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„ Kto myśli 10 lat naprzód sadzi drzewa, a kto patrzy
100 lat naprzód – uczy ludzi”
Inspiracją do napisania projektu edukacyjnego
pt. „ Mali przyjaciele drzew” była osoba krakowskiej
artystki Cecylii Malik i jej projekt „ 365 drzew” .
Artystka od 25 września 2009 codziennie wspinała się
na inne drzewo, akcja trwała równo rok, czyli 365 dni,
w czasie których zdobyła 365 drzew, za każdym razem
inne. Każdego dnia stwarzała obraz- fotografie,
starannie dobierając tło, światło, kompozycje, obraz
którego sama była bohaterką.
Chodź Cecylia Malik jest malarką, a nie
przyrodnikiem, to świetnie zna się na drzewach, a jej
drzewny projekt jak pisze Adam Wajrak „ nie jest tylko
artystyczny, on jest przyrodniczy, bo przywraca nam,
ludziom drzewa”.
Projekt edukacyjny „Mali przyjaciele drzew” również
zakłada angażowanie artystycznej i przyrodniczoekologicznej aktywności dzieci. W ramach projektu
dzieci zdobędą wiedzę na temat drzew ( ich budowy,
gatunków, roli drzew w przyrodzie, sposobów ich
ochrony ) ale także drzewa staną się dla nich inspiracją
w działaniach artystycznych ( tworzeniu prac
plastycznych różnymi technikami, fotografii, utworów
literackich ).
Podsumowaniem projektu będzie wystawa prac
artystycznych dzieci podczas Dnia Rodziny, którą
otworzy Cecylia Malik.

Cel ogólny:
Propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla
środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej
dzieci poprzez kontakt z przyrodą.
Cele szczegółowe:
- zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami drzew
- poznanie funkcji i znaczenia drzew
- przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań
zmierzających do ochrony drzew
- zdobywanie umiejętności doświadczania i
obserwowania przyrody
- poznanie różnych środowisk przyrodniczych
- kształtowanie wrażliwości i szacunku do ojczystej
przyrody
- odkrywanie korzyści wynikających z obcowania z
przyrodą
- rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych
oraz fotograficznych dzieci
- kształtowanie umiejętności posługiwania się
różnorodnymi technikami i narzędziami plastycznymi
Termin realizacji projektu:
Kwiecień- maj-czerwiec 2011r.
Adresat projektu:
dzieci 3-6– letnie

Metody i formy pracy:
- wycieczki, spacery
-obserwacja
- metoda ćwiczeń praktycznych
- pokaz
- zabawy badawcze
- metoda gier i zabaw dydaktycznych
- filmy edukacyjne
- spotkania z artystami
- twórczość plastyczna
- drama
- wystawa
- rozmowy, dyskusje dające dzieciom możliwość
dzielenia się swoimi przeżyciami
Współpraca ze środowiskiem w realizacji projektu:
- Centrum Sztuki Współczesnej „ Solvay”
- Klub Osiedlowy „ Iskierka”
- biblioteka osiedlowa
- rodzice, dziadkowie

Temat

1. Oglądanie zdjęć
zrealizowanych przez artystkę
Cecylię Malik w ramach jej
projektu „ 365 drzew”
2. Realizacja tematów
kompleksowych dotyczących
drzew- zapoznanie dzieci z
budową drzew, gatunkami, rolą
drzew w przyrodzie, produktami
wytwarzanymi z drewna, ochroną
drzew
3. Zapoznanie dzieci z drzewami
znajdującymi się na terenie
ogrodu przedszkolnegoprzygotowanie dla nich tabliczek
informacyjnych
4. Spotkanie ze znawcą drzew
podczas spaceru do parku –
uzyskanie informacji nt drzew
tam rosnących

Forma

Osoba
odpowiedzialna

Osoba, org.
Współdz.

Termin
realizacji

zapoznanie z
książką

M. Ożóg

1 IV

zajęcia z
dziećmi

nauczyciele
gr.I, II, III, IV

IV

zajęcia z
dziećmi w
ogrodzie

nauczyciele
gr.I, II, III, IV

IV

zajęcia z
M. Ożóg
dziećmi w parku

znawca
drzew

IV

Uwagi o
realizacji

5 Przygotowanie wystawy
wystawa
książek, albumów dotyczących
drzew
6. Obserwacje przyrodnicze w
zajęcia z
terenie i doświadczenia związane dziećmi w
z drzewami
parku, ogrodzie,
kąciku przyrody
7. Prowadzenie dokumentacji
zajęcia z
przyrodniczej : rysunek, zdjęcia
dziećmi w
parku, ogrodzie
8. Zapoznanie dzieci z utworami lekcja
literackimi, w których występują biblioteczna
drzewa
zajęcia z
dziećmi
9. Wykonywanie prac
zajęcia
plastycznych , których tematem
plastyczne z
będą drzewa- różnymi technikami dziećmi
10. Udział dzieci i rodziców w
konkurs dla
konkursie plastycznym „ Drzewo- dzieci i
mój przyjaciel”
rodziców
11. Warsztaty plastyczne dla
warsztaty
dzieci poświęcone rzeźbie w
plastyczne w
drewnie prowadzone przez
muzeum Erazma
krakowską artystkę
Ciołka

