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poszerzenie świadomości ekologicznej,
kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska
naturalnego,
racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji
odpadów,
stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą,
zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie,
wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne,
dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako
źródła satysfakcji estetycznej,
przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski,
tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku,
zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej,
rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,
budzenie zaciekawienia otaczającym światem, 
rozwijanie zdolności poznawczych, 
poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie,
eksperymentowanie, odkrywanie, 
wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, 
wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody, 
właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt

1. CELE PROJEKTU:

Cel główny:

 Głównym celem II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
 „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw
proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz
rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Cele szczegółowe:



dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a
zdrowiem człowieka, 
wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych, 
kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia
pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia, 
rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie
odpowiednich wyborów, 
kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów
przyrodniczych,
dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.

 
Autorkami projektu są: Monika Rucińska oraz Adrianna Kamińska - nauczycielki

edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowym Mieście
Lubawskim. Projekt powstał na bazie własnych doświadczeń, obserwacji,

zamiłowania do działań proekologicznych, edukacji outdoorowej oraz założeń
pedagogiki freblowskiej. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą

Programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej oraz z pierwszym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok

2022/2023: "Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez
kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji".
.

Honorowy patronat nad projektem objęli:



II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat

nie jest ponury!” jest skierowana do wszystkich zainteresowanych

placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i

wychowawczych.

Projekt realizowany jest od 1 września 2022 roku do 31 maja 2023

roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny i jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Dołączenie do projektowej grupy na portalu Facebook „Z darami

natury świat nie jest ponury!” oraz dzielenie się pomysłami z innymi

członkami grupy jest mile widziane (członkostwo w grupie nie jest

jednoznaczne z udziałem w projekcie). 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

      2. REGULAMIN PROJEKTU:

 

1. Zapoznanie się z regulaminem i zadaniami do wykonania na rok

szkolny 2022/2023.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 30

września 2022 (link znajduje się w wyróżnionych postach na

grupie projektowej)- jest to jedyny sposób do zgłoszenia się do

projektu.

3. Pobranie plakatu projektu i umieszczenie go w widocznym miejscu w

placówce.

4. Zrealizowanie minimum 10 zadań z listy zadań do wykonania. 

5. Sposób realizacji zadań jest całkowicie dowolny i uzależniony od

inwencji twórczej dzieci i nauczyciela.

6. Uczestnicy zobowiązani są do uzyskania zgody na publikację wizerunku

dzieci skonstruowaną według wewnętrznych zaleceń placówki.



Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres e-mail:

zdaraminatury.ope@gmail.com. 

7. Wybrane zadania z listy zadań do wykonania mogą być realizowane przez

grupę/klasę lub przez całą placówkę poprzez podział zadań.

8. Koordynator ( jeśli taki został wybrany w placówce) jest zobowiązany do

wypełnienia formularza ewaluacyjnego do dnia 10 czerwca 2023 

 roku. W formularzu należy podać niezbędne informacje odnośnie

wykonanych zadań oraz odnośniki do relacji z ich wykonania (link do strony

placówki, do postów na grupie bądź do dysku). 

9. Po wypełnieniu arkusza ewaluacyjnego i pozytywnej weryfikacji drogą

mailową zostaną wysłane certyfikaty uczestnictwa w projekcie dla dzieci,

nauczycieli, koordynatora oraz placówek.

10. Formularze ewaluacyjne wysyłane po terminie nie będą

uwzględniane!!!

Podczas realizacji projektu nie będziemy odpowiadały na zapytania

w wiadomościach prywatnych przez Messenger!!!



 „Ekologiczna gra matematyczna”- wykonanie dowolnej gry
(planszowej, terenowej, ruchowej).
 „Z kamyka zabawka dla smyka”- zabawy z użyciem kamieni.
 „Drewnianki-kodowanki”- zabawa w kodowanie z użyciem
naturalnych materiałów przyrodniczych.
 „Wodna muzyka”- tworzymy instrument wodny.
 „Jeżowy domek”- wykonanie schronienia dla jeży na czas zimowego
snu.
 „Lecą na głowę liście kolorowe”- zabawy z liśćmi.
 „Błotna kuchnia”- zabawy z błotem.
 „Ekokonkurs”- zorganizowanie w placówce dowolnego konkursu.
 „Kalosze, których nie noszę”- drugie życie kaloszy.
 „Rzeźba z natury”- wykonanie dowolnej rzeźby z materiałów
naturalnych.
 „Zaczarowany ogród”- sadzimy rośliny w ogrodzie.
 „Szałasowelove”- tworzymy własną bazę, szałas z dostępnych
materiałów naturalnych.
 „Patykiem pisane”- wykorzystanie patyków w nauce liter.
 „Pusta puszka”- kreatywne wykorzystanie materiału.
 „Malowanki-szmacianki”- pędzel ze szmatki.
 „Boso przez świat”- dowolna interpretacja tematu.
 „Papierowe wydzieranki”- tworzymy kreatywne prace plastyczne
ze skrawków papieru. 
 „Szyszkowy zawrót głowy”- wykorzystanie szyszek w pracach
plastyczno-technicznych.
 „Idzie wąż, idzie wąż...”- wykorzystanie starych rajstop do zabaw
muzyczno-ruchowych.
 „Leśne ludki”- nauczanie outdoorowe.
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