
    

 

Nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna 

Nasza polska Cała” autorstwa Ludmiły Fabiszewskiej. Istotą udziału w projekcie jest 

wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej, poznanie tradycji oraz ważnych 

wydarzeń z historii Polski i Hrubieszowa, Realizacja treści polegać będzie na kształceniu 

właściwych postaw społecznych i patriotycznych. Poprzez realizację zadań tematycznych 

dzieci poznają historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje oraz 

obrzędy ludowe. Działania projektowe będą też okazją do tego, by wzbudzić wśród 

najmłodszych poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także 

do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W roku szkolnym 2021/2022 grupa „Zajączki” uczestniczy w VIII  edycji ogólnopolskiego 

programu UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ. 

Program ten  ma na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Podczas  zajęć 

dzieci uczestniczą w zabawach i zadaniach rozwijających logiczne myślenie, uczą się 

zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowania 

ich i wybierania tych najbardziej optymalnych. Włączenie programowania do edukacji 

przedszkolnej pozwala na lepsze nabycie przez dzieci umiejętności kreatywnego, 

świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów                      

i rozwiązywaniu problemów. Wprowadzenie nauki programowania daje dzieciom szansę na 

zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROJEKT EDUKACYJNY - WYMIANA POCZTÓWKOWA 

W roku szkolnym 2021-2022 dzieci z grupy „Kaczuszki” biorą udział w wymianie 

pocztówkowej pomiędzy przedszkolami z całej Polski.  Celem projektu jest zapoznanie dzieci 

z różnymi regionami Polski, nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oraz 

promowanie naszego miasta Hrubieszów. 

Do przedszkoli z różnych województw  wyślemy kartki pocztowe, które będą zawierały 

krótką notatkę o naszym przedszkolu i naszym mieście. My również otrzymamy widokówki         

z pozdrowieniami od dzieci z innych przedszkoli w Polsce. Stworzymy mapę, na której 

umieścimy otrzymane pocztówki. 

Wymiana pocztówkowa stanie się doskonałą formą do przybliżenia dzieciom zawodu 

listonosza oraz przypomnieniem z jakich okazji wysyła się pocztówki i listy. Dzieci, które 

biorą udział w wymianie pocztówkowej z niecierpliwością czekają na każdą nową pocztówkę. 

 


