
Multimedialne przedszkole
- program edukacji przedszkolnej.

Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2

Lubań, 2013 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Publikacja powstała w ramach projektu
„Multimedialne przedszkole – program edukacji regionalnej”.

Opracowanie merytoryczne:
Iwona Kalinowska-Tymińska, Ewa Pietrzyk

Przygotowanie do druku, druk i oprawa
Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska
ul. Czarnieckiego1, 53-650 Wrocław
tel. 507 096 545; fax 71 797 88 80

© Copyright by Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Realizator projektu:
Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Al. Kombatantów 2
59-800 Lubań

Nakład: 700 egz.
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne 

w Lubaniu jest autorem kolejnego, 17 już programu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Realizowany od stycznia 2013 roku w 15 przedszkolach  

i zerówkach szkół podstawowych w powiecie lubańskim 

program edukacji przedszkolnej „Multimedialne 

Przedszkole” zyskał ogromne uznanie wśród władz 

miast i gmin, z których przedszkola przystąpiły do projektu. Z uznaniem 

wypowiadają się o nim także rodzice przedszkolaków i nauczyciele. 

To dzięki projektowi 15 przedszkoli i zerówek zostało obdarowanych 

nowoczesnym sprzętem multimedialnym, nauczyciele zestawem 

atrakcyjnych narzędzi do pracy z dziećmi, a ponad 600 szczęśliwych 

przedszkolaków może uczestniczyć w ciekawych formach zajęć  

z wykorzystaniem nowoczesnej technologii multimedialnej. Jest to 

powód do radości i satysfakcji. 

W Nowym Roku 2014 życzę pomysłodawcom projektu nowych pomysłów, 

pracownikom projektu - satysfakcjonującej pracy, beneficjentom projektu 

- efektywnego wykorzystania otrzymanych prezentów, dzieciom i ich 

rodzicom – radości z nowoczesnej edukacji. 

Byśmy wspólnie z Państwem mogli uznać Rok 2014 za szczęśliwy i udany.

Walery Czarnecki - Starosta Lubański
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Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,
W Waszych rękach kolejny numer Biuletynu, który tworzymy 
wspólnie w ramach innowacyjnego projektu „Multimedialne 
przedszkole – program edukacji przedszkolnej”. 
Niniejsza publikacja zawiera opisy, prezentacje 
realizowanych działań , Wasze opinie o tym, jak udaje 
się Wam sprostać oczekiwaniom stawianym przez PCE, 
rodziców i dzieci. Tak wiele elementów składa się na pełny 
obraz naszej wspólnej pracy przy wdrażaniu programu 
wychowania przedszkolnego „Multimedialne przedszkole”. 
Za nami etap przygotowawczo-informacyjny: instalowanie 
sprzętu w placówkach, konferencje, szkolenia, warsztaty 

przygotowujące do pracy z wykorzystaniem multimedialnego sprzętu, aplikacji 
interaktywnych i całego bogatego zestawu pomocy dydaktycznych. Za nami też kilka 
spotkań ewaluacyjnych, podczas których wspólnie analizowaliśmy postępy w realizacji 
programu „Multimedialne przedszkole”. Nauczyciele składają szczegółowe informacje 
z tego, co robią, jak wykorzystują otrzymane pomoce. Jak reagują dzieci, jakie są oceny 
rodziców? Szczególnie cieszy fakt, że wystawiane oceny są bardzo wysokie. Według 
nich wartość metodyczna programu i materiałów metodycznych zapewnia dzieciom 
większe szanse edukacyjne, rozwija ich ciekawość, aktywność i samodzielność. Dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci cieszą się tematy związane z udzielaniem pierwszej 
pomocy, poznawaniem zabytków swojej miejscowości, poznawaniem aromatu ziół oraz 
przygotowywaniem i próbowaniem potraw przyprawianych ziołami. Treści inspirują 
do rozwoju zainteresowań przyrodniczych i środowiskowych. Nauczyciele potwierdzają 
założenie autorów, że realizacja programu „Multimedialne przedszkole” daje dzieciom 
możliwość na rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia i wnioskowania. Dzieci 
mają możliwość rozwijania myślenia twórczego oraz wyobraźni w proponowanych 
zabawach, zajęciach czy też działaniach. Niezwykle istotne są wysokie noty za 
innowacyjność – multimedia wykorzystane do poznawania swojego regionu, lokalnego 
środowiska – Pogórza Izerskiego oraz do aktywnego działania w ramach współpracy 
międzypokoleniowej w wielu różnych życiowych sytuacjach. Dlatego również zajęcia 
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej są wyczekiwane i bardzo przez dzieci lubiane. 
Na tym polu zarówno nauczyciele, jak i dzieci wykazują się niezwykłą pomysłowością. 
Program „Multimedialne przedszkole” realizuje treści związane bezpośrednio  
z miejscem, w którym dziecko przebywa, z jego rodziną, otoczeniem. Dlatego pewnie 
został tak dobrze przyjęty w środowisku. A to niezwykle cieszy pomysłodawców  
i realizatorów tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Anna Ł. Adamska
Dyrektor PCE w Lubaniu
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SAM POĆWICZ I DOŚWIADCZ, POTEM PODAJ DALEJ – SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI

Projekt Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej jest 
kolejnym dzieckiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, które 

niezaprzeczalnie jest liderem  
w realizacji projektów finansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej. 
Innowacyjny program jest wdrażany 
od 1 września 2013 roku do 30 
czerwca 2015 roku w piętnastu 
przedszkolach/oddziałach „0”  
w szkołach podstawowych Powiatu 
Lubańskiego.

Od końca sierpnia 2013 
roku regularnie raz w miesiącu 
odbywają się seminaria informacyjno 
– instruktażowe przygotowywane 

i prowadzone przez pracowników projektu, m.in. przez: dyrektora PCE w Lubaniu  
Annę Adamską, kierownika projektu Agnieszkę Jakubiszyn, specjalistkę ds. 
programowych i merytorycznych Beatę Siodłak. Do tej pory odbyło się pięć spotkań 
stacjonarnych oraz jedno seminarium wyjazdowe.

