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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

ZwierzoWiedz, czyli przedszkolaki poznają 
zwierzaki 
 

 

Nazwa szkoły/placówki 
 

 
Niepubliczne Przedszkole Liczmanek 

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

8. strona internetowa. 
 

 
Miasto Poznań 
Poznań 
61-381 
Poznań 
Osiedle Armii Krajowej 97 
61 8775 381 
Biuro@liczmanek.com 
www.liczmanek.com 
www.facebook.com/liczmanek 
 
 
 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Natali Nowakowska, dyrektor 
 

 

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...). 

 

Przedszkole powinno wyposażyć dzieci w elementarne wiadomości na temat przyrody, jej 
znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, a także sukcesywnie wprowadzać podstawowe 
elementy ochrony środowiska naturalnego. Ta pierwsza instytucja edukacyjna w życiu 
dziecka poprzez różnorodne działania w tym zakresie ma na celu kształtować w nim 
postawę ekologiczną, która powinna charakteryzować się szeroką zdolnością percepcji 
wobec zjawisk przyrodniczych, ciekawością świata i praw nimi rządzących, 
odpowiedzialnością wobec wszelkich form życia, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi. 
Liczmankowy ZwierzoWiedz ma na celu: 
– budzenie zainteresowania przyrodą 

– kształtowanie pożądanych postaw przyrodniczych 

– wyrabianie postaw proekologicznych 

mailto:Biuro@liczmanek.com
http://www.liczmanek.com/
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– budzenie pasji 

– dostarczenie wiadomości na tematy przyrodnicze 

– wyrobienie nawyku obserwacji przyrody 

– uczenie właściwego zachowania się w parku, w lesie, w sadzie, w kąciku przyrody  

– prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem 

zaciekawienia i zainteresowania  

– wdrażanie do zdrowego stylu życia 

- wzbogacanie wiadomości. 

 
- Podczas zajęć realizowana jest tematyka zgodna z wymogami podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz wykraczająca tudzież uzupełniająca podstawowy zakres tejże wiedzy. 
- Różnorodne metody pracy: obszerne zaplecze biblioteczne publikacji dot. świata zwierząt, 
przyrody, ekologii, projekcie multimedialne, stosowanie rekwizytów, tworzenie projektów 
plastycznych, gry i zabawy ruchowe,  
- Zajęcia realizowane 2 razy w miesiącu, w każdej grupie wiekowej; czas zajęć dostosowany do 
wieku i możliwości dzieci (20-30 minut) 
 
- Zajęcia rozpoczynają się cyklem zajęć dotyczących zwierząt, które funkcjonują w nazwach 
oddziałów placówki (Motyle, Tygrysy, Pszczółki, Wiewiórki, Niedźwiadki). Następnie wraz z dziećmi 
poznamy zwierzęta żyjące pod ziemią, pod wodą oraz w powietrzu, od ogólnej charakterystyki do 
charakterystyki wybranych przedstawicieli. Cykl zakończony zostanie zajęciami podsumowującymi 
oraz tematyką zwierząt-bohaterów bajek i literatury dziecięcej. 
 

 

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

 

- Zajęcia wprowadzone w roku szkolnym 2016/17. Wstępne zauważalne efekty projektu to duża 
aktywność dzieci podczas zajęć;  chęć dzielenia się posiadaną wiedzą, uzupełniania jej, chęć 
dokonywania obserwacji i jej późniejszej analizy, 
- tematyka bliska jest zainteresowaniom dzieci, 
- Zaciekawienie dzieci publikacjami o tematyce przyrodniczej, 
- rozbudzanie szacunku dla zwierząt i ich roli w ekosystemie, 
- rozbudzanie ciekawości tematyką ochrony przyrody 
 

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

Zajęcia prowadzone przez dyrektora; nie wymagają dużych dodatkowych nakładów finansowych;  
Pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia większości zajęć to: publikacje, podstawowe 
przybory plastyczne; wydruki kolorowe; sprzęt multimedialny 
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4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

Relacje z poszczególnych zajęć znaleźć można na stronie: www. Facebook.com/liczmanek. 
 
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). 


