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Szanowni Państwo,
Powiat Lubański od lat realizuje wiele przedsięwzięć współfi-

nansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednak niekwestio-
nowanym liderem pozyskującym środki unijne z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Europejskiego Kapi-
tał Ludzki na cele edukacyjne jest Powiatowe Centrum Edukacyj-
ne w Lubaniu. Są to projekty adresowane do szkół, przedszkoli, 
nauczycieli, uczniów i przedszkolaków. Aktualnie PCE realizuje 
trzy projekty na łączną kwotę ponad pięć i pół miliona złotych. 
Są to: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powie-
cie lubańskim skierowany do 36 szkół i ponad 500 nauczycieli, 
realizowany przez 2 lata szkolne, Multimedialne przedszkole – 
program edukacji przedszkolnej – skierowany do 15 przedszkoli, 

nauczycieli i prawie 700 dzieci; Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zaintereso-
wań – życiowym drogowskazem dla młodzieży adresowany do młodzieży gimnazjalnej.
Różnorodność podejmowanej tematyki wynika z ogromnych potrzeb środowiska oświa-
towego nie tylko w powiecie lubańskim. Realizacja projektów współfinansowanych ze 
środków unijnych daje mieszkańcom naszego powiatu dodatkowe możliwości edukacyjne,  
a szkołom i przedszkolom także możliwość otrzymania bezpłatnego sprzętu multimedial-
nego, niezbędnego do realizacji każdego z podejmowanych działań. 
Projekt Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej jest tego najlepszym 
przykładem. Jego realizację zaplanowano na 2 lata szkolne. 15 placówek otrzymało inno-
wacyjny program, nowoczesne zestawy multimedialne, pomoce dydaktyczne, nauczyciele 
skorzystali ze szkoleń przygotowujących do stosowania multimediów w edukacji. Dzieci  
w minionym roku szkolnym zaopatrzono w bezpłatne zestawy zeszytów ćwiczeń, otrzymały 
ofertę bezpłatnych wycieczek po Pogórzu Izerskim. Podobnie będzie w nowym 2014/2015 
roku. Kolejna grupa ok. 600 przedszkolaków zostanie objęta wsparciem w ramach projek-
tu. Po raz drugi w 15 placówkach będzie wdrażany innowacyjny program Multimedialne 
przedszkole. Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem. 
To doskonały pomysł na przygotowanie przyszłych uczniów szkół podstawowych, a potem 
ponadgimnazjalnych do odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii w ca-
łym cyklu kształcenia. Projekt Multimedialne przedszkole… cieszy się w środowisku ogrom-
nym zainteresowaniem zarówno dyrektorów placówek, jak też nauczycieli, rodziców i sa-
mych przedszkolaków. To kolejny dowód na to, że w powiecie lubańskim unijne wsparcie 
wykorzystujemy należycie. 

Z okazji nowego roku przedszkolnego 2014/2015 życzę wszystkim Dyrektorom przed-
szkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne, Nauczycielom, Rodzicom i Przedszkola-
kom samych sukcesów i możliwości udziału w wielu interesujących, atrakcyjnych edukacyj-
nie przedsięwzięciach.
 Walery Czarnecki

Starosta Lubański 
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Drodzy Nauczyciele, Rodzicie, Przedszkolaki,

Za nami pierwszy rok wdrażania innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej „Multimedialne 
przedszkole. Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem”. Uzyskane doświadczenia pokazują, że warto 
było ponieść trud przygotowania i realizacji projektu skierowanego bezpośrednio do 30 oddzia-
łów z 15 przedszkoli z powiatu lubańskiego i prawie 700 przedszkolaków. Warto było wyposażyć 
przedszkola w zestawy multimedialne, a nauczycielki w umiejętność posługiwania się sprzętem 
XXI wieku. Warto było cały rok wspierać, pomagać, uczestniczyć w wielu działaniach z udziałem 
dzieci. W realizacji projektu uczestniczyły nauczycielki, które otrzymały wsparcie w formie bogatej 
obudowy metodycznej, szkoleń, konsultacji.
 To niezwykle cenne doświadczenie będziemy przenosić na kolejny rok szkolny. Ponownie bowiem 
od 1 września 2014 roku rozpoczniemy wdrażanie naszego innowacyjnego programu w wybranych 
30 oddziałach tym razem 16 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Drugi rok wydaje się, że będzie łatwiejszy, choć przychodzą nowe dzieci, część nowych nauczycieli 
i jedna nowa placówka, którą obejmiemy wsparciem. I znowu przedszkolaki otrzymają bezpłatne 
zestawy zeszytów ćwiczeń z kartami pracy, za które rodzice nie muszą płacić, dostaną odblaskowe 
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Drodzy Nauczyciele, Rodzicie, Przedszkolaki,
Za nami pierwszy rok wdrażania innowacyjnego progra-

mu edukacji przedszkolnej „Multimedialne przedszkole.  
Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem”. Uzyskane doświadcze-
nia pokazują, że warto było ponieść trud przygotowania i re-
alizacji projektu skierowanego bezpośrednio do 30 oddziałów  
z 15 przedszkoli z powiatu lubańskiego i prawie 700 przedszko-
laków. Warto było wyposażyć przedszkola w zestawy multime-
dialne, a nauczycielki w umiejętność posługiwania się sprzętem 
XXI wieku. Warto było cały rok wspierać, pomagać, uczestni-
czyć w wielu działaniach z udziałem dzieci. W realizacji projektu 
uczestniczyły nauczycielki, które otrzymały wsparcie w formie 

