
                  PROJEKTY  REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE im. ELŻBIETY SOJKI w LUBOMI
                                                     W RAMACH  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Lp. Tytuł projektu Termin realizacji Opis działań

1. „Polsko czeskie maluch na start-wyrównywanie 
szans edukacyjnych przedszkolaków z polsko-
czeskiego pogranicza”

projekt realizowany wraz z Przedszkolem w Horni 
Sucha oraz z Przedszkolem w Bohuminie/CZ

01.11.2009r. do 
30.06.2010r.

Działanie  I,  listopad  2009r. „Konferencja  logopedyczna”  -
zagadnienia  związane  z  logopedią,  etapy  rozwoju  mowy,  poziom
rozwoju mowy a dojrzałość szkolna,trudności w pisaniu i czytaniu u
dzieci z wadami wymowy. Konferencja była tłumaczona na język
czeski. Uczestnikami byli nauczyciele i logopedzi z Polski i Czech.
Działanie  II,  luty  2010r. Warsztaty  plastyczne  oraz  gry
zręcznościowo-  sportowe.  Przeprowadzono  również  diagnozę
logopedyczną wśród dzieci czeskich i polskich. Uczestnikami były
dzieci i nauczyciele z Polski i Czech.
Działanie III, kwiecień 2010r. Szkolenie logopedyczne prowadzone
przez logopedów Pana Karola Pawlas oraz Panią Elżbietę Wuwer.
Zagadnienia prowadzonych wykładów dla nauczycieli i logopedów
polskich  oraz  czeskich  to  :  organizacja  pomocy logopedycznej  w
przedszkolu,  ćwiczenia  usprawniające  pracę  narządów
artykulacyjnych,oddechowych  i  głosowych.  Uczestnikami  byli
nauczyciele oraz logopedzi z Polski i Czech.
Działanie  IV,  czerwiec  2010r. Warsztaty  muzyczne  –  zabawy
koordynujące ruchy przy muzyce. Przeprowadzono konkurs wiedzy
na  temat  postaci  z  polskich  i  czeskich  bajek.  Uczestnikami  były
dzieci oraz nauczyciele z Polski i Czech.
Na zakończenie realizacji projektu wydano foldery podsumowujące
projekt, zawierające opis projektu wraz ze zdjęciami.
 

2. „ W stronę tradycji”  

projekt realizowany wraz z Przedszkolem z Lutyni 
Dolnej/ CZ

01.11.2010r. do
30.06.2011r.

Działanie  I,  listopad  2010r.  Przedstawienie  Izby  Regionalnej
Przedszkola oraz zapoznanie się z rysem historycznym Przedszkola.
Dyskusje na temat zanikających tradycji. Uczestnikami były dzieci
oraz nauczyciele z Polski i Czech.



Działanie  II,  grudzień  2010r.  „Święta  Bożego  Narodzenia  w
śląskiej rodzinie”. Wykonywanie ozdób choinkowych, dekorowanie
świątecznych  pierniczków,  wspólne  śpiewanie  kolęd  polskich  i
czeskich.  Jasełka  w  wykonaniu  dzieci  czeskich  oraz  Jasełka  w
wykonaniu  przedszkolaków  z  Polski.  Wspólne  zjedzenie  kolacji
wigilijnej.  Uczestnikami  były  dzieci  oraz  nauczyciele  z  Polski  i
Czech.
Działanie  III,  kwiecień  2011r. „Śląskie  tradycje  i  zwyczaje  w
kalendarzu  Przedszkola”.  Dzieci  uczestniczyły  w  warsztatach
plastycznych. Przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola w
Lutyni  Dolnej  na  temat  zwyczajów  związanych  ze  Świętami
Wielkanocnymi  w  Czechach,  natomiast  nasze  przedszkolaki
pokazały  przedstawienie  o  zwyczajach  i  tradycjach  w  śląskiej
rodzinie.  W spotkaniu  wzięły  udział  Panie  z  Koła  Gospodyń  w
Lubomi , opowiedziały dzieciom „Jak to kiedy było w naszej wsi”.
Uczestnikami były dzieci i nauczyciele z Polski  i Czech.

Jako  podsumowanie  projektu  wydaliśmy  broszurę,  w  której
zamieściliśmy opis działań i zdjęcia. 

3. „ Żyjmy zdrowo i sportowo”

projekt realizowany wraz z Przedszkolem z Lutyni 
Dolnej/ CZ

01.11.2011r do
31.07.2012r.

Działanie  I,  marzec  2012r. Olimpiada  sportowa  pt.”  Każdy
przedszkolak  Ci  powie,  że  sport  to  zdrowie”.  Zostało
przeprowadzonych  szereg  konkurencji  sportowych  ,  dzieci
otrzymały nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc. Uczestnikami
były dzieci i nauczyciele  z Polski i Czech.
Działanie II, maj 2012r. Spotkanie pn.”Zabawy i gry to sport i my”.
Przeprowadzono  szereg  gier  i  zabaw ruchowych  na  placu  zabaw
Przedszkola.  Dzieci  otrzymały  nagrody  i  dyplomy  za  zajęcie
poszczególnych miejsc.  Uczestnikami były dzieci i nauczyciele  z
Polski i Czech.

Jako  podsumowanie  projektu  wydaliśmy  album  zawierający
ogromną ilość zdjęć dokumentujących przeprowadzone działania.
 



4. „Zabawa w teatr”

projekt realizowany wraz z Przedszkolem w 
Bohuminie/CZ

01.10.2013r. do
28.02.2014r.

Działanie I, październik 2013 r. Wyjazd do RCK w Rydułtowach,
gdzie  dzieci  zobaczyły  przedstawienie  teatralne  w  wykonaniu
aktorów  Narodowego  Teatru  Edukacji  im.  A.Mickiewicza  z
Wrocławia, a także uczestniczyły w warsztatach teatralnych.
Podczas warsztatów dzieci i nauczyciele zapoznały się z elementami
gry  aktorskiej  i  technikami  stosowanymi  w teatrze  lalek,  a  także
prawidłowym  wykorzystaniem  pozostałych  elementów
przedstawienia teatralnego jakimi są-dekoracje, rekwizyty, kostiumy
i oprawa muzyczna. Uczestnikami były dzieci i nauczyciele  z Polski
i Czech.
Działanie II, grudzień 2013 r.  Działanie to składało się z dwóch
bloków.  Zakres  pierwszego  bloku  objął  przedstawienie  dwóch
inscenizacji bajek. Najpierw wystąpiły dzieci z Bohumina, potem z
lubomskiego  Przedszkola.  Na  występy  zaprosiliśmy  również
pozostałych przedszkolaków z naszej placówki oraz przedstawicieli
Gminy. 
Zakres drugiego bloku to wspólne zabawy, w salach zajęć, w teatr
lalek.  Było  to  możliwe  dzięki  zakupionym (  w  ramach  realizacji
projektu),  kukiełkom,  pacynkom,  marionetkom  oraz  kącikom
teatralnym w postaci parawanów.
Uczestnikami były dzieci i nauczyciele  z Polski i Czech.

Jako  podsumowanie  działań  wydaliśmy  ulotkę  informującą  o
przeprowadzonych spotkaniach wraz ze zdjęciami.


