itp.).
Wtorek 20 września:
 wprowadzenie dzieci w tematykę podchodów/ gry miejskiej;
 ustalenie zasad gry;
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 zebranie propozycji zadań przygotowanych przez dzieci;
 zadanie dla dzieci 6-letnich: przygotowanie podchodów na terenie przedszkola
dla młodszych koleżanek i kolegów.
Środa 21 września:
 realizacja gry miejskiej/podchodów w oparciu o scenariusz przygotowany przez
nauczyciela;
 stworzenie reportażu filmowego z przebiegu gry;
 wykonanie dokumentacji fotograficznej.
Czwartek 22 września:
 stworzenie kolażu ze zdjęć – format A3.
Piątek 23 września :
 festiwal zabaw podwórkowych z dawnych lat naszych rodziców, dziadków
w ogrodzie przedszkolnym;
Poniedziałek 26 września :
 debata przedszkolaków z Prezydentem Miasta pod hasłem Miasto Poznań
przyjazne przedszkolakom udział delegacji 2-3 dzieci 6-letnich z przedszkoli
biorących udział w realizacji. Bezpośrednia transmisja spotkania online.
Scenariusz

debaty

przekazany

zostanie

zainteresowanym

przedszkolom

do 15 września 2022 r.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Projekt „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Poznaniu” jest autorskim projektem
opracowanym przez Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji
Wychowania Przedszkolnego w Poznaniu.
2. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
 scenariusz gry miejskiej/podchodów;
 zdjęcia przedstawiające uczestnictwo w grze terenowej w postaci kolażu,
na arkuszu o formacie A3;
 nagranie wideo udostępnionego w chmurze reportażu.
3. Dostarczone wytwory pozostają do dyspozycji organizatora i mogą zostać
wykorzystane podczas wystaw w przestrzeni miejskiej oraz do przygotowania
publikacji poprojektowej.
4. Planowane działania poprojektowe:
 Wystawa prac (plakatów) w przestrzeni Miasta Poznania ;
 Publikacja materiałów z przedszkoli :
na stronie OMEP Poznań i OMEP Polska;
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wybrane propozycje gry miejskiej – publikacja książkowa.
5. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do organizatora projektu.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU:
1. Zgłoszenie przedszkola poprzez wysłanie karty zgłoszenia

(załącznik nr 1)

do koordynatora dzielnicy w terminie do 09 września 2022 r.
Koordynatorzy dzielnic wg wykazu:
 JEŻYCE:
Grażyna Erenz – Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk”, ul. M. Sobeskiego 1,
tel. 618472920, grazyna.erenz@p30poznan.pl
 STARE MIASTO:
Barbara Mazurkiewicz – Przedszkole nr 35 „Króla Maciusia I”, Os. B. Chrobrego 109,
tel. 618223021, poznan.p35@wp.pl ;
 WILDA:
Beata Piotrowska – Przedszkole nr 188 „Dębowe Ludki”, Os. Dębina 15,
tel. 618321741, p188@poznan.interklasa.pl
 GRUNWALD:
Anna Plucińska – Przedszkole nr 1 „Bajkowy Zamek”, ul. Jawornicka 17,
tel. 618670914, p1@poznan.interklasa.pl
 NOWE MIASTO:
Elżbieta Szlandrowicz – Przedszkole nr 117 „Czecha”, Os. Piastowskie 105,
tel. 618774699, p117@poznan.interklasa.pl
2. Akceptacja warunku, że wszystkie przesłane raporty będą materiałem wewnętrznym
PK OMEP służącym do potwierdzania działań polskich przedszkoli na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
3. Przedszkola biorące udział w projekcie otrzymają certyfikat, nagrodę – niespodziankę
oraz nagraną debatę przedszkolaków z Prezydentem Poznania.
4. Zgoda na umieszczanie informacji o placówkach biorących udział w projekcie
na stronie internetowej Polskiego Komitetu OMEP.
5. Koordynatorzy projektu z ramienia Poznańskiego Oddziału PK OMEP;
Lidia Lasota – Przedszkole nr 3 „Promyczek” ul. Dojazd 3; tel. 618475240
przedszkole-promyczek@wp.pl
Karolina Zawalska – Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy” Os. B. Chrobrego 121
tel. 61 8225231, p148.poznan@gmail.com
Gorąco zapraszamy i zachęcamy do udziału w projekcie, do dzielenia się osobistymi
przemyśleniami, inicjatywami oraz efektami podjętych działań. Wyrażamy nadzieję
na zainteresowanie naszą propozycją promowania zdrowego i aktywnego uczestnictwa
w obchodach Dnia Przedszkolaka 2022 r.
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Poznaniu 2022
PRZEDSZKOLAKI W TERENIE – MIEJSKA EDUKACJA OUTDOOROWA

Nazwa przedszkola:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Dane teleadresowe (adres, telefon, mail)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna w placówce:
...................................................................................................................................................
Deklaruję uczestnictwo dzieci w projekcie edukacyjnym „PRZEDSZKOLAKI W TERENIE
MIEJSKA EDUKACJA OUTDOOROWA – w dniach 19 - 26 września 2022 r.

.................................................................................
Pieczątka i podpis dyrektora
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