Cykl spotkań skierowano do nauczycieli realizujących projekt. Poruszono do tej 
pory następujące obszary tematyczne:

•	 Co niesie za sobą wdrażanie programu Multimedialne przedszkole – program 
edukacji przedszkolnej?

•	 Korzyści dla dziecka, rodzica i placówki.
•	 Zadania realizatora projektu.
•	 Jak korzystać ze sprzętu multimedialnego, działanie aplikacji i ich wykorzystanie 

w pracy z dziećmi.
•	 Zasady dokumentacji pracy nauczyciela wdrażającego program – informacje 

dotyczące pisania sprawozdań 
miesięcznych, realizacji zadań 
w placówkach, podstawy 
programowej wychowania 
przedszkolnego.

•	 Przygotowanie i uzupełnianie 
dokumentacji dotyczącej dziecka.

•	 Zasady monitoringu i ewaluacji  
w projekcie.

•	 Organizacja wycieczek w roku 
szkolnym 2013/2014 – pełna 
dokumentacja.
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W ramach projektu zorganizowano także dwudniowe seminarium wyjazdowe, 
które odbyło się 16.11 – 17.11.2013 roku w Karpaczu w Hotelu Sandra. Głównym 
tematem była analiza działań w ramach projektu Multimedialne przedszkole… 
w poszczególnych placówkach. Omówiono funkcjonowanie innowacyjnego programu 
i zasady przygotowania i prowadzenia wycieczek. Następnie przystąpiono do 
teoretycznego omówienia wycieczki, w której dnia następnego mieli uczestniczyć 
nauczyciele. Omówiono cele trasy i zadania do wykonania podczas wyjścia w teren. 
Tak przygotowani uczestnicy seminarium bez obaw ruszyli do Centrum Informacyjnego 
Karkonoskiego Parku Narodowego. Potem zwiedzili Domek Laboranta, ogród ziół 
i roślinności Karkonoszy, poznali budowę i ukształtowanie terenu Karkonoszy oraz 
zwierzęta tego terenu. 

Prowadzący seminaria dbają o atrakcyjność spotkań, chętnie podejmują dyskusję 
z uczestnikami, służą radą i pomocą, żadnego pytania nie zostawiają bez odpowiedzi. 
Nauczycieli realizujących projekt czeka jeszcze wiele spotkań. Nie bójcie się dzielić 
wiedzą, sukcesami, a także wątpliwościami. Dziadek Staś i Kasia zapraszają!

Nadchodzący Nowy Rok 2014
to nie tylko okres radości, 

ale również zadumy nad tym co minęło 
i nad tym, co nas czeka. 

Tak wiec dużo optymizmu i wiary 
w pogodne jutro

życzy zespół projektowy
„Multimedialne przedszkole”
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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. ORŁA BIAŁEGO W KOŚCIELNIKU

W roku szkolnym 2013-2014 
oddział przedszkolny liczy 31 przed-
szkolaków, w tym dziesięciu 5-latków 
i dwudziestu jeden 6-latków. Opiekują 
się nimi nauczycielki Halina Frencer  
i Aneta Juszczyk. Wszystkie dzieci zo-
stały objęte nowoczesnym i innowa-
cyjnym programem Multimedialne 
przedszkole. 

W ramach programu przedszko-
laki uczestniczą w zajęciach z wy-

korzystaniem tablicy multimedialnej, aparatu fotograficznego, laptopa i wizualizera. 
Odwiedzają piękne miejsca, spotykają się z interesującymi ludźmi, nabywają nowych 
umiejętności przydatnych w codziennym życiu. 

Przedszkolaki zgłębiają tajemni-
ce lasów Pogórza Izerskiego. Wędrują, 
w towarzystwie Kasi i dziadka Stasia, 
po terenach Pogórza Izerskiego. Pod-
czas jednej z wycieczek towarzyszyła im 
pani Anna Halwa - nauczycielka przyro-
dy. Tym razem nie było tak łatwo. Aby 
przekroczyć bramę lasu, każde dziecko 
musiało zdać egzamin ze znajomości 
zasad zachowania się w lesie. Udało 
się! Wszystkie przedszkolaki zaliczyły 
egzamin i ruszyły w dalszą drogę. Zgłębiały wiedzę na temat fauny i flory, słuchały 
odgłosów lasu. Na koniec było trochę zajęć praktycznych, w wyniku których powstały 
piękne palety jesiennych barw wykonane ze zbioru roślin.

 
W czasie wizyty u strażaków największe 

zainteresowanie wzbudził wąż strażacki. Przed-
szkolaki wspólnymi siłami sprawdzały jego sku-
teczność. Dodatkową atrakcją był alarm w re-
mizie, dzieci miały okazję zobaczyć jak panowie 
wyjeżdżają do pożaru. Po wycieczce niejeden 
chłopiec i niejedna dziewczynka zamarzyli o za-
wodzie strażaka.
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Praca z lupą
Kto mieszka na łące, tego się dowiecie nie tylko 

z książek, lecz gdy na spacer z lupą pójdziecie. My już 
wiemy!

 A to nasze dzieło – jesień!
 Sam Picasso by nam pozazdrościł!

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBANIU

Od początku września 2013 roku  
dzieci 5 i 6-letnie ze swoimi 
wychowawczyniami – Wiolettą 
Łotecką i Ewą Mytych, postanowiły 
poznać najbliższe otoczenie 
lokalne oraz przyrodnicze wraz  
z nowym przyjacielem – aparatem 
fotograficznym. Wędrówki rozpoczęły 
się od zapoznania z atrakcjami 
programu Multimedialne przedszkole 
- program edukacji przedszkolnej. 

