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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

 
 

 

Nazwa szkoły/placówki 
 

 
Przedszkole Publiczne nr 11 im. "Calineczka" 
ul. Wolności 8 
63 - 400 Ostrów Wielkopolski 

 

Adres szkoły/placówki  
1. gmina,  
2. powiat,  
3. kod pocztowy,  
4. miasto,  
5. ulica,  
6. telefon, 
7. email, 

8. strona internetowa. 
 

 
1. Ostrów Wielkopolski 
2. Ostrowski 
3. 63-400 
4. Ostrów Wielkopolski 
5. ul. Wolności 8 
6. 62 - 736 - 65 – 86 
7. przedszkole11.calineczka@wp.pl 
8. www.calineczka-przedszkole.pl 

 
 
 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 
mgr Renata Zielińska – dyrektor 
mgr Aleksandra Rudolph – nauczyciel  

 
 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 
 

Pierwsza edycja wewnątrzprzedszkolnego konkursu fotograficznego pt.: „Przedszkolak 
poznaję przyrodę czyli… Patrzę, słucham, wącham, dotykam i smakuję”. 

Inspiracją do realizacji tego krótkiego projektu była grupa dzieci, z którą mamy przyjemność 
pracować w tym roku szkolnym. Przeprowadzone badania, z którymi się zapoznaliśmy 
pokazują, że  ponad 40% dzieci w Polsce przed ukończeniem drugiego roku życia używa 
tabletów i smartfonów, a blisko 30% dwulatków korzysta z nich codziennie. Ten odsetek 
wzrasta z wiekiem. Dzieci bez problemu radzą sobie w „wirtualnym świecie”, jednak mają 
spore braki w kontakcie z innymi i z przyrodą. Rozmowy z dziećmi i rodzicami w 
przedszkolu potwierdzają tę statystykę. Ponieważ tylko poprzez zabawę i 
eksperymentowanie dzieci mają możliwość rozwijania się prawidłowo, poznając świat 
realny za pomocą wielu zmysłów: dotyku, smaku, wzroku, słuchu, węchu 
zaproponowaliśmy rodzicom konkurs jako pomysł na spędzanie czasu wolnego w otoczeniu 
przyrody.  
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Aby wziąć udział w konkursie należało wykonać album ze zdjęciami dziecka uwzględniając 
następujące działy: „Na łące”, „W lesie”, „Na wsi”, „W ogrodzie”, „Nad wodą”, „Na polu”, 
„Wspólne zabawy z rodzicami w otoczeniu przyrody” . Konkurs został ogłoszony pod koniec 
czerwca, prace można było przynosić do 30 września 2016 roku. Rodzice otrzymali 
regulamin konkursu w wersji papierowej, który również był ogłoszony na stronie 
przedszkola.  

W konkursie wzięły udział dzieci z Publicznego Przedszkola nr 11. Organizatorzy przyjęli 
łącznie 14 prac konkursowych,  które zostały ocenione przez rodziców, dzieci oraz kadrę 
Przedszkola w głosowaniu. Urządzono wystawę, każde dziecko i jeden rodzic mógł wybrać 
pracę i oddać punkt. Na rozstrzygnięcie konkursu przybyli uczestnicy konkursu, rodzice, 
dyrektor Publicznego Przedszkola nr 11 Pani Renata Zielińska, oraz przedstawiciele 
wydziału edukacji. Mieli oni okazję nie tylko poznać zwycięzców tej edycji konkursu, ale 
jeszcze raz zobaczyć albumy i porozmawiać z małymi twórcami. Ponieważ albumy były 
wykonywane wspólnie dyplomy i nagrody otrzymywały dzieci, ale również rodzice.  

 Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą rzeczową. 

Cele projektu: 
 

• propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury ( wycieczki do lasu, parku) 

• rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą 

• tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej 
poprzez eksperymentowanie, prowadzenie prac hodowlanych w  ogrodzie  

•  rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i troski o nie 

• nawiązanie dobrych relacji z rodzicami  

• promowanie pasji fotograficznych wśród przedszkolaków . 

 
 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

 
Korzyści płynące z powstania projektu: 
 

• Częsty kontakt z naturą pozwala doświadczyć dziecku jego piękna, nieodzowne są 
wycieczki (las, park, łąka, gospodarstwo wiejskie). Kontakt z przyrodą, poznawanie 
wszystkimi  zmysłami jest przyjemniejsze niż gry tabletowe.  

• Udział w akcjach wraz z rodzicami wzmaga u dzieci poczucie sprawstwa  
 

Konkurs to pomysł na spędzenie aktywnie i poznawczo wolnego czasu z dziećmi w 
otoczeniu przyrody,  w oderwaniu od tabletów i komputerów. Wykonanie albumów to 
wspólna zabawa, wybór zdjęć, opis, wklejanie, ozdabianie, kreatywne myślenie.  Projekt 
cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. 

 
 

 
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 



Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
 

 ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726 
 61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169 
 

 

 
Projekt nie wymaga dużych nakładów finansowych. Warto jednak nawiązać współpracę z 
Urzędem Miasta,  pozyskać sponsorów prywatnych i poprosić Radę Rodziców o 
sfinansowanie kosztów nagród oraz słodkiego poczęstunku. Nagrody powinny być 
związane z tematyką przyrodniczą (drzewka do posadzenia, kwiaty w doniczkach, albumy 
przyrodnicze itp.  

 
 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

 

• „Homo tabletis” to film wprowadzający/ uświadamiający rodzicom skalę problemu 
przestrzeni multimedialnej: 
https://www.youtube.com/watch?v=YmX20QCtBvw 

• Regulamin konkursu: 
http://www.calineczka-przedszkole.pl/ct-menu-item-15/685-konkurs-fotograficzny-pt-
przedszkolak-poznaje-przyrode-czyli-patrze-slucham-wacham-dotykam-i-smakuje 

• http://www.calineczka-przedszkole.pl/ct-menu-item-4/724-konkurs-fotograficzny-
pazdziernik-2016-r 

• http://www.calineczka-przedszkole.pl/ct-menu-item-4/739-bbb 

• Prezentacja multimedialna:     
www.calineczka-przedszkole.pl/dokumenty/rozstrzygniecie-konkursu-
fotograficznego.mp4 

 
 
            
 
 
     
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 

dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 

materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 

Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

 

 

 

Renata Zielińska 

                     

 

                             Aleksandra Rudolph 