bogatej obudowy metodycznej, szkoleń, konsultacji.
 To niezwykle cenne doświadczenie będziemy przenosić na kolejny rok szkolny. Ponow-

nie bowiem od 1 września 2014 roku rozpoczniemy wdrażanie naszego innowacyjnego pro-
gramu w wybranych 30 oddziałach tym razem 16 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych. Drugi rok wydaje się, że będzie łatwiejszy, choć przychodzą 
nowe dzieci, część nowych nauczycieli i jedna nowa placówka, którą obejmiemy wspar-
ciem. I znowu przedszkolaki otrzymają bezpłatne zestawy zeszytów ćwiczeń z kartami pra-
cy, za które rodzice nie muszą płacić, dostaną odblaskowe kamizelki, bo przecież wycieczki 
po bliższej i dalszej okolicy są jednym z głównych elementów programu. Dlatego też nasze 
„multimedialne przedszkolaki” są widoczne nawet podczas spacerów po mieście. Otrzy-
mają również możliwość korzystania z multimedialnego sprzętu, aplikacji interaktywnych, 
zasobów Internetu. 

Czy nowy rok szkolny będzie łatwiejszy niż miniony? Wszystko zależy od dyrektorów 
placówek, które uczestniczą w realizacji projektu „Multimedialne przedszkole – program 
edukacji przedszkolnej”, ale też od nauczycieli oraz dzieci i ich rodziców, którzy są żywo 
zainteresowani tym, co dzieje się w przedszkolach z udziałem ich pociech.

Wszystkich serdecznie zapraszam do współpracy w nowym roku szkolnym. 

           Anna Ł. Adamska
           Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego 
            w Lubaniu 
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O PROJEKCIE

Projekt Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3  Poprawa jakości 
kształcenia,  Poddziałanie 3.3.4  Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

 Projekt jest realizowany przez Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: poprawa jakości kształcenia dzieci w przedszkolu, oddziale przed-
szkolnym poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Opracowanie i wdrożenie innowacyj-
nego programu edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności poznawczej,  
w tym rozwijania pasji przyrodniczo – turystycznych, zachowań przedsiębiorczych dziecka.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:
•	 15 przedszkoli, szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne „0” z terenu po-

wiatu lubańskiego,
•	 30 oddziałów grup przedszkolnych, w tym „0”,
•	 15 dyrektorów placówek,
•	 30 nauczycieli wdrażających program wychowania przedszkolnego Multimedialne przed-

szkole – program edukacji przedszkolnej,
•	 691 dzieci w wieku 3 – 6 lat objętych edukacją przedszkolną.

UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

KAŻDE PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO WYPOSAŻONE W:
	tablicę multimedialną,
	laptop,
	rzutnik multimedialny,
	wizualizer,
	cyfrowy aparat fotograficzny. 

KORZYŚCI DLA DZIECKA I RODZICA PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

• Wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka z naciskiem na rozwijanie pasji przyrod-
niczo-turystycznych, biznesowych związanych z agroturystyką, poszerzenie wiedzy  
o agrobiznesie, wyrabianie nawyków aktywnego wypoczynku.

• Przygotowanie dziecka do podjęcia edukacji szkolnej z wykorzystaniem innowacyj-
nego programu wychowania przedszkolnego oraz nowoczesnych narzędzi dydak-
tycznych.

• Stosowanie aktywnych metod podczas pracy z dzieckiem, w tym gier i zabaw dydak-
tycznych z wykorzystaniem multimediów oraz organizacja wycieczek turystyczno- 
-krajoznawczych do najciekawszych miejsc Pogórza Izerskiego i Kotliny Jeleniogór-
skiej.

• Bezpłatne zeszyty ćwiczeń dla dzieci w wersji papierowej i elektronicznej.
• Pacynki edukacyjne do pracy w oparciu o program Multimedialne przedszkole – pro-

gram edukacji przedszkolnej.
• Kamizelka odblaskowa dla każdego dziecka.
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POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK, POZOSTANIE RAZEM TO POSTĘP,  
WSPÓLNA PRACA TO SUKCES – SEMINARIA NAUCZYCIELI

Nauczyciele spotykali się co miesiąc na se-
minariach w ramach projektu Multimedialne 
przedszkole – program edukacji przedszkol-
nej. Nauczycielki przedszkoli i placówek bio-
rących udział w projekcie korzystały z okazji  
i wymieniały się swoimi doświadczeniami. 

W czasie sześciu spotkań, które odby-
ły się w drugim półroczu roku szkolnego 
2013/2014, poruszano między innymi tema-
ty:  

•	 sposoby organizacji i przeprowadzenia 
zajęć otwartych dla rodziców, a następ-
nie podsumowano te, które już się od-
były, 

•	 realizację wycieczek w placówkach według ustalonego harmonogramu,
•	 sposoby prowadzenia, gromadzenia i przekazywania dokumentacji z poszczególnych działań,
•	 podsumowanie ankiet ewaluacyjnych.
Na każdym spotkaniu był czas na dzielenie się wiedzą, sukcesami, a także wątpliwościami. Spo-

tkania uprzyjemniała filiżanka ciepłej kawy i słodkie co nieco.

