
Nazwa projektu:"I LEARN WITH FAIRYTALES"/”UCZĘ SIĘ POPRZEZ BAJKI”

Miejsce projektu: Anglojęzyczne Przedszkole „Mały Poliglota, ul. Starynowska 38, Kołobrzeg

Termin realizacji projektu: wrzesień 2020 - luty 2021

Koordynator projektu: Marta Papis- lektor języka angielskiego

Współorganizatorzy projektu: Turcja (13), Włochy (2)

Grupa docelowa: projekt będzie realizowany w grupie 6 latków „Squirrels”

Forma realizacji: 

wykorzystanie środków multimedialnych, własnoręczne prace dzieci-w tym prace plastyczne, 
zdjęcia, filmy, społeczne komunikatory, spotkania on line na tablicy multimedialnej, 
prezentacje

Cele i założenia projektu: 

*rozbudzenie w dzieciach wyobraźni i pasji czytania

*rozwinięcie u dzieci wrażliwości i właściwych postaw moralnych 

*przeniesienie elementu kulturowości do świata dziecka   

*rozwinięcie zdolności językowych w zakresie słuchania i mówienia

*wzmacnianie u dzieci motywacji do mówienia w języku angielskim i chęci nawiązania 
kontaktów z innymi dziećmi 

*zachęcanie dzieci do aktywnego poznania świata

Harmonogram i postęp działań:

Wrzesień: 
*uzyskanie zgody od rodziców na uczestnictwo w projekcie

*udział w spotkaniu on-line założycieli i partnerów projektu (Webinar)

Październik: 
*stworzenie prezentacji miasta, przedszkola oraz grupy dzieci biorącej udział w projekcie

*zaprojektowanie i wykonanie plakatu oraz logo strony

*przygotowanie i udział w ankietach

*wypełnienie sekcji Specjalne Dni i Tygodnie



*stworzenie bloga i konta na Facebook-u 

*video-bajka: „The Kissing Hand”:

-projekcja bajki na zajęciach

-rozmowa z dziećmi na temat odczuć związanych z historią ujętą w bajce

-wykonanie zadań dotyczących obejrzanego materiału przez dzieci

-udokumentowanie podjętych działań  na TwinSpace

-stworzenie pierwszego wspólnego produktu z partnerami projektu

Listopad : 
*bezpośrednia lub zdalna realizacja działań edukacyjnych

*przesłanie i udostępnienie swoich działań na stronach TwinSpace oraz w mediach

 społecznościowych powiązanych z projektem

*rozpowszechnienie projektu za pomocą  narzędzi Web2 tools.

*dyskusja na Twinspace forum na temat procesu wdrażania projektu

*zaplanowanie wydarzenia związanego z projektem

*opowiedzenie bajki związanej z historią swojego regionu

*stworzenie drugiego wspólnego produktu z partnerami projektu

Grudzień: 
*opowiedzenie bajki uniwersalnej, popularnej na całym świecie z użyciem pacynki

*stworzenie trzeciego wspólnego produktu z partnerami projektu

Styczeń : 
*wykonanie książeczki„storybook” lub książeczki zwrotów w różnych językach

*stworzenie czwartego wspólnego produktu z partnerami projektu

Luty : 

*podsumowanie działań na TwinSpace i oficjalne zakończenie projektu.

Spodziewane rezultaty:

 przekonanie się, że dzieci to osoby potrafiące samodzielnie myśleć, odczuwać i  
zachować się odpowiednio do sytuacji 

 udoskonalenie umiejętności językowych, szczególnie w zakresie słuchania i mówienia
 stworzenie harmonijnej, konsekwentnej i zrównoważonej osobowości u dzieci
 podniesienie świadomości znaczenia czytania bajek w życiu dziecka u członków jego 

rodziny
 stworzenie biblioteczki dla dzieci w przedszkolu/ szkole i w domu


