
 
 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNY PRZEDSZKOLAK 

KREATYWNE DZIECKO 

III EDYCJA 

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU 

Zgłoszenia są do 30.09.2020 

Zgłoszenia następują poprzez wypełnienie formularza dostępnego w grupie Facebookowej 

lub na fb @EduFejkiel 

Do projektu mogą zgłaszać się wszyscy nauczyciele z jednej placówki, nie ma żadnych 

ograniczeń w tym zakresie. 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Projekt realizowany jest w dniach 1.10.2020 – 30.05.2021 

Oficjalne podsumowanie projektu oraz rozesłanie certyfikatów nastąpi do 30.06.2020 r. 

Uczestnicząc w projekcie nauczyciel zobowiązany jest realizować zajęcia tematyczne – 

minimum jedne w miesiącu. Tematy zajęć podane są poniżej w Harmonogramie. 

Realizację zajęć nauczyciel dokumentuje wykonując zdjęcia praz pisząc notatkę opisującą ich 

przebieg. 

Relacje ze wszystkich kreatywnych działań należy nadesłać na maila gabriela@edufejkiel.com 

najpóźniej do 15 czerwca 2020. 

Jedynymi wytycznymi wykonywanych prac, jest ich temat oraz materiał, z którego mają być 

wykonane. Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze, stąd nie mogą być 

odgórnie narzucone  

Nauczyciel, który zgłosi się do projektu, proszony jest o aktywny udział w grupie 

facebookowej Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak Kreatywne Dziecko, 

poprzez dodawanie zdjęć z bieżącej realizacji projektu oraz dzielenie się pomysłami i 

inspiracjami znalezionymi w internecie. 

Harmonogram 



 
 

Październik – JESIENNA MAKIETA, W TYM WYKONANIE POSTACI Z KASZTANÓW LUB ŻOŁĘDZI  

Listopad – KREATYWNA INTERPRETACJA OBRAZU: VAN GOGH SŁONECZNIKI 

Grudzień – WYPLATANE, PRZEPLATANE OZDOBY ŚWIĄTECZNO – ZIMOWE ( MOGĄ BYĆ 

CHOINKOWE) 

Zachęcam do stworzenia Kiermaszu bożonarodzeniowego na rzecz potrzebujących 

Styczeń – WITRAŻE DLA BABCI I DZIADKA 

Luty – LODOWE KONSTRUKCJE 

Marzec – NASZA MARZANNA 

Kwiecień – WYPLATAMY KOSZYCZKI, NAJLEPIEJ PRZESTRZENNE ( MOGĄ BYĆ WIELKANOCNE) 

Maj – SADZONKA DLA MAMY I TATY 

Uwaga konferencja II Ogólnopolska Konferencja Kreatywność dziecka w wieku 

przedszkolnym 

Wszystkie prace zostały tak zaplanowane, żeby można było je wykorzystać w codziennym 

życiu przedszkola, żeby nie dokładały nauczycielowi obowiązków, a pokazywały twórczą i 

kreatywną stronę naszej pracy. 

Cel 

Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z 

przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. 

Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż 

można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. 

Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki 

małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), 

koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako 

efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu  

Integracja grona nauczycieli oraz wspólna inspiracja. 

Zakończenie projektu 



 
 

Każdy nauczyciel otrzymuje bezpłatny certyfikat uczestnictwa oraz dyplom dla każdego 

dziecka. 

Każda placówka otrzymuje bezpłatny certyfikat. 