Dzieci zapoznały się z nowym aparatem fotograficznym, laptopem, tablicą  
multimedialną i wizualizerem. A potem w drogę! 

Pierwszym celem wycieczek przyrodniczych stało się boisko przedszkolne i park 
na Kamiennej Górze. Ileż to darów jesieni dzieci znalazły w tych miejscach! 
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Potyczki jesienno – ziemniaczane
Na początku października do przedszkola przybyła Pani Jesień z wielkim koszem 

darów. Zachęciła dzieci do wspólnego wykonywania jesienno – ziemniaczanych zadań 
przy ,,jesiennych” piosenkach. Atrakcją dla dzieci były również ugotowane przez panie 
kucharki ziemniaki w mundurkach. Wszyscy zjedli je z wielkim apetytem.

       

 
Zioła, zioła, zioła… Przedszkolaki bardzo zainteresowały zajęcia na temat 

ziół. Dlatego też wybrali się na pobliską łąkę oraz do sklepu zielarskiego. Później  
w przedszkolu zrobili pyszną sałatkę z dodatkiem ziół, a także piękne plastyczne prace 
– ziołowe mandale oraz namalowali ziołowe, aromatyczne łąki.
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GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OLSZYNIE

Dzieci uwielbiają obserwować przyrodę, a gdy jeszcze pomaga w tym 
Multimedialne przedszkole, to nie pozostaje nic innego, jak tylko ubrać się ciepło 
i wyruszyć na wycieczkę do lasu. Podczas 
wycieczki przedszkolaki oglądały 
drzewa, słuchały śpiewu ptaków, szumu 
płynącego strumyka oraz własnoręcznie 
fotografowały to, co ich zachwyciło. Po 

powrocie do przedszkola, pani Sylwia 
Okuniewicz pokazała zdjęcia dzieci i to 
w nie byle jakim formacie, bo na tablicy 
multimedialnej. Ależ maluchy były dumne! 

 
Ziemniaki – cudaki

Okazuje się, ze robienie frytek nie 
jest prostą sprawą. Zanim można było 
się oddać kulinarnym przyjemnościom, 
pani Klaudia Jagiełło – Baszak postawiła 
przed przedszkolakami zadanie: dzieci 
musiały wykleić ziemniaka – cudaka. 
Wszystkie zdały ten jakże trudny egzamin, 
więc w nagrodę mogły same spróbować 
zrobić frytki. Ileż było radości, gdy udało 
się obrać ziemniaka, potem pokroić go  
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w paski, usmażyć, a na koniec zjeść frytki z apetytem. Nawet dziadek Staś i Kasia łykali 
ślinkę. 

Po ciężkiej pracy należy się odpoczynek i zabawa. Okazja szybko się nadarzyła. 
Przedszkolaki pojechały na „Bal Wszystkich Świętych” do Biedrzychowic. Zabawa była 
wspaniała, kostiumy piękne, a wspomnienia będą towarzyszyć dzieciom długo, dzięki 
bogatej dokumentacji zdjęciowej.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADOSTOWIE

Od pierwszego dnia pobytu 
w przedszkolu, oprócz pani Teresy 
Baryżewskiej, towarzyszył dzieciom 
cyfrowy aparat fotograficzny, który 
przedszkolaki posiadają dzięki udziałowi 
w nowoczesnym programie  Multimedialne 
przedszkole, z e-przedszkolakiem 
izerskim szlakiem. Ważne wydarzenia 
przedszkolne, spotkania z leśnikami, 
zespołem regionalnym „Marysieńki”, 

piękno otaczającej przyrody oraz same dzieci warte są umieszczenia w przedszkolnej 
pamięci, czyli albumie. Podczas wycieczek i spacerów w ostatnich dniach lat i złotej 
polskiej jesieni dzieci wzbogacały swoją 
wiedzę na temat otaczającego ich 
świata przyrodniczego. Słuchały tego, co 
opowiadały im drzewa. Pani Jesień z dnia 
na dzień zachwycała oszałamiającą paletą 
barw, od jasnozielonych do ciemnych 
brązów. Podczas pobytów w parku lub 
na jego obrzeżach przedszkolaki czuły 
się jak w zaczarowanej krainie baśni. 
Towarzyszyły im pacynki: Kasia i Dziadek 
Staszek.

Dzień ziemniaka i chleba
Zajęcia z mąką pszenną i ziemniaczaną okazały się niezłą zabawą. Smak, konsy-

stencja oraz łączenie z wodą sprawiły, że niektórzy aż się oblizywali. A potem przyszedł 
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czas na spotkanie z zespołem Marysieńki. 
Panie tak pięknie opowiadały o chlebie, 
a chleb tak pachniał, że nikt nie mógł się 
oprzeć!

Najedzony przedszkolaczek,
na pracę przy tablicy ma smaczek!

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

W zdrowym ciele, zdrowy duch 
– w zgodzie z tą zasadą, przedszkolaki 
ze Świeradowa-Zdroju wraz ze swoją 
panią Grażyną Węglowską starają się jak 
najczęściej obcować z przyrodą. Nie boją 
się zmiennej pogody, gdyż wiedzą, jak 
się ubrać na wycieczkę w góry. Uczą się 
doceniać piękno swojej małej ojczyzny. 
Przecierają niedostępne wcześniej szlaki… 

… aby na własne oczy zobaczyć
konia pracującego w polu.
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Podczas spacerów zachwycają się 
kolorami jesieni oraz tajemnicami swojej 
miejscowości, jak np. Grota Czerniawa.

Wiedzą, że z ziemniaków, które 
wyrosły na polu, można własnoręcznie 
zrobić pyszną sałatkę. Po trudzie obierania 
ziemniaków i krojenia wszystkich 
składników można skosztować własne, 
kulinarne dzieło.

