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PROJEKT EDUKACYJNY 

WITAJ SZKOŁO 

REALIZATORZY: ALDONA KAMINIARZ,  

ANNA STACHOWIAK 

 

Przedstawiony poniżej dziennik projektu jest czymś w rodzaju przewodnika lub 
mapy pomagającej  w podróży. Projekty, podobnie jak podróże, nie zawsze wiodą do celu 
najprostszą drogą. Czasem trzeba skręcić w boczną uliczkę lub nadłożyć drogi, by móc 
delektować się nowym odkryciem. Dziennik jest właśnie mapą, a nie gotowym przepisem.                         
Pokazuje ukształtowanie terenu, układ dróg i możliwe trasy. Nie jest planem budowy, 
którego należy się ściśle trzymać. Dokąd zaprowadzi podróż i dokąd dotrą dzieci wraz                                       
z nauczycielem, zależy tylko od nich samych i od ich wspólnych decyzji. 

 Przedstawiamy krótki opis realizacji kolejnych etapów projektu edukacyjnego 
„Witaj szkoło ” w grupie „Smerfy”.  

 
ETAP I – Rozpoczęcie projektu 

Temat pojawił się w wyniku zainteresowania dzieci. Grupa „Smerfy” od września 
rozpocznie edukację w szkole podstawowej. Dzieci coraz częściej przynoszą do 
przedszkola przedmioty związane ze szkołą (zeszyty, piórniki, teczki). W sali przedszkolnej 
usłyszały dźwięk dzwonka szkolnego oraz wysłuchały i rozwiązały zagadkę o szkole, co 
stało się inicjatorem do wejścia w temat. Dzieci zaczęły zadawać liczne pytania i 
rozpoczęła się rozmowa oraz dyskusja wokół tego tematu.  
 
Sporządzenie wstępnej siatki przygotowawczej 

Wstępną siatkę przygotowawczą sporządza się, by zorientować się, czy projekt można 
zrealizować z dziećmi. Czy będzie można zdefiniować wymogi dydaktyczne zgodne                         
z realizowaną podstawą programową? 
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Plan dokumentacji 

1) Siatka projektu – mapa myśli 
2) Lista pytań 
3) Opis projektu (relacje z przebiegu) 
4) Obserwacje rozwoju dzieci (zaangażowanie dzieci) 
5) Produkty twórczości indywidualnej lub grupowe 
 

Planowane wydarzenia 
Ewentualny 

sposób 
dokumentacji 

Potrzebne materiały, 
sprzęty 

Osoba 
odpowiedzialna 

za zadania 
dokumentacyjne 

Założenie kącika 
tematycznego „Szkoła” 

zdjęcia szafka, gazetka ścienna nauczyciel 

Praca plastyczna  
„Moje wyobrażenia                   

o szkole…” 
zdjęcia 

białe kartki A4, 
podkładki, kredki,  farby, 

pędzelki 
nauczyciel 

Kodeks  
„Bezpieczni i grzeczni  w 

szkole” 
zdjęcia 

brystol, kolorowanki, 
kredki, klej, nożyczki, 

podkładki 
nauczyciel 

Doskonalenie 
umiejętności ważenia 

przyborów szkolnych na 
wadze szalkowej 

zdjęcia 
przybory szkolne, 

wieszak, reklamówki 
nauczyciel 

Utrwalenie poznanych 
liter poprzez zabawę 

zdjęcia 
kartka w linię A4, 
przybory szkolne 

nauczyciel 
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Wycieczka do Szkoły 
Podstawowej nr 1  

zdjęcia ---------- nauczyciel 

Wycieczka do Szkoły 
Podstawowej nr 2 

zdjęcia ---------- nauczyciel 

Spotkanie z 
wychowawcą świetlicy i 

uczniami kl. II 
zdjęcia Karty pracy, kredki nauczyciel 

Praca plastyczna na 
zakończenie projektu 

„Szkoła naszych marzeń” 
zdjęcia 

brystol, patyczki 
drewniane, bibuła, 

kredki, klej, nożyczki 
nauczyciel 

 
Co wiedzą dzieci? 

Siatka tematyczna dotycząca obecnego zasobu wiedzy. 
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Przygotowanie listy pytań do projektu 

 

ETAP II – Realizacja projektu 

Przygotowanie do aktywności badawczej. 