KORZYŚCI DLA PRZEDSZKOLA PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

• Nowoczesny, innowacyjny program edukacji przedszkolnej wraz z obudową 
metodyczną

• Zestaw multimedialny (tablica multimedialna, laptop, rzutnik multimedialny, 
wizualizer)

• Oprogramowanie do tablicy multimedialnej
• Zestaw aplikacji multimedialnych do wykorzystania podczas zajęć
• Cykl bezpłatnych szkoleń
• Przewodnik metodyczny
• Tablice poglądowe
• Obrazki do globalnego czytania
• Zeszyty ćwiczeń
• E-zeszyt
• Instrukcja korzystania z multimediów
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MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE PRĘŻNIE DZIAŁA
– ZAJĘCIA POKAZOWE DLA RODZICÓW

W styczniu i lutym 2014 roku w piętnastu przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzą-
cych oddziały przedszkolne „0” z terenu powiatu lubańskiego odbyły się zajęcia pokazowe dla ro-
dziców promujące wdrażany od września 2013 roku innowacyjny program edukacji przedszkolnej 
Multimedialne przedszkole. Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem. 

Dzieciom, wychowawczyniom i rodzicom towarzyszyły pacynki dziadek Staś z wnuczką Kasią.

Głównymi celami spotkań było: 
•	 zapoznanie rodziców ze sposobem realizacji treści dydaktycznych w ramach programu  

Multimedialne przedszkole, 
•	 rozwijanie zainteresowań, 
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•	 ukazywanie rodzicom sposobów spędzania wspólnego czasu ze swoimi dziećmi przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych urządzeń multimedialnych, do celów kształcących i rozwijających 
potencjał intelektualny dzieci,

•	 czerpanie radości ze wspólnie spędzonych chwil.

Do zajęć zostały wykorzystane wykonane w ramach projektu aplikacje multimedialne. Zajęcia 
były urozmaicone zabawami, do których włączeni zostali również rodzice i opiekunowie przed-
szkolaków. Rodzice bardzo zaangażowali się w wykonywane zadania. 

Miłej i sympatycznej atmosferze towarzyszył słodki poczęstunek zakupiony w ramach projektu  
Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej. Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem. 

Rodzice podczas rozmów z aprobatą wypowiadali się o projekcie, z dużym uznaniem o możli-
wościach zaprezentowanego sprzętu, o umiejętnościach dzieci i wyzwaniach, jakie przed nimi sto-
ją w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie, a które mogą być podejmowane i rozwijane dzięki 
zastosowaniu, już w przedszkolu, tak nowoczesnej technologii. 



9

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ – WYCIECZKI Z MULTIMEDIALNYM PRZEDSZKOLEM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. JANA PAWŁA II W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNI: GRAŻYNA WĘGLOWSKA

Dnia 24 kwietnia 2014 roku dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju pojechały na wycieczkę do Rudzicy, do Pracowni Ceramiki. 
Miejsce okazało się bardzo urokliwe. Dzieci zwiedziły pracownię, poznały cykl produkcyjny wyrobu 
ceramicznego, a także mogły według własnej inwencji ozdobić gliniane naczynie, które na pamiąt-
kę zabrały do domu. 

W majowy poranek dzie-
ci wybrały się na wycieczkę 
do Karpacza do Centrum 
Informacyjnego Karkono-
skiego Parku Narodowego.

Przedszkolaki zobaczyły 
unikatową mapę geologicz-
ną wschodnich Karkonoszy 
wykonaną w formie mozai-
ki stworzonej ze skał wystę-
pujących w Karkonoszach 
i ich otoczeniu. Oglądając 
prezentację multimedialną, 

wirtualnie „spacerowały” po Karkonoszach. Zwiedziły Domek Laboranta i wysłuchały opowieści  
o leczniczych właściwościach ziół. 
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GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OLSZYNIE
WYCHOWAWCZYNIE: SYLWIA OKUNIEWICZ, KLAUDIA JAGIEŁŁO - BASZAK

Siódmego maja 2014 roku dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie uczestniczyły 
w zajęciach w Centrum Nadleśnictwa w Świeradowie-Zdroju. W Domu Drwala wysłuchały cieka-
wych informacji na temat pracy leśniczego, zwierząt żyjących w lasach Pogórza Izerskiego, mogły 
dotknąć skóry dzika oraz poznać szkodniki drzew. W Domu Zdrojowym dzieci podziwiały piękno 
wystroju wnętrz i zieleń otaczającą budynek. Na zakończenie wszyscy udali się do Fontanny Szczę-
śliwości i z radością biegały wokół niej.

Tydzień później dzieci gościły w gospodarstwie agroturystycznym Kozia Łąka w Łomnicy. Naj-
większą atrakcją dla dzieci było samodzielne karmienie kóz mlekiem z butelki, chlebem oraz próby 
ich dojenia. Większość z dzieci zadeklarowała, że w dorosłym życiu założy taką farmę. Niektóre 
natomiast tego samego dnia poprosiły rodziców, aby zakupili takie kozy.
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SZKOŁA PODSTAWOWA im. ORŁA BIAŁEGO W KOŚCIELNIKU
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNIE: HALINA FRENCER, ANETA JUSZCZYK

Przedszkolaki z Kościelnika wyruszyły w podróż śladami dawnych władców. Odwiedziły Zamek 
Czocha. Dzieci zwiedziły m.in. salę rycerską, bibliotekę z tajemnymi przejściami, wieżę i dziedzi-
niec. Przedszkolaki z uwagą słuchały legend. Na długo pozostanie im w pamięci Legenda o Czarnej 
Damie, a wspaniałe krzesła w zabytkowej sypialni okazały się bardzo wygodne. 

