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Tydzień bajek polskich- 3 edycja 

 

Organizatorem projektu jest Marta Murawska.  

https://www.facebook.com/marta.murawskaaa/  

 Autorem projektu jest Marta Murawska  

Celem głównym projektu jest promowanie polskich legend wśród dzieci 

I ich rodziców, oraz współpraca z przedszkolami, szkołami, świetlicami 

szkolnymi i innymi jednostkami biorącymi udział w projekcie na terenie 

Polski.  

Dzieci poznały 5 legend: 

- ,, Poznańskie koziołki” 

-,, Toruńskie pierniki” 

-,, O rycerzach pod Giewontem” 

-,, Orle gniazdo” 

-,, Stopka królowej Jadwigi” 

Do każdej legendy przydzielone były zadania oraz praca plastyczna. 

 

 

 

Europa i ja 

 

Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Europa i ja” prowadzony jest 

przez  Szkołę Podstawową w Bochotnicy (ul. Zamłynie 1, 24-120 

Kazimierz  

Dolny).  

Koordynatorem projektu w placówce jest Pani Ilona Broniszewska.  

Celem Projektu jest przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym 

i  uczniom klas 1-3 wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. 

Uczniowie z naszej klasy poznały Francję- jej kulturę, język, flagę, 

godło,hymn, jedzenie. Nauczyły się francuskiego tańca Le pas du loup. 

 



 

 

Kubusiowi przyjaciele natury 

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich 

programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również 

dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, 

organizowany przez markę Kubuś. 

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu 

już od najmłodszych lat. Dzieci  nauczyły się troszczyć o środowisko 

naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii i dowiedziały się, 

dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznały korzyści płynące 

z ruchu. 

 

 

Laurka dla Strażników Lasów 

 

,,W dniu 4 maja przypada święto Strażaka, a 5 maja święto Leśnika. 

Chcemy im bardzo gorąco i wyjątkowo podziękować za ich pracę 

tworząc wirtualną GIGA interaktywną laurkę składającą się z tysięcy 

laurek namalowanych przez przedszkolaków i dzieci młodszych klas 

szkół podstawowych z całej Polski.” 

Dzieci z zerówki wzięły udział w tej akcji i namalowały laurki 

dla strażaków i leśników, które sfotografowaliśmy i wysłaliśmy 

do organizatorów. W podziękowaniu dostaliśmy certyfikat udziału w tym 

przedsięwzięciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skąd się biorą produkty ekologiczne 

 

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat 

rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków 

żywieniowych od najmłodszych lat. 

Szczegółowe cele programu: 

- zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, 

- kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, 

- propagowanie zdrowego stylu życia, 

- zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach 

higieniczno-zdrowotnych. 

Dzieci obejrzały film animowany pt. ,, Skąd się biorą produkty ekologiczne?” 

oraz wzięły udział w lekcji, na której miały możliwość nauczyć się 

przestrzegać zasad higieny. Zobaczyć jak wyglądają produkty ekologiczne, 

jak wygląda ich oznakowanie, jak wygląda ich produkcja oraz poznały 

piramidę zdrowego żywienia. 

 

 

 


