
REGULAMIN  
               OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO 
     „IDŹ TY LEPIEJ KOZIOŁECZKU , SZUKAĆ SWEGO PACANOWA” 

 

 
Głównym założeniem projektu „Idź  ty lepiej Koziołeczku , szukać swego Pacanowa’ 

jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, 

wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia 

przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. 

 

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania 

przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2020/2021 - Działania wychowawcze. Wychowanie  

do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

CELE: 
 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości; 

- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych; 

- kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i           

organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości; 

- nawiązywanie pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym; 

- kształtowanie tolerancji wobec odmienności ; 

- ukazywanie wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji: radość,         

szczęście, zadowolenie, akceptacja, życzliwość, wzruszenie ; 

 

Cele operacyjne: 

  

 



- dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów,           

główną postać, potrafi ją opisać , scharakteryzować 

- dowiaduje się o działaniu instytucji zajmujących się promowaniem twórczości dla           

dzieci ( Europejskie Centrum Bajki) 

- odnosi się do innych osób, rozumie ich odczucia, wspomnienia 

- potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć 

- bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie 

- poznaje zawód kowala 

-potrafi opowiadać o swoich marzeniach, wypowiada się pełnymi zdaniami 

- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami          

społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia 

- dostrzega , że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich             

życzliwość i troskę 

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego 

 

 

 

Autorkami projektu, pomysłodawcami i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są        

Agata Chmura, Anna Wdówka i Natalia Kopeć – nauczycielki Przedszkola          

Samorządowego „Tęczowa Kraina" w Alwerni’ 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU :  
 

1. Projekt skierowany jest do przedszkoli znajdujących się na terenie         

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami 

  

 



2. Członkowsko w grupie nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie, każdy           

uczestnik jest zobowiązywany do wysłania maila zgłoszeniowego na adres         

koziolekmatolek@interia.eu   do dnia 30 września 2020 r.  

W treści maila należy podać : imię i nazwisko, adres przedszkola, nazwa grupy, adres              

e- mail, na który przesłany będzie certyfikat. 

3. Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2020 - czerwiec 2021 r.  

4. Udział w projekcie jest dobrowolny, bezpłatny i równoznaczny z akceptacją          

regulaminu.  

5. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania (          

jedno do wyboru lub dwa zadanie na każdy miesiąc ) .  

6. Sposób realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela          

oraz pomysłowości dzieci 

7. Przed publikacją relacji z podejmowanych działań uczestnicy zobowiązani są do          

uzyskania zgody na publikację wizerunku dzieci. 

8. Uczestnicy projektu otrzymają CERTYFIKATY uczestnictwa, pod warunkiem       

zrealizowania co najmniej ośmiu z wybranych zadań i przesłania do 30 czerwca            

sprawozdania( w dowolnej formie) z realizacji projektu. Przesłanie sprawozdania         

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację, wraz ze zdjęciami. 

 

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym „ Idź ty lepiej Koziołeczku,           

szukać swego Pacanowa” objęli: 
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