Podczas zajęć w Centrum Edukacyjnym Nadleśnictwa w Świeradowie-Zdroju dzieci miały okazję 
poznać roślinność górską, m. in. rosiczkę. Dowiedziały się, na czym polega całoroczna praca leśni-
ka. Oglądały plansze dydaktyczne i książki o tematyce leśnej. Dużym ich zainteresowaniem cieszyły 
się zagadki Wiedza kołem się toczy. W trakcie wycieczki przedszkolaki zaprezentowały kuracjuszom 
na deskach sceny w Domu Zdrojowym swoje umiejętności wokalne. Ujawniły się również talenty 
przyszłych szachistów. 
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PISARZOWICACH
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNIE: BEATA WICHER, BEATA PIÓRKOWSKA, WIOLETA SZATKOWSKA

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach dzięki uczestnictwu w projek-
cie Multimedialne przedszkole miały okazję odwiedzić dwa ciekawe miejsca.

24 maja 2014r. dzieci zwiedzały Zamek Czocha. 
Były zafascynowane krętymi schodami, będący-

mi tajemnym przejściem między komnatami. Jed-
nak królewskie łoże z baldachimem i sala luster wy-
warły na nich największe wrażenie. W zamku każda 
dziewczynka mogła się poczuć jak księżniczka,  
a każdy chłopiec jak rycerz w lśniącej zbroi. 

W kwietniu i maju 2014r. odwiedziły Pracownię Ceramiczną w Radogoszczy, gdzie miały okazję 
zapoznać się z nowym materiałem plastycznym – gliną, z której ulepiły kubeczki, ślimaczki i inne 
wyroby, które tylko one mogły nazwać.
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LUBANIU
WYCHOWAWCZYNIE: ARLETA SZOBER, BEATA ŻÓŁTAŃSKA, 

BOŻENA ROSZKOWSKA

W dniach 15-16 kwietnia 2014 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubaniu wzięły udział  
w wycieczce do Rudzicy. Przedszkolaki ozdabiały farbami gotowe naczynia oraz samodzielnie lepiły 
w glinie plastycznej. Oglądały również m.in. piece do wypalania naczyń i koło garncarskie. Wyko-
nane przedmioty zabrały do domu.

Nie zabrakło również wesołych zabaw ruchowych na terenie obiektu. Wszystkie dzieci otrzyma-
ły pamiątkowe słoniki na szczęście. 

W maju 2014 roku przedszkolaki pojechały do Zamku Czocha. Dzieci podziwiały wygląd zamku 
z zewnątrz, malownicze krajobrazy otaczające zamek oraz jezioro. Następnie przewodnik oprowa-
dził je po zamku, gdzie i poznały legendy związane z zamkiem. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W OLSZYNIE
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNI: MAŁGORZATA BASZAK

16 kwietnia 2014r. dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie poje-
chały na wycieczkę do zagrody ekologicznej Kozia Łąka w Łomnicy. Gospodarstwo położone jest 
wśród pól i lasów, z przepięknym widokiem na Karkonosze i Śnieżkę. Dzieci wzięły udział w zaję-
ciach edukacyjnych. Próbowały koziego sera, piły kozie mleko. Zaprzyjaźniły się z kózkami. Ogrom-
ną radość czerpały z tego, że mogą takie zwierzę wziąć na ręce, pogłaskać, pobawić się z nimi, 
nakarmić butelką ze smoczkiem. Ogromna wiejska przestrzeń, obecność zwierząt, mnogość zapa-
chów, smaków i dźwięków dostarczyło mnóstwo bodźców poznawczych i emocjonalnych, zgodnie 
z zasadą: nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość. 

Piątego maja przedszkolaki pojechały do Ra-
dogoszczy, gdzie wzięły udział w warsztatach 
ceramicznych. Na miejscu poznały właściwo-
ści i rodzaje gliny. Uczyły się technik lepienia  
i zdobienia. Pan leśnik zabrał dzieci na spacer do 
lasu. W ciekawy sposób opowiadał o tajemni-

cach przyrody leśnej i o mieszkańcach lasu. Jak 
się okazało grupa doskonale wiedziała, co robić, 
aby las był domem dla roślin, ptaków i zwierząt, 
a także miejscem wypoczynku ludzi.
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SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANUSZA KORCZAKA W BIEDRZYCHOWICACH
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNI: BOŻENA ZYNEL

Dnia 5 maja 2014 roku dzie-
ci z oddziału przedszkolne-
go przy Szkole Podstawowej  
w Biedrzychowicach wraz  
z opiekunami udały się na za-
planowaną wycieczkę autoka-
rową do Radogoszczy. Celem 
wycieczki było bezpieczne 
zachowanie się w miejscach 
publicznych i tworzenie kom-
pozycji z wykorzystaniem gli-
ny. Dzieci bardzo chętnie brały 
udział w zajęciach, tworzyły 
różnorodne kompozycje. Po 

zajęciach przedszkolaki w towarzystwie pana leśniczego udały się na długi spacer po pięknym lesie. 

Dnia 16 kwietnia 2014 roku dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  
im. J. Korczaka w Biedrzychowicach udały się na wycieczkę autokarową do Łomnicy. Celem wy-
cieczki było zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego Kozia Łąka. Hodowane tu kozy były wielką 
atrakcją. Większość dzieci pierwszy raz mogła zobaczyć czworonożnych mieszkańców gospodar-
stwa i samodzielnie ich nakarmić.  