Na tym etapie główny nacisk trzeba położyć na wprowadzenie nowych informacji oraz 
poszukiwanie odpowiedzi na pytania. W tym celu można zorganizować zajęcia terenowe, 
czy zaprosić ekspertów. Dzieci należy zachęcać do rozwijania własnych zainteresowań                     
i poszukiwania odpowiedzi na przygotowane przez nich pytania. 
Wyjścia w teren: 

Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 1 
Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 2 

Eksperci: 

Spotkanie z ekspertami - nauczycielami  
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Zgromadzenie materiałów i przyborów do zajęć w terenie oraz podczas spotkania                 

z ekspertem. 

Zgromadzone materiały i przybory: 

- aparat fotograficzny 
- opaski  odblaskowe 

Zajęcia terenowe; spotkanie z ekspertami - relacja z przebiegu: 
Dzieci z grupy Smerfy odwiedziły Szkołę Podstawową Nr 1 raz Szkołę Podstawową Nr 2 w 
Gostyniu. Celem wizyty było zapoznanie się z budynkiem szkolnym i z atmosferą pracy 
panującą w tym miejscu. Na początku trochę nieśmiało, ale z dużym zaciekawieniem 
przyglądały się zarówno spotykanym pracownikom szkoły, jak i poszczególnym salom. 
Dzieci odwiedziły między innymi szkolną bibliotekę, gabinet pani pedagog, salę 
gimnastyczną, salę komputerową. Były też w świetlicy i w szkolnej stołówce. Najwięcej 
czasu spędziliśmy w bibliotece. Pani Ania pokazała nam jak można w szkole wypożyczać 
książki, gdzie znajdują się pozycje dla dzieci najmłodszych, opowiadała co najchętniej 
wypożyczały w tym roku pierwszaki. Dzieci opuszczały szkołę zadowolone i z obietnicą, że 
niektóre do niej wrócą. 
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Przedstawienie zdobytej wiedzy: 

- kącik tematyczny „Szkoła” 
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- praca plastyczna „Moje wyobrażenia o szkole” 
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-  Kodeks „Bezpieczni i grzeczni w szkole” 
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-  Doskonalenie umiejętności ważenia przyborów na wadze szalkowej
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- Utrwalenie poznanych liter poprzez zabawę 

 



15 
 

  

 

- Spotkanie z wychowawcą świetlicy i uczniami kl. II 
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Temat ten od samego początku interesował dzieci. Każdego dnia dowiadywały się 

czegoś nowego. Na wszystkie pytania - które postawiliśmy na początku projektu - 
uzyskaliśmy odpowiedzi. Znaczna część działań powstała z inicjatywy dzieci. Przedszkolaki 
nabyły nowe wiadomości podczas różnych sytuacji edukacyjnych: zajęcia, eksperci, 
wycieczki. Dzięki spotkaniu z ekspertami - nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 1 oraz 
Szkole Podstawowej nr 2 dzieci wzbogaciły wiedzę na temat wizerunku szkoły,   a także jej 
pomieszczeń. Poza tym przedszkolaki chętnie wykonywały prace plastyczne i aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik tematyczny „Szkoła” 
(stworzony z przyborów szkolnych). Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat szkoły. 
Dodatkowo uczyły się planowania, podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz 
współpracy w grupie. Były to dni niezwykle emocjonujące i pełne ogromnego 
zaangażowania. 

 
 

Etap III – Zakończenie projektu 
Dyskusja podsumowująca: dzieci, by mogły „omówić dokładnie to, co poznały, aby nadać 
większe znaczenie swoim doświadczeniom i dokonać ich personalizacji” wykonały na 
zakończenie projektu grupową pracę plastyczną „Szkoła naszych marzeń”. 
 
Ewaluacja projektu. Propozycje ulepszeń. 
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Szkoła jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego człowieka. Dzieci z grupy „Smerfy” 
niebawem będą kończyć edukację przedszkolną i rozpoczną naukę w szkole podstawowej, 
dlatego temat realizowanego projektu „Witaj szkoło”” cieszył się już od samego początku 
dużym zainteresowaniem z ich strony. Każdego dnia dowiadywały się czegoś nowego.                 
Wszystkie postawione cele programowo-dydaktyczne zostały osiągnięte. Przedszkolaki 
ochoczo brały udział we wszystkich zajęciach. Dzięki „gadającej ścianie” dowiedziałyśmy 
się jakie działania w ramach realizacji projektu były najkorzystniejsze. Największym 
uznaniem i efektywnością cieszyły się takie działania jak: kącik tematyczny „Szkoła”, 
wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2, a także ważenie 
przedmiotów szkolnych z wykorzystaniem wagi szalkowej skonstruowanej przez dzieci. 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! 

 


