Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Opocznie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,
Osi priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działania: XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałania: XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

realizuje projekt

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA POSZERZA HORYZONTY”
W miesiącu lipcu dzieci co tydzień poznawały inne kraje: w pierwszym tygodniu
zwiedziły Gorącą Hiszpanię położenie geograficzne, charakterystyczne stroje ludowe, flaga
a także podstawowe zwroty po hiszpańsku. Dzieci uczyły się tańca Flamenco a także o corridzie.
Na koniec tygodnia dzieci przygotowywały egzotyczne koreczki z wykorzystaniem różnych
egzotycznych owoców. W następnym tygodniu dzieci odwiedziły Antyczną Grecję zapoznały się
z historią i kulturą Grecji, bogami i mitami greckimi. Na przedszkolnym placu zabaw odbyła się
olimpiada grecka – konkurencje sportowe i wręczenie medali. Kolejne odwiedzone miejsce to
Pustynny Egipt położenie geograficzne, wykonanie flagi Egiptu. Zapoznanie dzieci co to jest
sfinks, piramidy, wykonanie pracy plastycznej której tematem była mumia: dzieci okręcały się
całe papierem toaletowym z pomocą cioci i udawały mumię. Na zajęciach kulinarnych dzieci
przygotowywały potrawy egipskie. Uczyły się również o zwierzętach żyjących na Saharze
i o znaczeniu rzeki Nil dla mieszkańców Egiptu. Kolejnym miejscem był Indiański Meksyk jego
położenie, flaga, tradycje, stroje ludowe, na pracach plastycznych dzieci wykonywały pióropusze.
W ramach zajęć kulinarnych dzieci robiły tortillę.
Ponadto odbyły się zajęcia równościowe według scenariusza „Dziewczynki płaczą
a chłopcy są złośliwi” podczas których dzieci zapoznano z pojęciem stereotypu i uświadomienie
im, że ich upodobania, podstawowe cechy wyglądu są do siebie podobne bądź różne niezależnie
od tego jaką mają płeć.
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Wszyscy uczestnicy/uczestniczki uczestniczą we wszystkich formach wsparcia
zaplanowanych w projekcie, wszyscy mają równy dostęp do zajęć jak i pomocy
dydaktycznych bez względu na płeć
25 dzieci (15 DZ i 10 CH) z czego
5 latków – 12 dzieci (w tym 9 dziewczynek i 3 chłopców)
4 latków – 13 dzieci (w tym 6 dziewczynek i 7 chłopców)

Realizator projektu : Akademia Przedszkolaka Agnieszka Klimek
Biuro projektu : ul. M.C. Skłodowskiej 22, 26-300 Opoczno,
e-mail info@akademia-przedszkolaka.com, Tel: 601 668 592
Koordynator projektu : Małgorzata Mlonka,
e-mail malgorzata.mlonka@wp.pl, Tel: 509 021 050
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