Wiele zdobytych umiejętności 
utrwalają korzystając z aplikacji przy 
wykorzystaniu tablicy multimedialnej. 
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PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

W programie Multimedialne 
przedszkole biorą udział dzieci z trzech 
grup. Lisy – Urwisy swoją przygodę 
rozpoczęły od poznania znaczenia słowa 
,,pogórze”. Drogę z Zaręby do Wesołówki 
pokonały pieszo. U kresu wędrówki na 
dzielnych piechurów czekało ognisko, 
kiełbaski i dobra zabawa.

Pławna, to atrakcyjne 
miejsce, szczególnie dla 
poszukiwaczy przygód. Można 
tu poznać nie tylko ginące 
zawody, ale także posłuchać 
legend śląskich. Oj, powiało 
grozą… Jednak wesołe i dzielne 
Lisy – Urwisy oraz ich pani 
Zuzanna Durkalec, nie dały się 
przestraszyć! 

Grupę Maluszków, przed wyjściem 
na jesienny spacer w celu szukania 
darów jesieni, pani Sylwia Lem zapoznała  
z wyglądem podstawowych gatunków 
drzew oraz ich owoców (kasztanowiec, 
klon, dąb). 

Dzieci rozwiązały kilka kart pracy 
po czym udały się na spacer z Kasią  
i Dziadkiem. Pierwszym darem, jaki 
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dzieci znalazły, były jesienne liście, które przywiał ciepły, październikowy wiatr. Udało 
im się też znaleźć rosnącą pokrzywę zwyczajną i oczywiście nie zabrakło odważnego 
przedszkolaka, który ją zerwał.

Zuchy lubią czuć się swobodnie, szczególnie gdy wybierają się na spacer w celu 
poznania piękna okolicznego krajobrazu. 

W pierwszych dniach października starszaki bawiły się w stragan. Owoce  
i warzywa przyniosły z domu. Zabawa trwała cały tydzień: dzieci sprzedawały, kupowały, 
stały w kolejce po zakupy, uczyły się przy okazji liczyć – za pieniądze służyły zebrane 
na jesiennym spacerze kasztany. Zabawa była wspaniała. Dzieci w każdej wolnej chwili 
bawiły się w urządzonym przez siebie straganie, a ponieważ owoce i warzywa to 
witaminy, więc przy śniadaniu dyżurni wybierali owoce i warzywa do śniadania. 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LUBANIU

A w naszym przedszkolu wielkie poruszenie!
Na bal Pani Jesieni dostaliśmy zaproszenie. 
Na naszym balu honorowi goście byli 
I z nami świetnie się bawili.
Czego tam nie było: pyszne zagadki, konkursy,
Tańce, korowody, pokaz jesiennej mody.
Rodzice z nami też dzielnie pląsali, 
a w domu piękne przebrania dzieciom przygotowali. 
Jak nie wierzycie, to na naszej stronie popatrzcie sami, 
My za rok się znowu na ten bal wpraszamy.
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Jak co roku, we wrześniu, w naszym 
przedszkolu realizowany był temat 
kompleksowy pt. Bezpieczna droga do 
przedszkola. Podczas organizowanych 
zajęć i zabaw dzieci poznawały 
podstawowe przepisy ruchu drogowego, 
szczególnie dotyczące bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię, 
poznawały podstawowe znaki drogowe, 
obserwowały ruch uliczny podczas 
wycieczki na skrzyżowanie oraz zapoznały 
się z pojazdami uprzywilejowanymi  
i telefonami alarmowymi. W tych 
zadaniach pomagały dzieciom panie: 
Monika Bicka, Katarzyna Gruszka, 
Marzena Kuczyńska. Prowadziły także 
scenki dramowe jak wezwać pomoc. 
Gościły także policjantkę z Komendy 
Powiatowej Policji w Lubaniu. Dała im 
wiele cennych wskazówek dotyczących 
bezpiecznego zachowania.

Dziś w przedszkolu wielka draka 
Święto Pieczonego Ziemniaka
Za plebanią, na polanie zaczęło się świętowanie.
Rodzice ognisko rozpalili i nasz prowiant przytaszczyli
Cztery drużyny się utworzyły, o tytuł mistrza dzielnie walczyły.
Były więc skoki, rzuty do celu, slalom z łyżkami, bieg z wiaderkami.
Ziemniaków obieranie i fantazyjne ich przystrajanie.
Nagroda czekała nie byle jaka,
Każdy ze smakiem zjadł ziemniaka.
Morał na koniec z tego jest taki:
Wiwat !Niech żyją pieczone ziemniaki! 
W słoneczny październikowy dzień 

starszaki wybrały się na wędrówkę po lesie 
Pogórza Izerskiego. Odpowiednio ubrani, 
wyposażeni w plecaki i kosz na jesienne 
dary lasu udali się na Harcerską Górę. 
W lesie nazywali poszczególne warstwy 
lasu, rozpoznawali i nazywali różne 
drzewa liściaste i iglaste, określali zmiany 
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zachodzące w przyrodzie jesienią. Szukali 
śladów leśnych zwierząt i oczywiście 
grzybów - utrwalając przy okazji środki 
ostrożności, które należy zachować 
podczas grzybobrania. Wprawdzie 
grzybobranie się nie udało, ale wycieczka 
była super!!!

W słońce i w niepogodę  
z plecakiem ruszam w drogę.

