REGULAMIN
PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„BAJKA, KTÓRA NAS UCZY I ŁĄCZY –
O PRZYGODACH SIKORKI ZADZIORKI''
I Organizatorzy
Projekt realizowany jest w ramach akcji edukacyjnej prowadzonej przez ekodoradcę Gminy
Radziemice wraz ze Szkołą Podstawową w Zielenicach w ramach projektu zintegrowanego
LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze”.
II Cele projektu
1. Podniesienie świadomości dzieci na temat zanieczyszczeń powietrza oraz działań
podejmowanych na rzecz ochrony powietrza.
2. Wzmocnienie postawy proekologicznej u dzieci.
3. Zmiana społecznego nastawienia wobec nieprawidłowych zachowań dotyczących
m.in. spalanie odpadów.
4. Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, poprzez wydanie ekologicznej
książeczki edukacyjnej.
5. Promowanie wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu.
6. Utworzenie sieci współpracy między placówkami przedszkolnymi na terenie Gminy
Radziemice, dającej w końcowym efekcie serie bajeczek napisanych przez
przedszkolaków pod kierunkiem nauczycieli.
7. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci, propagowanie czytelnictwa.

III Wytyczne dotyczące bajki
Uczestnikami przedsięwzięcia jest każda grupa z danego przedszkola.
Każde z przedszkoli ma za zadane poinformować rodziców o projekcie i jego celach
oraz uzyskać pisemną zgodę na udział dzieci w projekcie.
1. Tytuł bajki brzmi „Przygody Sikorki Zadziorki”.
2. Każde przedszkole ma za zadanie napisać jeden rozdział bajki, (uwzględniając hasło
,,Czyste powietrze” na swojej Małej Ojczyźnie) przy czym pierwszy rozdział jest
zarezerwowany dla organizatora akcji.
3. Każde przedszkole ma do dyspozycji 4 strony, w tym musi zamieścić:
a) stronę tytułową wraz z ilustracją,
b) 2 strony tekstu,
c) ilustracja do tekstu.
Wydrukowane strony należy włożyć do koszulek foliowych, następnie do skoroszytu
(format A4). W spisie treści dokonujemy zapisu np. Strona 2, 3, 4 – Oddział
Przedszkolny w Zielenicach, nauczyciel M. Płaszewska, A. Nocoń.
4. Poszczególne rozdziały muszą opisać przygodę głównego bohatera – historia musi
być związana z naszą Małą Ojczyzną.
5. Po napisaniu rozdziału dane przedszkole przekazuje bajkę kolejnej placówce z listy
załączonej do regulaminu.
6. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
- forma papierowa A4 i jej kopię prosimy przesłać na adres e-mail:
marzenaplaszewska@interia.pl
- tekst pisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 16,
- technika prac plastycznych to kredki ołówkowe
- rozdział powinien zawierać swój tytuł,
- każde z przedszkoli dołącza do rozdziału bajki nazwę przedszkola, nazwę grupy
piszącej bajkę, imiona dzieci, które rysowały ilustracje do bajki oraz imię
i nazwisko nauczyciela danej grupy.
- rozdział nie może być krótszy niż strona a nie dłuższy niż 2 strony.
7. Do każdej pracy prosimy dołączyć zaświadczenie Dyrektora/ Kierownika placówki
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu.
8. Projekt kończy się opublikowaniem i wydrukowaniem bajki oraz zorganizowaniem
akcji czytelniczej ,,Czytanie na polanie”, która planowana jest w Szkole
Podstawowej w Zielenicach, gdzie zaproszeni goście poprzez głośne czytanie
zaprezentują wszystkim przedszkolakom z terenu gminy fragment bajki.
9. Każde dziecko w podziękowaniu za swoją pracę i włożony trud, otrzyma jeden
egzemplarz bajki.
10. Więcej informacji na temat opisanego przedsięwzięcia można uzyskać pod
następującymi numerami telefonów:
- 504 310 334 Marzena Płaszewska
- 889 385 885 Aneta Nocoń

IV Harmonogram akcji

Akcję literacką rozpoczynamy 05.03.2018 r.
Czas na napisanie rozdziału przez jednego uczestnika to tydzień.
Termin napisania ostatniego rozdziału przewidywany jest na dzień 20.04.2018r.
Okres od 01.05.2018 roku do 31.05.2018 roku to czas na edytowanie i drukowanie
bajki.
5. 05.06.2018r. w Szkole Podstawowej w Zielenicach odbędzie się akcja czytelnicza pt.
,,Czytanie na polanie”, gdzie zaproszeni goście dla wszystkich przedszkolaków
z terenu gminy, głośno przeczytają fragment bajki.
1.
2.
3.
4.

Placówka

Czas na realizację

Opiekunowie grup

Oddział Przedszkolny
w Zielenicach

05.03. - 09.03.2018

M. Płaszewska,
A. Nocoń

Oddział Przedszkolny
w Radziemicach

12.03. - 16.03.2018

K. Moląg- Szreniawska,
L. Krężołek

Punkt Przedszkolny
w Łętkowicach

19.03. - 23.03.2018

M. Paliga- Szopa,
M. Wcisło

Oddział Przedszkolny
w Łętkowicach

26.03. - 30.03.2018

I. Pabian,
M. Stanek

Oddział Przedszkolny
w Radziemicach

09.04. - 13.04.2018

J. Kaczmarczyk,
U. Stępień

Oddział Przedszkolny
w Radziemicach

16.04. - 20.04.2018

R. Auguścik

Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP
MALOPOLSKA /LIFE14IPEPL021 Współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii
Europejskiej.

Załącznik nr 1

Zgoda Rodziców/ Prawnych Opiekunów
Ja …...........................................................wyrażam zgodę na
udział mojego dziecka.............................................................
na uczestnictwo w projekcie edukacyjnym ,,Bajka, która
nas uczy i łączy”
Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych
dziecka oraz na publikację jego wizerunku w zakresie
związanym z udziałem w projekcie.

Zgoda Rodziców/ Prawnych Opiekunów
Ja …...........................................................wyrażam zgodę na
udział mojego dziecka.............................................................
na uczestnictwo w projekcie edukacyjnym ,,Bajka, która
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związanym z udziałem w projekcie.

