PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„MALI PRZYJACIELE DRZEW”
W miesiącach od kwietnia do czerwca 2011 roku w naszym przedszkolu był
realizowany we wszystkich grupach wiekowych projekt edukacyjny
„Mali przyjaciele drzew”.
Inspiracją do napisania tego projektu była osoba krakowskiej artystki
Cecylii Malik i jej akcja artystyczna „ 365 drzew” .
Projekt edukacyjny „Mali przyjaciele drzew” zakładał angażowanie
artystycznej i przyrodniczo- ekologicznej aktywności dzieci.
W ramach projektu dzieci zdobywały wiedzę na temat drzew ( ich budowy,
gatunków, roli drzew w przyrodzie, sposobów ich ochrony ) ale także drzewa
były dla nich inspiracją w działaniach artystycznych ( tworzeniu prac
plastycznych różnymi technikami, fotografii, utworów literackich ).
Realizacji projektu służyły następujące działania:
- prezentacja zdjęć wykonanych przez Cecylię Malik na laptopach
ofiarowanych przedszkolu przez firmę Valeo
- realizacja tematów zajęć dotyczących drzew- zapoznanie dzieci z budową
drzew i ich rolą w przyrodzie
- wykonywanie podczas zajęć prac plastycznych, których tematem były drzewarożnymi technikami
-spotkanie z architektem zieleni, który zapoznal dzieci z gatunkami drzew
rosnącymi w ogrodzie przedszkolnym i parku
- warsztaty ekologiczne prowadzone przez edukatorski z Fundacji Aeris Futuro
- zwiedzanie plantacyjnej uprawy drzew i krzewów
- obserwacje przyrodnicze w terenie i doświadczenia związane z drzewami
prowadzone przez dr Marcina Pietrzykowskiego z Akademii Rolniczej
- spotkanie z leśnikiem na terenie lasu, podczas wycieczki do Zabierzowa
- spotkania w bibliotece służące zapoznaniu dzieci z utworami literackimi, w
których występują drzewa
- warsztaty plastyczne poświęcone rzeźbie w drewnie prowadzone przez
rzeźbiarkę Annę Malik
- warsztaty malarskie pod kierunkiem malarki G.Stępniewskiej- Szynalik
poświęcone malowaniu drzew na płótnie
- warsztaty fotograficzne, poświęcone sztuce fotografowania drzew
- warsztaty tworzenia gipsowych sztukaterii prowadzone przez plastyczkę Igę
Pauliczak
- warsztaty tworzenia ilustracji do wierszy Brzechwy i Herberta prowadzone
przez ilustratorkę książek dla dzieci Katarzynę Koczubiej- Pogwizd
-plenerowa akcja artystyczna „Drzewa”- tworzenie drzew z kartonowych pudeł
i rur

Podczas realizacji projektu „Mali przyjaciele drzew” współpracowaliśmy ściśle
przede wszystkim z C.S.W. „Solvay” oraz z Klubem Osiedlowym „Iskierka” i
biblioteką osiedlową.
W ramach projektu przygotowaliśmy również działania, w których o pomoc
prosiliśmy rodziców :
- konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „ Drzewo mój przyjaciel”
organizowany przez C.S.W „ Solvay”, na który wpłynęło ponad 30 prac
- konkurs na napisanie bajki relaksacyjnej , w której treści pojawią się drzewa
- akcja zbiórki makulatury
- akcja zbiórki zakrętek we współpracy z Fundacją Nauka i Kultura
Zakrętki.info -Pomagamy nie tylko przyrodzie
Podsumowanie projektu „ Mali przyjaciele drzew” nastąpiło podczas Dnia
Rodziny 3 czerwca, kiedy to odbyła się w naszym przedszkolnym ogrodzie
wystawa prac plastycznych dzieci powstałych podczas realizacji projektu.
Sukcesy wynikające z realizacji projektu „Mali przyjaciele drzew” :
dla dzieci:
• zdobyły wiedzę nt. drzewach, nauczyły się nazywać i rozróżniać
podstawowe gatunki drzew
• nauczyły się prowadzić obserwacje przyrodniczą
• dowiedziały się jak dbać o drzewa i je chronić
• aktywnie angażowały się w działania na rzecz przyrody
• obcując z przyrodą odkryły nowe źródło inspiracji twórczych
• nauczyły się korzystać z różnorodnych technik i narzędzi plastycznych
pod okiem krakowskich artystów
dla przedszkola:
• poprzez zorganizowanie wystawy prac plastycznych dzieci placówka
zaprezentowała się w środowisku lokalnym
• wzmocnił się pozytywny wizerunek przedszkola jako odpowiedzialnego
ekologicznie
• nawiązany został kontakt z różnymi instytucjami, osobami ( artyści ),
który można będzie wykorzystywać w kolejnych latach
napisała: autorka projektu nauczycielka Przedszkola nr 95- Małgorzata Ożóg