Kolejny tydzień października minął 
pod kątem przyswajania przez dzieci 
wiadomości związanych z wyprawą w góry. 
Dzieci zapoznały się z podstawowym 
wyposażeniem turystycznym, poznały 
zasady bezpieczeństwa podczas wyprawy 
turystycznej oraz zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Wiedzą jak wezwać 
pomoc, gdy zdarzy się wypadek oraz jak 
powinna być wyposażona apteczka. Miały 

okazję wykorzystać zdobytą wiedzę nt. udzielania pierwszej pomocy w praktyce. 
Zabawiły się bowiem w małych ratowników i próbowały ułożyć „ poszkodowanego”  
w pozycji bocznej ustalonej, niejednokrotnie ratującej życie. 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OLSZYNIE

Krasnoludki, a jest ich 25 (13 
dziewczynek i 12 chłopców), wraz ze swoją 
wychowawczynią Małgorzatą Baszak, 
każdego dnia uczą się i utrwalają rzeczy, 
które pozwalają im przygotować się do 
przyszłego, samodzielnego życia i dzięki 
temu staną się pełnowartościowymi 
członkami społeczeństwa. Chętnie 
włączają się w różne zabawy i tańce, 

poznają nowe piosenki, wierszyki, wykonują prace plastyczne różnymi technikami, 
rozwijają ogólną sprawność ruchową poprzez innowacyjny program, Multimedialne 
przedszkole-program edukacji przedszkolnej. Z e–przedszkolakiem izerskim szlakiem’.
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Zestaw multimedialny (tablica 
multimedialna, laptop, rzutnik 
multimedialny, aparat fotograficzny, 
wizualizer) znacznie uatrakcyjniają 
prowadzone zajęcia. Pacynki: dziadek 
Stasiu i wnuczka Kasia towarzyszą 
dzieciom w trakcie realizacji treści 
zawartych w programie. Ważną 
część dnia stanowią zajęcia grupowe  
i indywidualne z udziałem dziadka 
Stasia i wnuczki Kasi. Dzięki nim 
Krasnoludki rozwijają uzdolnienia i kształtują czynności intelektualne potrzebne im 
w codziennych sytuacjach, rozwijają wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, 
technicznym, a także rozwijają mowę, sprawność manualną, percepcję wzrokową  
i słuchową.  Krasnoludki poświęcają też dużo czasu na zabawę, co staje się źródłem ich 
społecznego i moralnego rozwoju. 

W tym oddziale zero smutków, 
za to mnóstwo Krasnoludków!
Od niemowlaka aż do piernika, 
każdy w Olszynie pstryka i pstryka. 
Odkąd aparat fotograficzny dostaliśmy, 
też pstrykamy i na slajdach dotwarzamy 
by wszyscy nas oglądali 
i Multimedialne przedszkole 
wspominali!

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADOGOSZCZY

Co nam niesie Pani Jesień ? Dzieci miały wspaniałą zabawę. Ze zgromadzonych 
materiałów przyrodniczych układały jesienne bukiety. Efektem tych działań była 
wystawa zatytułowana właśnie Jesienne bukiety. 

Jak rośnie las? Przedszkolaki gościły koleżanki i kolegów z klasy VI. Na początek 
przedszkolaki uczyły starszych kolegów zabaw integracyjnych Witam Was i Kocia 
samba. Wykorzystali do tego obraz z tablicy multimedialnej. Uczniowie z klasy VI 
pokazali przedstawienie Jak rośnie las. Było bardzo radośnie, co niektórzy stwierdzili, 
że chętnie wróciliby do przedszkola!
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Mimo późnej pory jesiennej udało 
się dzieciom odnaleźć różne gatunki ziół. 
Dzięki szkłom powiększającym, można 
było dostrzec ciekawe okazy owadów. 
Po powrocie do przedszkola dzieci 
degustowały syrop z mięty i ziołowe 
herbatki bo wiadomo, że herbatki ziołowe 
pijemy na zdrowie, a gdy jeszcze zaparzy 
je pani Ewa Marcinów… Pycha!

Podczas wycieczki do lasu dzieci rozpoznawały różne gatunki rosnących w lesie 
drzew i roślin. Trafiały się też piękne okazy grzybów zarówno jadalnych jak i trujących. 
Niespodzianką był ukryty w gałęziach drzew nos Baby Jagi. Pełni wrażeń choć nieco 
zmęczeni wróciły do przedszkola.

Pod koniec października do przedszkola przybyli zaproszeni goście: leśnicy 
i rodzice. Dzieci złożyły przyrzeczenie, że będą 

dbały o drzewa i inne 

rośliny. Przyrzeczenie 
potwierdziły odciskiem palca. Później wszyscy udali 
się przed budynek szkolny. Tam, w wyznaczonych wcześniej miejscach, wspólnie  
z rodzicami i starszymi kolegami sadziły drzewka i krzewy. Oczywiście nad wszystkim 
czuwali leśnicy. Po wykonaniu zadania na wszystkich czekał stół piknikowy,  
przygotowany wcześniej przez rodziców. Była herbatka i poczęstunek, które na  
świeżym powietrzu smakowały wyśmienicie! 

Dzieci miały też okazję pozachwycać się jesiennymi kolorami Parku na Kamiennej 
Górze. Obejrzały skały wulkaniczne, bluszcz, porastający pnie drzew i przepiękne graby 
- pomniki przyrody.
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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. JANUSZA KORCZAKA W BIEDRZYCHOWICACH

Zioła i nie tylko, czyli zielone 
kulinaria.

Dzieci otrzymały zadanie domowe: 
każde dziecko miało zebrać w domu 
opakowania po ziołowych i owocowych 
herbatkach oraz kosmetykach. Następnie 
zebrane opakowania miały przynieść do 
przedszkola. Kolejnym etapem projektu 
była wycieczka na łąkę. Przed wyjściem 
pani Bożena Zynel przypomniała dzieciom  

o zachowaniu bezpieczeństwa i określiła cel wycieczki, czyli obserwację roślin  
i owadów. Wycieczka była owocna, zebrano wiele ciekawych roślin. Kolejnym krokiem 
było porównanie wybranych roślin pod względem:

– wielkości: wysoka czy niska, smukła czy rozłożysta,
– łodygi: obła czy kanciasta, sztywna czy giętka,
– liści: kształt - małe, duże, podłużne, zaokrąglone, wąskie, szerokie, gładkie.
Potem obserwowały rośliny i zioła przygotowane przez nauczycielkę. Prezentacja 

multimedialna „Znaczenie ziół”, podsumowuje naszą wiedzę o ziołach.