16

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

WYCHOWAWCZYNIE: DANUTA GRONSKA, MAŁGORZATA DZIK, AGNIESZKA WIELGO

Dwudziestego trzeciego kwietnia 2014 r. 
dzieci z Miejskiego Zespołu Szkół w Świera-
dowie-Zdroju Przedszkole Miejskie wyruszy-
ły na wycieczkę do Karpacza celem zwiedza-
nia Centrum Informacyjnego Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Wychowankowie wzbo-
gacili swoją wiedzę na temat budowy geo-
logicznej wschodnich Karkonoszy, podziwiali 
panoramę gór, poznali niektórych przedsta-
wicieli fauny Karkonoszy. W Domku Labo-
ranta oglądały zbiory suszonych ziół, dowie-
działy się o ich leczniczych właściwościach, 
o zachowaniu ostrożności w przypadku nie-
których ziół, gdyż mogą być silnie trujące. 

W maju grupa Słoneczka udała się do Ru-
dzicy i uczestniczyła w warsztatach ceramicz-
nych. Dzieci zwiedzały zakład, dowiedziały 
się, czym jest glina i jak powstaje ceramika, 
w jaki sposób odbywa się zdobienie. Same 
mogły wykazać się zdolnościami zdobniczy-
mi, malując farbami wstępnie wypalone na-
czynia. Lepiąc i formując w glinie nie tylko 
świetnie się bawiły, ale także rozwijały swoją 
sprawność manualną, kształtowały koordy-
nację wzrokową i wyobraźnię przestrzenną. 
Dziadek Staś i Kasia przyglądali się pracy Sło-
neczek i podziwiali ich wytwory. Najlepsze 
prace zostały nagrodzone przez prowadzą-
cych warsztaty. 

24 kwietnia tego roku grupa Muchomorki 
z MZS Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-
Zdroju brała udział w warsztatach ceramicznych 
w Rudzicy, w małym zakładzie produkującym 
ceramikę. Głównymi celami zajęć było rozbu-
dzenie wrażliwości artystycznej przedszkola-
ków, jak również ukazanie im drogi, jaką musi 
„przejść” kawałek gliny, aby stać się pięknym, 
kolorowym wyrobem, a także rozwinięcie zdol-
ności manualnych dzieci poprzez samodzielne 
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lepienie gliny. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa w warsztatach ce-
ramicznych.

5 maja 2014r. Muchomorki od-
wiedziły Centrum Informacyjne 
Karkonoskiego Parku Narodowego  
w Karpaczu, które mieści się w jed-
nym z niewielu zachowanych w regio-
nie domów o typowej karkonoskiej 
architekturze. W Centrum przedszko-
laki zwiedziły ekspozycję geologicz-
no-geomorfologiczną, dzięki której 
zapoznały się z niezwykle ciekawą 
budową geologiczną i unikatowymi 
formami terenu, jakie możemy podzi-
wiać we wschodnich Karkonoszach. 
Zajrzały również do Domku Laboranta, w którym poznały fascynującą historię karkonoskich labo-
rantów oraz przespacerowały się po ogrodzie ziół i krzewów. 

Dnia 23 kwietnia grupa Leśnych 
Ludków udała się na wycieczkę do Cen-
trum Informacyjnego Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Dzieci z dużym 
zainteresowaniem słuchały opowieści  
o minerałach, długo i wnikliwie je ob-
serwowały. Następnie udały się do 
Domku Laboranta, gdzie dowiedziały 
się, kim byli laboranci i czym się zaj-
mowali oraz kto to jest Duch Gór.

13 maja Leśne Ludki z przed-
szkola w Świeradowie-Zdroju wy-
ruszyły do Pracowni Ceramicznej 
w Rudzicy. Dzieci miały możliwość 
samodzielnego lepienia z gliny oraz 
malowania wypalonych już naczyń. 
Zwiedziły również teren zakładu 
oraz zapoznały się z cyklem wy-
twarzania rękodzieła. Były bardzo 
zaangażowane we wszystkie zapro-
ponowane działania. Dziewczyn-
kom szczególnie podobało się malo-
wanie naczyń, a chłopcom lepienie  
z gliny. 
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBANIU
WYCHOWAWCZYNIE: WIOLETTA ŁOTECKA, EWA MYTYCH

Dnia 8.05.2014 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu wyjechały na wycieczkę do 
Świeradowa-Zdroju. Ich wielkie zainteresowanie wzbudził ogród edukacyjny przy siedzibie nadle-
śnictwa. Na przystankach dydaktycznych dzieci dowiedziały się, jak należy zachowywać się w lesie 
oraz jakie rośliny i zwierzęta można zaobserwować w naszym regionie. Spacerowały także po Par-
ku Zdrojowym oraz podziwiały zabytkową część miasta – Dom Zdrojowy i halę spacerową. Wiele 
radości sprawiła im zabawa przy fontannie z czterema żabkami.

W wycieczce do Zamku Czocha towarzyszyli przedszkolakom dziadek Staś i Kasia. Położony  
w wiosce Sucha, tuż nad Jeziorem Leśniańskim zamek, od razu pobudził wyobraźnię dzieci i chęć 
jego poznania. Wielkie zaciekawienie u dzieci wzbudził skarbiec, a także stroje rycerskie oraz pod-
świetlana makieta zamku. Na dziedzińcu podziwiały wieże zamku, piękne rzeźby oraz płaskorzeźby 
na budynkach przedzamcza i armaty. 
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Dzieci grupy II Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu, uczestniczyły w wycieczce autokaro-
wej do Zamku Czocha i do Nadleśnictwa w Świeradowie-Zdroju. Pierwsza wycieczka odbyła się  
15 kwietnia do Zamku Czocha, w której towarzyszyły dzieciom pacynki – dziadek Staś i Kasia. Pan 
przewodnik przed wejściem do zamku najpierw oprowadził małych turystów po dziedzińcu zam-
kowym, gdzie można było zrobić pamiątkowe zdjęcia. Oglądaniu komnat zamkowych, cennych 
przedmiotów oraz ukrytych, potajemnych przejść, towarzyszyły ciekawe opowieści i legendy prze-
wodnika. Zwiedzanie zakończyło się oglądaniem pięknych widoków z zamkowego dziedzińca.  

