
 

REALIZACJA PROJEKTU  

DZIECI –  

NAUCZYCIELE- 

RODZICE 
 
 

 

Lista zadań: 
 

(to są tylko propozycje – dopasujcie do Waszych potrzeb) 
 

 

 „Herb naszego miasta” – praca plastyczna grupowa – format A1/A2, 

technika dowolna. Rekomendujemy, aby w tym zadaniu mogli wziąć udział 

również rodzice. 
 

 Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci i rodziców z wybraną zabawą ludową 
 

 „Według przepisu Babci lub Dziadka” – wykonanie regionalnej (albo 

„rodzinnej”) potrawy i podzielenie się przepisem. Osoby realizujące to zadanie 

przepis i fotografię gotowej potrawy umieszczają na grupie projektowej. 
 

 „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie konkursu na najciekawszy 

strój ludowy (zdjęcia można wysyłać na stronę internetową swojego 

przedszkola) 

 

 „Kocham cię, Polsko” – turniej wiedzy patriotycznej on-line 
 

(według własnego scenariusza, rekomendujemy zaprosić do turnieju 

rodziców). 
 

 „Być dobrym jak chleb” – upieczenie chleba przez dzieci i rodziców jako 

symbolu polskiej gościnności i otwartości (podzielenie się przepisem i 

zdjęciem gotowego wypieku). 
 

 Zawody sportowe pt. „Mamo, Tato, ja” (według własnego scenariusza 

lub pomysłów rodziców). 
  

 Zorganizowanie   Tygodnia   Legend   i   Baśni   Polskich:   czytanie, 
 



inscenizacje legend, teatrzyk, projekcja teatralna lub filmowa 

 „Ziemia – zielona wyspa”– założenie wraz z rodzicami „ogródków 

domowych” 

 Napisanie własnej rodzinnej legendy „Przygody Orła Bielika” – według 

pomysłu nauczycieli lub rodziców albo jako konkurs przedszkolny 
 

 Projekcja filmowa „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek 

(albo ulubionych bajek naszych rodziców) 
    

 „Z okna na świat” – konkurs plastyczny/fotograficzny 
  

 Tydzień „Jak dobrze mieć sąsiada” – zapoznanie się z historią, 

tradycjami, folklorem wybranego kraju, sąsiadującego z Polską 
 

 „Kulinarne podróże – te małe i duże” – smaki świata – poznawanie, 
 

degustacja warzyw, owoców, potraw z różnych stron świata. 
 

 „Zabawy i zabawki dzieci świata”  - zapoznanie się z zabawkami świata, 

wykonanie prezentacji 
 
 

 „Tak  się  pisze  historia”  –opisanie  swoich przemyśleń, planów, 

marzeń - jak będzie wyglądać nasz kraj za 100 lat -  celem wydania e-

książki). 
 

  „Każdy przedszkolak to mały Polak” – konkurs recytatorski (nauka 

wiersza w domu i recytacja on-line) 

 

 23 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

Zapraszamy serdecznie o godzinie 12:00 na Narodowe Czytanie Legend i 

Baśni Polskich przez nauczycieli, starszych kolegów, rodziców, 

zaproszonych gości. 

 

Ludmiła Fabiszewska 

 
     
 

 

  