 Odbyła się również degustacja zielonej herbatki. Na zakończenie dzieci 
zorganizowały sklep z przyniesionych opakowań i wspólnie się bawiły.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 IM. JULIANA TUWIMA W LUBANIU

 Dzieci z Przedszkola nr 5 jesień spędziły bardzo zdrowo, a to za sprawą 
Multimedialnego Przedszkola. Na dobry początek przedszkolaki wybrały się na 
wycieczkę do parku wraz z pacynkami dziadkiem Stasiem i e-przedszkolakiem 
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Kasią. Przed wyjściem na wycieczkę 
przedszkolaki wraz z panią Arletą Szober 
ustaliły regulamin korzystania z parku 
oraz udziału w wycieczce. Dzieci 
spacerowały alejkami, obserwowały 
krajobraz zmieniającej się przyrody  
w parku. Zbierały kolorowe liście i układały 
w jesienne bukiety, dotykały drzew, bawiły 
się chustą animacyjną, odpoczywały 
na ławeczkach. Przedszkolaki nazywały 

drzewa, rozpoznawały je po kształtach 
liści. Ogromną radość sprawiało dzieciom 
chodzenie po suchych liściach, które 
oddawały odgłos: szu, szu, gdzie mogły 
naśladować szelest liści. Duża swoboda 
ruchu pozwalała obserwować przyrodę  
w okresie jesiennym. 

Dzieci z grupy V poznały właściwości 
lecznicze i kulinarne zastosowanie ziół. 
Poznały zioła na bazie wielozmysłowych 
doświadczeń, wymieniały nazwy tych, które poznały, wypowiadały się spontanicznie na 
temat smaku i zapachu. Poznały zasady zbierania i suszenia roślin leczniczych. Pacynka 
Kasia i dziadek Stasiu zaprosili dzieci wraz z wychowawczynią Bożeną Roszkowską do 
herbaciarni na degustację ziołowych napojów. Dzieci chwaliły się swoją wiedzą mówiąc, 
która herbatka na co pomaga i jakie ma zastosowanie. Do zajęć wykorzystano tablicę 
multimedialną oraz aparat fotograficzny.

Najmłodsza grupa przedszkolaków uczestniczyła w zajęciach plastycznych. 
Wspólnie z pacynkami dziadkiem Stasiem i e-przedszkolakiem Kasią wysłuchały 
opowiadania pt: O rumianku pospolitym chwaści i niepospolitym lekarstwie. Poznały 
zastosowanie i właściwości lecznicze niektórych ziół. Razem z nauczycielką Beatą 
Żółtańską i rodzicami zorganizowały Kącik Zielarski, w którym zgromadziły suszone 
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zioła lecznicze: lawendę, rumianek, 
nagietek, miętę oraz zioła świeże: 
bazylię, majeranek, tymianek i rozmaryn. 
Następnie ze zgromadzonych suszonych 
ziół wykonały wianki. Dużą radość sprawiła 
dzieciom czynność posypywania. Przy tej 
okazji miały możliwość bezpośredniego 
kontaktu – wąchały, dotykały, smakowały, 
porównywały wygląd kwiatków. Efektem 
pracy były pięknie pachnące ziołowe 
wianki, które udekorowały kącik plastyczny.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY GMINNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE

We wrześniu 5-6 latki z Oddziału 
Przedszkolnego w Siekierczynie wybrały 
się na wyprawę do pobliskiego lasu. 
„Bramę” do tej krainy otworzył im Leśny 
Dzwoneczek, który przywitał i oprowadził 
maluchów po swoim terytorium. Pani 
Dzwoneczek ciekawie opowiedziała  
o życiu zwierząt i roślin. Dzieci doświadczyły 
las różnymi zmysłami i pełne wrażeń 
wróciły do przedszkola. Leśny Dzwoneczek 
zaprosił je na kolejne spotkanie zimą.

W październiku dzięki inicjatywie jednej z mam - naszej wychowanki, przedszkolaki 
wraz ze swoimi paniami Elżbietą Ryżewską 
i Iwoną Rolińską uczestniczyły w Święcie 
Pieczonego Ziemniaka. Państwo 
T. przygotowali ognisko, poczęstunek 
oraz inne atrakcje dla dzieci. Dużo 
wrażeń smakowych sprawiło maluchom 
degustowanie pieczonych w ognisku 
ziemniaków. Przedszkolaki zobaczyły także 
pole uprawne, maszyny rolnicze, zwierzęta 
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hodowlane, wykopki i mnóstwo, mnóstwo 
ziemniaków. Poprzez takie działania nasi 
milusińscy zostali wzbogaceni o nowe 
doświadczenie i wiedzę. 

 

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
W ŚWIERADOWIE ZDROJU 

Tegoroczna piękna „złota jesień” 
pozwoliła na obserwowanie z bliska 
zmian, jakie zachodzą w przyrodzie. Dla 
przedszkolaków ze Świeradowa – Zdroju 
tego typu wycieczki są stałym i bardzo 
lubianym punktem zajęć przyrodniczych. 
Korzystając ze sprzyjającej, słonecznej 
pogody Muchomorki i Leśne Ludki 
wraz z panią Małgorzatą Dzik i panią 
Agnieszką Wielgo wybrały się na 
wycieczki do pobliskiego lasu. Celem 
wycieczek było poznanie środowiska 
leśnego w jesiennych barwach. 
Podczas wypraw dzieci rozpoznawały 

drzewa iglaste oraz liściaste, szukały  
i zbierały leśne skarby: grzyby, szyszki, 
żołędzie, nasiona buka, kolorowe liście. 
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Wypatrywały mieszkańców lasu i słuchały 
jego odgłosów. Dzieci dowiedziały się 
także, że las jest domem dla zwierząt, 
dlatego ludziom nie wolno w nim śmiecić. 