nauczyciele
gr.I, II, III, IV

biblioteka
osiedlowa
rodzice

nauczyciele
gr.I, II, III, IV

IV-V

nauczyciele
gr. II, III, IV
nauczyciele
gr.I, II, III, IV

IV- V
biblioteka
osiedlowa

nauczyciele
gr.I, II, III, IV
M. Ożóg
nauczyciele
gr IV

IV

IV- V

IV- V
C.S.W.
„ Solvay”
rodzice
rzeźbiarka
Anna Malik

IV-V
22 III

12. Plener malarski poświęcony
malowaniu drzew pod kierunkiem plener malarski
malarki Grażyny
Stępniewskiej- Szynalik

nauczyciele
gr. II, III, IV

malarka G.
StępniewskaSzynalik
Klub
osiedlowy
„ Iskierka”
nauczyciele gr II Iga Pauliczak
C.S.W.
Solvay

12. Warsztaty tworzenia
gipsowych sztukaterii ( motywy
roślinne) prowadzone przez Igę
Pauliczak

warsztaty
plastyczne

13. Warsztaty fotograficzne –
dotyczące sztuki fotografowania
drzew prowadzone przez Annę
Wydrych
Wystawa wykonanych zdjęć w
C.S.W „Solvay”
14. Spotkanie z ilustratorką
książek Katarzyną KoczubiejPogwizd- tworzenie ilustracji do
wierszy o drzewach
15. Konkurs dla dzieci i rodziców
na napisanie bajki relaksacyjnej ,
której bohaterem będą drzewa

warsztaty
fotograficzne
wystawa
fotograficzna

M. Ożóg

warsztaty
plastyczne

M. Ożóg

konkurs dla
dzieci i
rodziców

A.FreyKobylska
M. Bukowiecka

Anna
Wydrych

IV

31III

V

C.S.W.
Solvay
K. KoczubiejPogwizd
C.S.W.
Solvay

V

V

16 Tworzenie przez dzieci
wierszyków, opowiadań w
których pojawią się drzewa
17.Happening przed C.S.W.
Solvay - prace przestrzenne
„ Drzewa”

zajęcia z
dziećmi

nauczyciele
gr.II, III,IV

IV-V

happening

nauczyciele
gr II,III,IV

18.Akcja zbiorki makulatury z
przeznaczeniem na działanie
klubu „Gaja”pt. „ Zbieraj
makulaturę, ratuj konie”
19.Udział dzieci w konkursie na
plakat o treści inspirującej do
sadzenia drzew
20. Warsztaty ekologiczne
dotyczące roli drzew dla
środowiska, sposobów
zmniejszania emisji dwutlenku
węgla, efektu cieplarnianego
21. Zwiedzanie plantacyjnej
uprawy drzew i krzewów „ Twój
ogród”- spotkanie z właścicielką,
która opowie dzieciom o uprawie
i pielęgnacji drzew

akcja zbiórki
makulatury

nauczyciele
gr.I, II, III, IV

konkurs
plastyczny

nauczyciele
gr IV

Fundacja
Nasza Ziemia

IV

warsztaty
ekologiczne

nauczyciele
gr II, III,IV

Fundacja
Aeris Futuro

IV

spotkanie z
hodowcami
drzew

nauczyciele
gr II, III,IV

państwo
Joanna i
Paweł Kielar

V

K. KoczubiejPogwizd
C.S.W.
Solvay
Klub „Gaja”

V

IV- V

22. Spotkanie z dr Marcinem
Pietrzykowskim w terenieprzeprowadzenie doświadczeń
związanych z drzewami

zabawy
badawcze

A.FreyKabylska

Akademia
Rolnicza

23. Wycieczka do Zabierzowaspacer po lesie, uzyskanie
informacji nt drzew podczas
spotkania z leśnikiem

wycieczka
spotkanie z
leśnikiem

nauczyciele
gr.I, II, III, IV

leśnik

24. Wystawa prac dzieci
powstałych podczas realizacji
projektu.
Wręczenie dzieciom odznaczeń
„ Mały przyjaciel drzew”
Spotkanie z Cecylią Malik

wystawa prac
dzieci

nauczyciele
gr.I, II, III, IV

malarka
3 VI
Cecylia Malik godz. 15:00

.

13 V

19 V

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEGO
PROJEKTU:

dla dzieci:
• wzbogacą swoją wiedzę o drzewach
• nauczą się prowadzić obserwacje przyrodniczą
• przyjmą opiekuńczą postawę wobec drzew
• aktywnie zaangażują się w działania na rzecz
przyrody
• obcując z przyrodą odkryją nowe źródło inspiracji
twórczych
• będą umiały korzystać z różnorodnych technik i
narzędzi plastycznych
dla przedszkola:
• poprzez zorganizowanie wystawy prac
plastycznych dzieci placówka zaprezentuje się w
środowisku lokalnym
• wzmocni się pozytywny wizerunek przedszkola
jako odpowiedzialnego ekologicznie
• nawiązany zostanie kontakt z różnymi instytucjami,
osobami ( artyści ), który można będzie
wykorzystywać w kolejnych latach
dla mnie osobiście:
• poszerzę swoją wiedzę na temat drzew
• wzrośnie moja wiedza i świadomość ekologiczna
• wzbogacę swoje umiejętności o nowe techniki
plastyczne