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LUBANIU
WYCHOWAWCZYNIE: KATARZYNA GRUSZKA, MARZENA KUCZYŃSKA, MONIKA BICKA

Dnia 23.04.2014 r. dzieci z grupy VII Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu udały się na wyciecz-
kę autokarową do Karpacza. Celem wyjazdu była wizyta w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Najpierw przedszkolaki miały możliwość udać się w wirtualną 
podróż po najciekawszych zakątkach Karkonoszy oraz poznać budowę geologiczną  
i faunę. Następnie dzieci zwiedziły Domek Laboranta oraz udały się do ogrodu 
ziół i krzewów karkonoskich. Na zakończenie wycieczki dzieci otrzymały słod-
ki poczęstunek i uśmiechnięte wróciły do przedszkola.
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Szóstego czerwca dzieci udały się do Świeradowa-Zdroju, gdzie uczestniczyły w zajęciach zor-
ganizowanych przez Centrum Edukacyjne Nadleśnictwa Świeradów. Były to oczywiście zajęcia 

tematycznie związane  
z lasem i pracą leśni-
ków. Po zakończeniu 
zajęć dzieci udały się 
na spacer ulicami mia-
sta oraz zwiedziły Dom 
Zdrojowy. Przedszko-
laki mogły podziwiać 
przepiękne widoki, od-
dychać świeżym powie-
trzem oraz wysłuchać 
interesujących opowie-
ści przewodnika. 

Szóstego maja dzieci z grupy V PM nr 3 w Luba-
niu wybrały się na wycieczkę do Świeradowa-Zdroju. 
W Nadleśnictwie Świeradów multimedialne przed-
szkolaki zwiedziły ogród dydaktyczny będący mode-
lem typowych dla Gór Izerskich torfowisk oraz Chatę 
Drwala, która swym wyglądem nawiązuje do domów 
przysłupowych. Następnie mali e-turyści wyruszyli 
z dziadkiem Stasiem i Kasią na poszukiwania świe-
radowskiej żabki, którą udało się im odnaleźć przy 
fontannie. Ostatnim punktem wyprawy był spacer 
najdłuższą na Dolnym Śląsku modrzewiową Halą Spa-
cerową oraz odszukanie źródła wody pitnej. 
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24 kwietnia 2014 roku mutltimedialne przed-
szkolaki z grupy V odbyły fascynującą wycieczkę 
do Karpacza. Głównym celem wyjazdu była wizy-
ta w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Par-
ku Narodowego. W krótkim czasie przedszkolaki 
przeszły wirtualny spacer po Karkonoszach – pra-
wie jak w kinie 3 D. Podziwiały także bogatą ko-
lekcję minerałów, zwiedziły Domek Laboranta oraz 
Ogród Ziół. Jak na e-turystów przystało odbyły tak-
że pieszą wędrówkę po Dolinie Wilczego Potoku.

6 maja 2014 roku starszaki z Przedszkola Miej-
skiego nr 3 w Lubaniu wybrały się na wycieczkę do 
Świeradowa-Zdroju, gdzie odwiedziły m.in. Cen-

trum Informacyjne Nadleśnictwa Świeradów  
i Dom Zdrojowy. W nadleśnictwie dzieci pozna-
ły pracę strażnika leśnego oraz niektóre drzewa 
i rośliny, a także dowiedziały się, jakie szkod-
niki je niszczą. Z wielką przyjemnością dzieci 
zwiedzały Dom Zdrojowy i zachwycały się Halą 
Spacerową, w której znajduje się Pijalnia Wody 
Mineralnej – Pieniawa. 

24 kwietnia starszaki pojechały na wyciecz-
kę do Karpacza, gdzie odwiedziły Centrum In-
formacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Wysłuchały prelekcji o przyrodzie ożywionej 
i nieożywionej Karkonoszy. Zupełnie się nie 
spodziewały, że pokazywany na nich cietrzew 

zacznie nagle tokować, a kolorowy podróżniczek 
uroczo śpiewać. Wirtualny spacer po Karkonoszach 
stał się także świetną okazją, by dzieci dowiedziały 
się, co to jest park narodowy i jakie są jego główne 
zadania. Mali przyrodnicy z wielkim entuzjazmem 
przyglądali się również ekspozycji minerałów. Dzieci 
uczestniczyły także w warsztatach, w czasie których 
oglądały minerały i rośliny z tamtejszego ogrodu 
ziół posługując się mikroskopem. Świat w skali mi-
kro okazał się dla nich fascynujący. Podobnie zresz-
tą jak wizyta w Domku Laboranta, gdzie wszystkie 
laboranckie buteleczki i pudełka wyglądały jakby 
pochodziły z jakiejś baśni. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNIE: IWONA ROLIŃSKA, ELŻBIETA RYŻEWSKA

Dzieci z Oddziału Przedszkol-
nego w Siekierczynie uczestni-
czyły w wycieczce do Świerado-
wa-Zdroju. Najpierw brały udział 
w lekcji edukacyjnej w Centrum 
Edukacyjnym Nadleśnictwa. Tu 
poznały biocenozę leśną: ogląda-
ły eksponaty ptaków leśnych za-
mieszkujących Pogórze Izerskie, 
ekspozycje szkodników drzew, 
skórę dzika oraz ilustracje zwie-

rząt żyjących w lesie. Doskonaliły też wrażliwość 
słuchową, słuchając głosów zwierząt i ptaków. 
Kolejnym punktem programu był spacer po mie-
ście. Pan przewodnik zwrócił uwagę na atrakcję tej 
miejscowości – różaneczniki. Dzieci z bliska podzi-
wiały tę roślinę. Na koniec wycieczki odwiedziły 
Dom Zdrojowy, gdzie zobaczyły Halę Spacerową, 
a bardziej odważne degustowały wodę leczniczą. 