 Do przedszkola dzieci wracały pełne 
wrażeń, nasycone jesienną przyrodą, 
a nasz przedszkolny kącik przyrody 
wzbogacił się o leśne skarby przyniesione 
z wycieczek.

Podczas jednych z jesiennych zajęć 
dzieci wykonały kasztanowe ludziki, 

żyrafy, jeże i wiele innych ciekawych stworków. Pomysły, wyobraźnia i fantazja dzieci 
doprowadziły do powstania pięknej 
wystawy ich prac, którą mogli podziwiać 
ich rodzice. 

W ramach tematu Ocalić od 
zapomnienia – szukamy starych zawodów, 
temat dnia Mam chusteczkę haftowaną 
– poznajemy pracę hafciarki, grupę 
Muchomorków odwiedziła mama jednego 
z chłopców. Jej pasją są robótki ręczne: 
haftowanie, wyszywanie, robienie na 
drutach. Zaprezentowała dzieciom swoje 
prace i przybory potrzebne do robótek. 

Zajęcia z aplikacjami na tablicę 
multimedialną spotkały się z dużym 
zainteresowaniem ze strony dzieci. 
Chciały wykonać wszystkie w jeden dzień 
i dopytywały się, co będzie na następnych 
zajęciach. Aplikacje uatrakcyjniają 
zajęcia, mobilizują do pracy nawet dzieci 
nieśmiałe, niechętnie występujące na 
forum grupy. Ciekawość wygrywa ze wstydem…

Grupa Słoneczka rozpoczęła naukę fotografowania. Wiele radości sprawiło 
przygotowanie się do sesji zdjęciowej. Z wielu zebranych na środku sali strojów, 
rekwizytów i ozdób, wśród śmiechu, hałasu i odrobiny bałaganu, każdy przyszły 
model musiał stworzyć sobie własną kreację. Jednak nie był to koniec wyzwań, trzeba 
było bowiem stanąć po obu stronach obiektywu. Po instruktażu, którego udzieliła  
p. Danuta Gronska, obsługa aparatu fotograficznego okazała się łatwiejsza niż dzieci 
sobie wyobrażały. 
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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. EMILII PLATER W PLATERÓWCE

Realizując temat Bezpieczeństwo 
przedszkolaka na drodze, dzieci 
z oddziałów przedszkolnych w Platerówce 

zaprosiły policjanta z Komisariatu  
w Leśnej. Podczas wspólnych działań 
na szkolnym boisku dzieci poznały 
zasady ruchu drogowego. Z dużym zainteresowaniem słuchały gościa. Zadawały 
pytania, opowiadały o różnych zaobserwowanych zachowaniach: pozytywnych 
i negatywnych. W ramach podziękowania powiedziały wiersz. Na zakończenie 
spotkania przedszkolaki otrzymały od gościa kolorowankę dotyczącą poznanych zasad. 
Z uśmiechem na twarzy wróciły do sali. 

Realizując temat Śladami Izerskiej Zielarki wybrały się na wycieczkę po okolicy 
z dziadkiem Stachem, Kasią oraz paniami Urszulą Galas i Teresą Mańkowską. Wyprawa 

miała na celu zbieranie ziół do przedszkolnego zielnika. W trakcie wędrówki dzieci 
spotkały rolnika, który w jesienne przedpołudnie wyjechał w pole. Zaproszony do 
rozmowy opowiedział, jak ważne jest dbanie o ziemię, by móc zbierać z pól dorodne 
plony. Wszyscy w skupieniu i dużym zainteresowaniem słuchali spotkanego rozmówcę. 
Chłopcy zadawali pytania na temat ciągnika. Rolnik zwrócił uwagę dzieci na to, że  
prace polowe mogą być bardzo niebezpieczne. Dzieci podziękowały za rozmowę  
i pomachały na pożegnanie. 
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W trakcie dalszej wyprawy zbierały zioła, nazywały je, słuchały o ich leczniczych 
właściwościach. Po dłuższej chwili w pobliskim ogrodzie spotkały ogrodnika. Zaproszone 
obserwowały jego pracę, a on z wielkim entuzjazmem opowiadał o tym, co robi.  
Z wycieczki dzieci wracały z bagażem nowych wiadomości oraz koszem pełnym ziół. 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NOBLISTÓW POLSKICH W PISARZOWICACH

Przedszkolaki z Pisarzowic 
zainteresowały się na poważnie 
fotografią. Wybrały się więc ze swoją 
wychowawczynią Beatą Wicher na 
spacer po okolicy, aby sfotografować 
ciekawe miejsca znajdujące się  
w okolicy przedszkola. Już po wyjściu 
z przedszkolnego budynku doskonaliły 
umiejętność posługiwania się aparatem. 
Po powrocie ze spaceru dzieci zapoznały 

się ze sposobem przenoszenia zdjęć do laptopa, a następnie przeglądały je na tablicy 
interaktywnej. Dzieci były bardzo zadowolone, że tak pożytecznie spędziły dzień. 
Chętnie odgadywały miejsca, gdzie wspólnie robiły zdjęcia. 

Kolejnym pozytywnym doświadczeniem była wizyta w wiejskiej bibliotece. 
Zapoznały się z pracą bibliotekarza, oglądały regały z woluminami i mimo, iż nie umieją 
czytać, zobaczyły jak wygląda katalog. Dowiedziały się jak dbać o książki i je szanować. 
Zwieńczeniem wizyty było wręczenie każdemu dziecku dyplomy i książeczki. Może 
będą z nich w przyszłości wzorowi czytelnicy?
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PRODUKTY PROJEKTU MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE:

•	 Pacynki edukacyjne – Dziadek Staś i Kasia.
•	 Instrukcja korzystania z multimediów na 

potrzeby projektu Multimedialne przedszkole 
– program edukacji przedszkolnej.  
Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem.

•	 Płyta CD Multimedialne przedszkole – 
program edukacji przedszkolnej. Piosenki  
i efekty dźwiękowe.

