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1. WYMAGANIE 

 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

"Lubycki Zakątek" 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

1) Niwelacja różnic środowiskowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich w gm. Lubycza 
królewska. 
2) Wdrożenie innowacji pedagogicznej ,,Lubycki Zakątek". 
3) Wzmacnianie wyobraźni dzieci, ekspresji artystycznej, muzycznej, teatralnej. 
4) Edukacja wychowawcza rodziców/opiekunów. 
5) Rozwój osobowości i inteligencji emocjonalnej, umiejętności społecznych, nauka bycia i działania 
razem. 
6) Realizacja dotychczas ,,niedopełnionego" marzenia w zakresie utworzenia regionalnej placówki 
edukacyjnej tzn. takiej, która z jednej strony uczy i wychowuje ,,Małego Europejczyka", z drugiej strony 
dba o jego korzenie, pomaga utrzymać tożsamość, identyfikować się z własną rodziną, a wraz z nią 
określoną tradycją, kulturą, językiem. 
7) Stymulowanie rozpoznanych indywidualnych uzdolnień, wyrównywanie deficytów edukacyjnych dzieci. 
8) Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, poczucia pewności, że żadne wyzwanie nie jest zbyt 
trudne. 



 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

W ramach realizacji projektu podjęto działania z zakresu edukacji społecznej, przyrodniczej, językowej, 
muzycznej, plastycznej i ruchowej, przy jednoczesnym położeniu nacisku na podtrzymywanie i rozwijanie 
lokalnych tradycji, regionalizmu, kultury ludowej i obrzędowości. Zaproponowano dzieciom i ich rodzicom 
nowe formy aktywności wykraczające poza obręb dotychczasowej działalności edukacyjno-wychowawczej 
przedszkola ukierunkowanej głownie na realizację podstawy programowej. Za realizację zadań 
odpowiadali nauczyciele przy jednoczesnym zaangażowaniu partnerów przedszkola (w tym 
Stowarzyszenia "Razem dla Lubyczy") oraz rodziców i opiekunów dzieci. Zajęcia odbywały się w formie 
cyklicznych spotkań realizowanych przy pomocy metod aktywizujących, opartych o działanie, obserwację 
i słowo. 
Zaplanowane działania obejmowały: warsztaty plastyczne, ekologiczne, muzyczno-teatralne, językowe. 
Dodatkowymi działaniami w projekcie była organizacja kącików tematycznych "Moja Lubycza dawniej i 
dziś", wycieczek do ciekawych miejsc regionu, spotkań z seniorami, z psychologiem. 

 

5. EFEKTY 

Realizowane przedsięwzięcia: 
- wzmocniły w dzieciach poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, 
- wpłynęły na integrację środowiska lokalnego, 
- zacieśniły więzi międzypokoleniowe, 
- poszerzyły wiedzę przedszkolaków na temat historii i tradycji regionu, 
- stworzyły dzieciom okazję do zaprezentowania swoich talentów w środowisku, 
- wpłynęły na promocję edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym. 
 
Efektem prowadzonych działań było też zorganizowanie, na podsumowującym projekt pikniku rodzinnym, 
wystawy fotograficznej, która wzbudziła bardzo duże zainteresowanie zarówno wśród miejscowej 
ludności, jak  i odwiedzających miejscowość gości.  
Ponadto, w efekcie realizowanych przedsięwzięć, wydano dwie książeczki: „Smakołyki, które lubią smyki z 
Pogranicza” i ,,Bajki z kolorami krajki” (z akcentami kultury ukraińskiej). 
Jako zwieńczenie pleneru malarskiego powstał folder "Lubycza w oczach dziecka". 
Wykonano makiety ważnych obiektów regionu, wzbogacono wyposażenie "wiejskiej izby", stanowiącej 
ciekawy kącik regionalny. 

 
Należy podkreślić, że zdobyte podczas realizacji nowych działań kompetencje, pozyskane wyposażenie 
(aparaty fotograficzne, sztalugi, stroje ludowe), a także wspomniane powyżej wytwory (wydawnictwa, 
makiety, eksponaty) są wykorzystywane, już po zakończeniu projektu, w realizacji procesów 
wspomagania i rozwoju dzieci. 
 

 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

1) Planując innowacyjne rozwiązania warto sięgać po dostępne w różnej postaci środki z funduszy Unii 
Europejskiej - co wpływa na większą różnorodność planowanych i realizowanych działań. 
2) Budowanie pozytywnych relacji z podmiotami środowiska lokalnego, wpływa korzystnie na bogacenie 
oferty przedszkola, wybiegającej poza obowiązkowe treści wynikające z podstawy programowej. 
3) Klimat otwartości i wzajemnego zaufania w relacjach przedszkole - rodzice służy podejmowaniu wielu 
ciekawych działań. 
 



 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Przedszkole chętnie dzieli się swoimi pomysłami, dorobkiem, doświadczeniami zdobytymi podczas 
realizacji projektu, m.in. poprzez: 
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola i współpracującego w realizacji projektu 
stowarzyszenia, 
- zaprezentowanie dorobku podczas pikniku rodzinnego dla środowiska lokalnego, 
- informacje w prasie lokalnej, 
- wpisanie wydawnictw do rejestru ISBN, 
- rozpowszechnianie wydawnictw w środowisku lokalnym, 
- dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z innymi przedszkolami w regionie i z 
partnerskim przedszkolem na Ukrainie. 
 

 

 


