Zasady udziału
w projekcie „Najmłodsi w Europie”.

§1
Organizator projektu
1. Organizatorem projektu „Najmłodsi w Europie” jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica
Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, reprezentowane przez Krzysztofa
Strzałkowskiego – Burmistrza Dzielnicy Wola.
2. Działania w projekcie koordynuje Wydział Działalności Gospodarczych i Funduszy
Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola (tel. 022 443-56-55, e-mail: fe.wola@um.warszawa.pl).

§2
Koszt realizacji projektu
Koszty udziału w projekcie pokrywa organizator, zgodnie z zakresem zadań przewidzianych
w niniejszych Zasadach.

§3
Termin realizacji projektu
1. Okres realizacji projektu: luty - czerwiec 2018 r.
2. Formalne zgłoszenie uczestników organizatorowi (rozumiane jako dostarczenie przez
przedszkola karty zgłoszeniowej) do dnia 16 marca 2018 r.
3. Oficjalne podsumowanie i zakończenie projektu odbędzie się podczas Gali podsumowującej
projekt – przeprowadzenie do 30 czerwca 2018 r.

§4
Główny cel projektu
Cel główny projektu:
Kształtowanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej i europejskiej.
Cele szczegółowe projektu:
1) Rozbudzenie u dzieci zainteresowania innymi kulturami, podkreślenie wagi tolerancji
i poszanowania kultury i dorobku innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec;
2) Zachęcanie dzieci do poznania życia codziennego wybranych narodów europejskich;
3) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do Unii Europejskiej;
4) Poznanie przez dzieci ciekawostek przyrodniczo-geograficznych innych krajów;
5) Poznanie słynnych budynków i zabytków Unii Europejskiej;
6) Zwiększenie wiedzy i świadomości u dzieci na temat zdrowego odżywiania się;
7) Zwiększenie wiedzy i świadomości u dzieci na temat pieniądza, korzystania z kart
płatniczych
i banków;
8) Rozwijanie u dzieci zainteresowań, kreatywności i samodzielności.
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§5
Uczestnicy projektu
Projekt adresowany jest do 102 dzieci w wieku 4 i 5 lat z pięciu przedszkoli zlokalizowanych na
terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:
1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat",
2. Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi,
3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej,
4. Przedszkole Integracyjnego nr 209 „Zaczarowane ziarenko”,
5. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310.
§6
Zadania w ramach projektu
Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi zadaniami:
1. Warsztaty „Skąd biorą się pieniądze i jak nimi zarządzać”. Im wcześniej dzieci poznają
świat finansów, tym lepiej będą w nim funkcjonowały. Zajęcia zorganizowane będą w marcu/
kwietniu 2018 r., przybliżą przedszkolakom takie zagadnienie jak: historia monety (pieniędzy),
poznają walutę obowiązującą w Polsce, sposoby gromadzenia pieniędzy, reguły transakcji
wymiennych i podstawowe pojęcia jak: bankomat, konto bankowe, skarbonka. Warsztaty
zachęcą dzieci do aktywności, wykorzystując naturalną ciekawość i będą miłą zabawą.
Jednocześnie zawierać będą treści z różnych dziedzin i wprowadzać przedszkolaków w świat
finansów. Wiedza przekazana na warsztatach będzie dostosowana do wieku dzieci.
2. Warsztaty „Jedzenie ma znaczenie”. W dzisiejszych czasach dzieci jedzą zbyt dużo cukrów
prostych i tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, w ich diecie brakuje natomiast błonnika,
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i witamin. Z informacji zaczerpniętych ze stron
internetowych wynika, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Dlatego proponowane
warsztaty edukacji zdrowych nawyków żywieniowych oraz promujące zdrowy styl życia mają
kształtować nawyki spożywania owoców, warzyw i nabiału a ograniczać spożywanie
słodyczy. Zorganizowane w kwietniu/ maju 2018 r. zajęcia zwiększą świadomość dzieci na
temat prawidłowego odżywiania się
i kształtowania nawyków zdrowego stylu
życia.
3. Przygotowanie prac plastyczno- przestrzennych.
Każde przedszkole przygotowuje pracę, która zostanie zaprezentowana w czerwcu na Gali
podsumowującej projekt:
a) słynny zabytek lub budowla charakterystyczna dla wybranego państwa UE - Przedszkole
nr 37;
b) przygotowanie makiety swojego przedszkola z podwórkiem - Przedszkole nr 118;
c) przygotowanie mapy UE - Przedszkole nr 127;
d) przygotowanie mapy Polski - Przedszkole nr 209;
e) przygotowanie maskotki UE – Syriusza - Przedszkole nr 310
Wszystkie prace mają być wykonane
wykorzystaniem surowców wtórnych.