Wycieczka do Szklarskiej Po-
ręby odbyła się 13 maja 2014 r. 
Dzieci oglądały w sali projekcyj-
nej film o życiu codziennym lu-
dzi, żyjących w dawnych czasach 
w Karkonoszach, dowiedziały się, 
w jaki sposób wykorzystywali oni 
dary natury. W atrakcyjnej for-
mie zgłębiały wiedzę o naszych 
górach: florze, faunie, torfowi-
skach, kotłach polodowcowych. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się ekspozycja Wirtualne Kar-
konosze , czyli turystyczna mapa 
Karkonoszy. 
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PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE
WYCHOWAWCZYNIE: KATARZYNA DASZKIEWICZ, ZUZANNA DURKALEC, SYLWIA LEM

Zuchy z przedszkola w Zarębie 
wyruszyły w kwietniu do Świera-
dowa-Zdroju. Pierwszym punktem 
była wizyta w Centrum Edukacyjnym 
Nadleśnictwa, gdzie odbyły się zaję-
cia edukacyjne. W czasie spaceru po 
ścieżce edukacyjnej dzieci słuchały na-
turalnych odgłosów zwierząt, a także 
mogły z bliska przyjrzeć się roślinom, 
które występują na tym terenie. 

 
W maju Zuchy przybyły do Zam-

ku Czocha. Na dziedzińcu zamkowym 
szczególną uwagę dzieci przykuły ar-
maty oraz fontanny. Następnie przy-
stąpiły do zwiedzania zamku. Zamek 
zwiedzały z przewodnikiem, dzięki 
któremu miały okazję posłuchać barw-
nych opowieści i legend związanych  

z zamkiem. Niektórych miejsc nie 
mogły zwiedzić, ponieważ w tym 
dniu w zamku kręcono zdjęcia do no-
wego filmu.

W dniu 15.04.2014 r. dzieci z grupy 
Lisy-Urwisy uczestniczyły w autoka-
rowej wycieczce do Łomnicy. Celem 
wycieczki były zajęcia edukacyjne  
w Gospodarstwie Ekologicznym Kozia 
Łąka. Dzieci miały możliwość bezpo-
średniego kontaktu ze zwierzętami. 

Uczyły się szacunku do zwierząt, do przy-
rody, do ludzi związanych bezpośrednio 
z pracą w gospodarstwie. Dzieci uczest-
niczyły też w warsztatach w warszta-
tach  plastycznych. Wykazały się swoimi 
umiejętnościami w lepieniu z plasteliny, 
rysowaniu, malowaniu jajek. Gospodarze 
ugościli przedszkolaków ciastem oraz zor-
ganizowali degustację serów i jogurtów  
z koziego mleka. 
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23 kwietnia Lisy-Urwisy 
uczestniczyły w wycieczce do 
Karpacza. Dzieci miały możli-
wość oglądania panoramy naj-
piękniejszych zakątków Karko-
noszy – ich krajobrazy, faunę 
i florę oraz geologię. Oglądały 
eksponaty karkonoskich mine-
rałów. Dzieci zainteresowano 
Domkiem Laboranta, w którym 
mieści się ekspozycja karko-
noskich ziół oraz pojemników 
służących dawniej do produkcji  
i przechowywania leków. 

Również 23 kwietnia grupa 
Muchomorki pojechała na wy-

cieczkę do Świeradowa-Zdroju. W tym dniu dzieci miały możliwość zwiedzania Centrum Eduka-
cyjnego Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój. Grupa małych turystów poznała z pracę leśniczego. Dzie-
ci, spacerując ścieżkami edukacyjnymi, odkrywały też tajemnice lasu. Tego dnia dzieci poznawały 
również zabytki Świeradowa-Zdroju, a wśród nich najcenniejszy – Dom Zdrojowy.

W maju Muchomorki były na wycieczce we Wleniu. Tego dnia dzieci zwiedzały zabytki miasta 
Wleń, poznały historię pomnika  – Dziewczyna karmiąca gołębie oraz Ratusza. Grupa Muchomor-
ków również miała okazję zwiedzić ruiny Zamku Lenno oraz poznać jego historię, po czym wróciła 
do Przedszkola w Zarębie i dzieliła wrażeniami.
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W RADOSTOWIE ŚREDNIM
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNI: TERESA BARYŻEWSKA

9 maja 2014 roku dzieci z oddziału przedszkolnego w Radostowie pojechały do Świeradowa-Zdroju. 
Tam mogły podziwiać rośliny chronione, m.in.: rosiczkę, wełniankę. Zapoznały się  z charakterystycz-
nymi cechami podmokłego terenu. Następnie obejrzały   sprzęt do badania warunków atmosferycz-
nych: ciśnienia, wiatru, temperatury, opadów deszczu. Na koniec wędrówki po centrum odwiedziły 
drewnianą rzeźbę dzika. Po spacerze dzieci dotarły do Domu Zdrojowego, który zachwycił ich wielko-
ścią i piękną architekturą. Tam przeszły się po najdłuższej na Dolnym Śląsku hali spacerowej. 

