Nauczyciele Piszą

Wielu z nas marzy o podróżach,
wielu z nas stara się spełniać owe marzenia.
Niektórym z nas brakuje jednak odwagi
bądź też możliwości, by zrealizować
swoje upragnione plany.
Agnieszka Puk

Małe i duże przedszkolaków podróże

P

rzedszkolaki z Przedszkola nr 124 w Poznaniu wraz ze
swoim przyjaciółmi – przedszkolakami z trzynastu placówek przedszkolnych z całej Polski oraz z jednej placówki zagranicznej – znalazły odwagę oraz chęci, by wziąć udział
w szczególnej podróży, w magicznej i tajemniczej wyprawie po
Krainach Marzeń, Możliwości, Lęków oraz Wartości. Dzieci podróżując po wspomnianych krainach realizują założenia partnerskiego projektu edukacyjnego Wędrówki Przedszkolaka opracowanego przez Agnieszkę Puk (nauczyciela Przedszkola nr 124
w Poznaniu).
fot. archiwum przedszkola

 Zespół Gimnazjalno-Szkolny – Długomiłowice;
 Przedszkole Niepubliczne Kacperkowy Światek – Bydgoszcz
 Przedszkole nr 189 – Warszawa;
 Przedszkole nr 24 – Tychy;
 Przedszkole nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Brzechwy – Rybnik;
 Przedszkole Miejskie nr 1 – Włodawa;
 Przedszkole Miejskie nr 8 im. J.Brzechwy – Kołobrzeg;
 Przedszkole nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi – Zabrze;
 Miejskie Przedszkole nr 4 – Katowice;
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. H.Sucharskiego
– Wola Przemykowska;
 Polska Szkoła Sobotnia – Goteborg (Szwecja).

fot. archiwum przedszkola

Głównym założeniem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolami z regionu całej Polski (i nie tylko), a tym
samym upowszechnienie wśród społeczeństwa wychowania
przedszkolnego w roku, który uznano za Rok Przedszkolaka.
Dzieci wędrując po magicznych krainach uczą się bycia aktywnym i otwartym w stosunku do ludzi i świata, działania w zespole, tolerancji, wrażliwości na niesprawiedliwość, doświadczają sposobów wyrażania i rozpoznawania własnych emocji,
samodzielności, poznają własne możliwości, akceptowane sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także sposoby komunikowania się.

R

ealizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2008 roku
i trwała do czerwca 2009 roku. Do projektu przystąpiło
trzynaście placówek z całej Polski oraz jedna z zagranicy:

 Przedszkole nr 124 Wesoła Ludwiczka – Poznań (koordynujące projekt);
 Przedszkole Samorządowe nr 71 – Białystok;
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W chwili obecnej przedszkolaki zakończyły realizację zadań
projektu. Jak przystało na prawdziwych podróżników, z każdej
wyprawy przywozili wspaniałe pamiątki. I tak kąciki w naszych
przedszkolach systematycznie wzbogacały się o makiety odwiedzanych krain, maszyny pomagające realizować nasze plany,
piękne prace plastyczne oraz samodzielnie układane wiersze.
Więcej na temat wędrówek przedszkolaków poczytać można na
stronie projektu http://wedrowkiprzedszkolaka.prv.pl
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