techniką

przestrzenną/

półprzestrzenną

z

4. Warsztaty z wiedzy o UE.
Dzięki współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa w każdym
z przedszkoli zostaną zorganizowane i przeprowadzone warsztaty z podstawowej znajomości
UE.
W formie zabawy przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych zostaną przybliżone
dzieciom najważniejsze symbole, zagadnienia i pojęcia o Unii Europejskiej.
5. Charakterystyka wybranego państwa UE.
Na Gali podsumowującej projekt każde przedszkole przedstawi w dowolnej formie
charakterystyczne elementy, ciekawostki związane z wybranym wcześniej państwem UE np.:
wiersz, piosenka, taniec, wypowiedź dzieci.
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6. Quiz „Jestem Polakiem, Jestem Europejczykiem”.
Na Gali podsumowującej projekt przeprowadzony będzie quiz dla dzieci z wiedzy o UEoparty on będzie o materiał z warsztatów prowadzonych przez konsultanta Europe - Direct
oraz wiedzy przekazanej przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. Quiz będzie
zawierał kilka pytań: prawda – fałsz oraz odpowiedzi do wyboru: A lub B.
7. Gazetka/kącik związany z tematyką UE
W każdym przedszkolu powstanie na tablicy informacyjnej czy w innym miejscu dogodnym
dla każdego przedszkola kącik/gazetka związany z tematyką UE, która była omawiana na
warsztatach oraz z nauczycielami wychowania przedszkolnego w ramach projektu.

§7
Wymogi formalne uczestnictwa.
1. Warunkiem udziału w projekcie jest osobiste dostarczenie przez daną placówkę przedszkolną
wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą rodzica na wykorzystanie wizerunku
dziecka (załącznik nr 1 i 2 do niniejszych Zasad) do siedziby Urzędu Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy przy ul. Żelaznej 99, 01-017 Warszawa, pok. nr 7 do dnia 16 marca 2018 r. do
godz. 15.00.
2. Przystąpienie do projektu przez przedszkola jest równoznaczne z akceptacją Zasad udziału w
projekcie „Najmłodsi w Europie”.
3. Prace wykonane będą przez dzieci pod okiem nauczyciela wychowania przedszkolnego,
techniką przestrzenną lub półprzestrzenną z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz
kredek, farb, różnych wycinanek jak również mas plastycznych typu: glina, modelina,
plastelina, masa solna, masa papierowa.
4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
dane przedszkola, tytuł pracy.
5. Prace powinny być odpowiednio utrwalone i zabezpieczone.
6. Wystawa prac będzie miała miejsce podczas Gali podsumowującej projekt w terminie i
miejscu wskazanym przez organizatora.
§8
Nagrody
1. Projekt zakłada, że każde przedszkole integracyjne biorące udział w projekcie jest zwycięzcą,
a nagrody rzeczowe zakupione dla przedszkoli będą wykorzystywane m. in. do dalszej
edukacji dzieci, kształtowania aktywnej postawy obywatelskiej i świadomości z bycia
obywatelem Polski i UE.
2. Dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie organizator przewiduje drobne upominki,
które pomogą rozwijać zainteresowania i kreatywność u dzieci.
3. Informacje dotyczące zakończenia projektu, rozdania nagród, wystawy prac podczas Gali
podsumowującej projekt zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, portalu społecznościowym oraz na stronach internetowych przedszkoli
uczestniczących w projekcie.
§9
Przebieg gali podsumowującej projekt
1. Gala podsumowująca projekt odbędzie się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
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2. Program Gali podsumowującej projekt:
1) Otwarcie Gali podsumowującej projekt przez przedstawiciela Urzędu Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy.
2) Zapoznanie z przebiegiem Gali podsumowującej projekt.
3) Przeprowadzenie quizu z wiedzy o UE wśród uczestników projektu.
4) Przedstawienie przez każde przedszkole w dowolnej formie informacji o wybranym
wcześniej państwie UE.
5) Podsumowanie działań projektowych oraz wręczenie nagród i upominków.
6) Zwiedzanie wystawy (prace przygotowane przez przedszkola).
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Udział w projekcie jest nieodpłatny i dobrowolny.
2. Wybrane prace przygotowane w ramach działań projektowych mogą być wykorzystane do
celów promocyjnych przez organizatora projektu.
3. Niniejsze Zasady wraz z załącznikami przesłane zostaną do przedszkoli wymienionych w
§ 5 oraz udostępnione na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wola oraz stronach
internetowych przedszkoli uczestniczących w projekcie.

Załączniki do Zasad:
1. Karta zgłoszenia do projektu „Najmłodsi w Europie”.
2. Zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka
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