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Nauczyciele piszą

Wyruszamy na ratunek przyrodzie

We współczesnym, zabieganym świecie często zapomina 
się o tym, jak ważna jest otaczająca nas przyroda. Nie 

pamiętamy, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. 
Wszystko, co potrzebne jest człowiekowi do życia, czerpie on 
właśnie z otaczającego go środowiska. 15 października 2009 
br. czterdzieści jeden placówek z całej Polski oraz jedna z za-
granicy rozpoczęło realizację założeń Projektu Partnerskiego 
autorstwa Agnieszki Puk Wędrówki Przedszkolaka – na ratunek 
przyrodzie. To już druga edycja wspomnianego Projektu (o 
pierwszej edycji projektu możesz przeczytać w numerze 7-
8.94-95.2009 Bliżej  Przedszkola – red.) Rok temu w pro-
jekt zaangażowało się trzynaście placówek przedszkolnych 
(dwanaście z Polski i jedna zagraniczna). Dzieci wędrując po 
magicznych krainach uczyły się bycia aktywnym i otwartym 
w stosunku do ludzi i świata, działania w zespole, tolerancji, 
wrażliwości na niesprawiedliwość, doświadczyły sposobów 
wyrażania i rozpoznawania własnych emocji, samodzielno-
ści, poznały własne możliwości, akceptowane sposoby radze-
nia sobie w sytuacjach trudnych, a także sposoby komuniko-
wania się. 

Tegoroczna edycja dotyczy działań związanych z ekologią. 
Główną ideą tej części tajemniczej wyprawy jest wzbudze-
nie w jego uczestnikach refleksji dotyczącej otaczającej nas 
przyrody, a także nawiązanie współpracy pomiędzy przed-
szkolami z regionu całej Polski (i nie tylko), a tym samym 
upowszechnienie wśród społeczeństwa wychowania przed-
szkolnego. Projekt Wędrówki Przedszkolaka – na ratunek przy-
rodzie jest przeznaczony do wykorzystania przez nauczy-
cieli kreatywnych, potrafiących dostosowywać treści do 
indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, umiejących 
dokonywać zmian i wdrażać własne pomysły. Nauczyciel 
wdrażający projekt w swoim środowisku powinien zachęcić 

dzieci do spontanicznego, aktywnego badania i odkrywania 
rzeczywistości, rozwijania swoich możliwości psychofizycz-
nych oraz do doświadczania i przeżywania, gdyż tak zdoby-
te wiedza i umiejętności są najtrwalsze i najwartościowsze. 
Realizacja projektu nie wymaga dużych nakładów finan-
sowych. Można go realizować w każdej sali przedszkolnej, 
ogrodzie czy też innym miejscu. Najważniejsza jest pomy-
słowość i zaangażowanie dzieci oraz prowadzącego. Dla 
prawidłowej realizacji projektu ważne jest jednak, jak i kiedy 
będziemy z niego korzystać. 

Zajęcia muszą być przemyślane i przeprowadzane na zasa-
dzie pełnoprawnych zajęć przedszkolnych. Sześćdziesięciu 
czterech pedagogów podjęło wyzwanie i postanowiło wyru-
szyć wraz ze swoimi podopiecznymi w cykliczne wyprawy 
po krainach Wielkiego Błękitu, Mroźnej Bieli, soczystej zieleni  
i złotego słońca. Na realizację pierwszych zajęć projekto-
wych placówki mają trzy miesiące. Niektóre z przedszkoli 
wyruszyły już w swoją pierwszą podróż po krainie Wielkiego 
Błękitu. 

Dzieci biorące udział w wyprawach miały okazję zobaczyć 
ogrom wód znajdujących się na naszej planecie, poznać ich 
mieszkańców oraz skupić się na urządzeniu efektownych 
kącików Wielkiego Błękitu… To pierwsze kroki wędrowców 
stawiane przez przedszkolaki realizujące założenia Projektu. 
By dowiedzieć sie więcej o Projekcie zapraszamy na stronę 
internetową Projektu http://wedrowkiprzedszkolaka.prv.pl
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■

drogi Wychowawco...
Wielu z nas marzy o podróżach, wielu z nas spełnia owe marzenia. 
Nadarza się właśnie niecodzienna okazja, by wybrać się w fascy-
nującą – pełną wyzwań oraz przygód podróż. Wyprawę, w której 
weźmiesz udział razem ze swoimi podopiecznymi. Tobie i Twoim 
wychowankom proponuję magiczną wyprawę. Będzie to podróż 
wiodąca przez nieznane miejsca, wspaniałe i wciąż niezbadane 
krainy. 
Chciałabym, aby propozycja tejże wyprawy była dla Ciebie polem 
do popisu, możliwością indywidualnego rozwoju – Twojego i Two-
ich podopiecznych oraz doskonaleniem Twego warsztatu pracy. 
krainy, które stanowić będą część Waszego życia, Waszej pracy, 
nauki i zabawy. 
dlatego zaproponowane etapy podróży zrealizujesz według swo-
jego pomysłu, ja natomiast zaproponuję tylko kilka zadań do re-
alizacji.
Proponuję więc, abyście zmierzyli się z samymi sobą podróżując 
po krainach: Wielkiego Błękitu, Mroźnej Bieli, soczystej zieleni 
oraz złotego słońca.
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