24 kwietnia 2014 r. przedszkolaki pojechały do Zamku Czocha. Przed wejściem powita-
ła ich drewniana rzeźba rycerza. Potem wkroczyły na dziedziniec, z którego rozpościerał się 
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piękny widok. Na dziedzińcu dzieci zainteresowały: rzeźby, posągi i fontanna. Przewodnik 
wprowadził wszystkich w niezwykły świat baśni, ponieważ mogli zobaczyć komnaty, w których 
mieszkali dawni, zamożni właściciele. Opowiadał również o burzliwych losach zamku. Zadał zagad-
kę, dotyczącą jednego z przedmiotów. Padła odpowiedź, że to termofor, który służył do ogrzewa-
nia pościeli. Atrakcją niewątpliwie był spacer tajemnym, wąskim przejściem krużganka. W wielu 
salach znajdowały się portrety dawnych właścicieli. Wycieczka bardzo się wszystkim podobała!

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W RADOGOSZCZY
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNI:  EWA MARCINÓW

Dnia 28.04.2014 r. dzieci z oddziału „0” z Radogoszczy uczestniczyły w wycieczce do Zamku Czo-
cha. Dzięki ciekawym opowieściom pana przewodnika poznały historię tego tajemniczego miej-
sca oraz legendy z nim związane. Z zaciekawieniem oglądały i podziwiały architekturę obiektów 
zabytkowych. Miały też możliwość doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się aparatem 
fotograficznym. 

 
 

 
 

  

Dzieci mają wręcz cudowną moc, 
aby zmieniać się we wszystko, 

w co tylko zapragną.
Jean Cocteau
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9 maja przedszkolaki z zielonym gaikiem wyruszyły na kolejną przedszkolną wycieczkę w ramach 
projektu Multimedialne przedszkole. W Świeradowie-Zdroju pani leśnik zaprosiła dzieci do Chaty 
Drwala. Tam wzięły udział w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. 
Atrakcją dnia był spacer po ogrodzie edukacyjnym, który pozwolił na obcowanie z namiastką dzikiej

przyrody, typowej dla Gór Izerskich. Dzięki ciekawym opowieściom pana przewodnika, dzieci pozna-
ły legendę o świeradowskiej żabce oraz dowiedziały się o właściwościach występujących tam wód 
leczniczych. Z zaciekawieniem oglądały i podziwiały zabytkowy Dom Zdrojowy. Dzieci wystąpiły też 
na scenie Domu Zdrojowego, otrzymując duże brawa od spędzających tam czas turystów. Uwieńcze-
niem wycieczki był odpoczynek przy fontannie ze słynnymi żabkami świeradowskimi.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W PLATERÓWCE
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNIE: TERESA JAKUBCZYK, URSZULA GALAS

Przedszkolaki z Platerówki były na wycieczkach w Karpaczu i w Łomnicy. W Karpaczu czekała 
dzieci trudna wspinaczka. Mimo to miny ich były zadowolone. Największe zaciekawienie wśród 
dzieci wzbudził Domek Laboranta oraz minerały zgromadzone w gablocie. Suszone zioła i ich wła-
ściwości również zasłużyły na uwagę małych turystów.

W Łomnicy gościły w gospodarstwie Kozia Łąka. Najbardziej zafascynowane były kózkami. Kar-
miły je, a nawet chciały je nauczyć rysować. Fascynujący okazał się też proces wytwarzania sera  
z koziego mleka. Oczywiście dzieciom towarzyszyły pacynki dziadek Staś z wnuczką Kasią.
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RODZICE O PROJEKCIE.  
MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE TO:  
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RODZICE O PROJEKCIE
MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE TO:

• To, co nam rodzicom nieznane, będzie 
przez nasze dzieci rozszyfrowane!

• W naszej szkole działa Multimedialne 
przedszkole. Wszystkie dzieci chętnie 
uczęszczają, bo swą wiedzę poszerzają.

• Projekt wyzwalający  
w  dzieciach pomysłowość  
i aktywność.

• Rozwijanie uzdolnień oraz  
kształtowanie czynności  
intelektualnych dzieci.• Budowanie systemu wartości 

estetycznych.
• Rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez 
muzykę czy plastykę.

• Tablica multimedialna  
– zabawa dla dzieci genialna!

• Świetny sposób na poznanie 
świata. 

• Multimedialne przedszkole 
to skok w przyszłość.

• Multimedialne przedszkole 
kształci, uczy, bawi i w gło-
wach naszych dzieci, trwały 
ślad zostawi.

• Naturalny sposób angażowania dzieci do 
uczestnictwa w procesie edukacji.

• Poprawia sprawność ruchową, koordyna-
cję, rozwija wyobraźnię. Bawi i uczy.
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• Droga do nabrania pewności siebie.
• Wnikliwe spojrzenie dzieci na otaczający świat. 
• Przełamywanie barier.
• Ułatwi dzieciom start w przygodzie zwanej edkacją.
• Zapewnienie wielokierunkowego rozwoju dziecka.

• Dobra zabawa dzieci z rodzi-
cami przy tańcu, zagadkach  
i rysowaniu!

• W słońcu i w niepogodę z Multimedial-
nym Przedszkolem ruszam w drogę.

• Multimedialne Przedszkole to dobra 
sprawa,  są w nim nauka i zabawa.

• Dobra zabawa, wielka przygoda,                              
do multimediów otwarta droga.

Dzieci biegną do przedszkola,
bo tam czeka na nich

Multiszkoła!

ZAJĘCIA NA MIARĘ  
XXI WIEKU! 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań
tel. 75 6455342, fax 75 6455340
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