•	 Przewodnik dla nauczyciela Multimedialne 
przedszkole – program edukacji przedszkolnej. 
Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem. 
Rozkład i scenariusze zajęć. 3-4 latki część 1, 
5 latki część 2.

•	 E – zeszyt dla nauczyciela.
•	 Zeszyt ćwiczeń dla dziecka Multimedialne 

przedszkole – program edukacji przedszkolnej. 
Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem. Część 
1 i 2, część 3 i 4.

•	 50 obrazków do czytania globalnego.
•	 50 aplikacji interaktywnych wraz ze 

scenariuszami zajęć.
•	 Zestaw 40 tematycznych tablic poglądowych.
•	 Puzzle do układania. 
•	 Kamizelka odblaskowa.
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PRACE DZIECI

Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie Zespół Szkolno – Przedszkolny  
w Radogoszczy

Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu

Gminna Szkoła Podstawowa  
im. Henryka Sienkiewicza 
w Siekierczynie/ oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa  
im. Emilii Plater w Platerówce/
oddział przedszkolny

Przedszkole w Zarębie

Szkoła Podstawowa  
nr 2 im. Jana Pawła II  
w Świeradowie-Zdroju/
oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Olszynie/ oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego  
w Kościelniku/
oddział przedszkolny
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  Amelia Trzpit, oddział przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Olszynie.

Dziewczynka recytowała powyższy wiersz na 
Olszyńskim Festiwalu Talentów. Utwór znalazła 
wychowawczyni pani Małgorzata Baszak. Amelia 
otrzymała za swoją recytację wyróżnienie.

„Jestem tablica, nie zielona, nie czarna,
ale niezwykła – multimedialna.
Zdobywam serca wszystkich w szkole,
bo ja bez białej kredy obejść się wolę.
Mam pisaki zaczarowane,
potrafią cuda, dzieciaki kochane.
Nie dla mnie gąbka do ścierania,
bo ja korzystam z oprogramowania,
które pozwala jednym małym „pstryk” spowodować,
by cały tekst po prostu znikł.”

 
/zasoby Internetu/

Przedszkole Miejskie Nr 5 
w Lubaniu

Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka 
w Biedrzychowicach/
oddział przedszkolny

Miejski Zespół Szkół Przedszkole  
Miejskie w Świeradowie-Zdroju

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Pisarzowicach

Przedszkole Miejskie Nr 1  
w Lubaniu

Szkoła Podstawowa  
w Radostowie/
oddział przedszkolny
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NAUCZYCIELE O PROJEKCIE. 
MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE TO:

NAUCZYCIELE O PROJEKCIE.  
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Rozbudza umiejętności i kreatywność 
dzieci. Nowoczesny sposób przekazywania 
wiadomości. Bogacenie wiedzy o regionie. 
Spotkania z ciekawymi ludźmi, wymiana 
doświadczeń.

• Od multimedialnego przedszkola do 
profesora.

• Multimediów świat ciekawy, więc się 
bierzmy do zabawy.

• Po co kredki i mazaki, skoro mamy laptop 
taki!

/P. Gleń, B. Piórkowska/

Mój warsztat pracy został wzbogacony                     
o ciekawe pomoce i materiały dydaktyczne. 
Duże wsparcie edukacyjne dla przedszkola. 
Ogromny krok edukacyjny w przyszłość – 
wychodzi naprzeciw potrzebom  
i oczekiwaniom nie tylko dzieci, ale również 
nauczycieli i rodziców.

Wielka przygoda dla dzieci  i nauczyciela: 
razem poznajemy, bawimy się, uczymy.

To, na co czekałam!

• Zadania z tablicą czynią cuda – dzieciom 
obca jest nuda. 

• Sprzęt multimedialny to super sprawa, 
zawsze czeka dzieci ...świetna zabawa.

To szansa, okno na świat, dające wiele możliwości. 
Rozwijanie talentów, przełamywanie barier, 

podnoszenie poczucia własnej wartości. 
Oswajanie z techniką.                                             

/Aneta Juszczyk/
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Multimedia dobra sprawa,  
jest nauka i zabawa.

/K. Jagiełło-Baszak,  S. Okuniewicz/

Wędrówka ścieżką zabawy 
i szlakiem doświadczeń 

do szczytów wiedzy.

Łączy pokolenia. 
Zwraca uwagę dziecka na to, 

co jest mu najbliższe: 
rodzina, dom, 

najbliższa okolica.

Nabywanie umiejętności przydatnych w codziennym 
życiu, rozwijanie uwagi słuchowej. Treści  programu 

pobudzają aktywność i samodzielność. Dzięki 
multimediom zajęcia są twórcze, wywołują chęć 

poznawania. Przedszkolaki bardzo chętnie podejmują 
działanie praktyczne, dzięki któremu utrwalają zdobytą 
wiedzę Potrafią coraz lepiej wnioskować i dokonywać 
samooceny. Program mobilizuje mnie do większego 

zaangażowania się w przygotowanie do zajęć, rozwija 
nauczyciela, zapobiega rutynie w tym zawodzie. 

Stawia wyzwania, ale daje sporo satysfakcji.
/Halina Frencer/

• Ciekawy sposób na uważne i bardziej wnikliwe spojrzenie  
dzieci na otaczający świat, bliższe  i dalsze środowisko.

• Nowość zmieniająca jakość w edukacji przedszkolnej.
• Podążanie za wymaganiami współczesnego świata.
• ZACIEKAWIENIE   ZASKOCZENIE   CHĘĆ DZIAŁANIA  

POKAZYWANIE WŁASNYCH SŁABOŚCI  
 ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI  WZBOGACANIE 

WIEDZY  DĄŻENIE DO CELU  RADOŚĆ  



Biuro projektu:
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

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

e-mail: przedszkolepce@interia.pl, www.przedszkolepce.of.pl 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


