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ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.09.2022 na adres mailowy 
czymskorupka.projekt@interia.pl  poprzez przesłanie odpowiedniego formularza. 

Do projektu mogą zgłaszać się wszyscy nauczyciele przedszkola z jednej placówki, 
nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Projekt jest realizowany w terminie od 1.10.2022r. do 30.05.2023r.

2. W czerwcu DLA CHĘTNYCH zadanie na zakończenie projektu – organizacja 
balu sportowca. 

3. Projekt może być realizowany w przedszkolu w dowolnej grupie wiekowej. 

4. Sprawozdania będą przyjmowane w dniach 1.06.2023r. do 15.06.2023r. 

5. Sprawozdania należy przesłać na adres mailowy  
czymskorupka.projekt@interia.pl 

6. Certyfikaty będą rozsyłane drogą mailową w terminie od 1.06.2023r. do 
30.06.2023r. 

7. Formą sprawozdania będą przesłane zdjęcia oraz kilka słów na temat realizacji 
projektu, a także aktywność na grupie facebookowej Czym skorupka za 
młodu... (2) Czym skorupka za młodu... | Facebook 

8. Organizatorzy nie potwierdzają realizacji zadań każdego miesiąca. Czynią to 
na koniec projektu wysyłając certyfikaty. 

9. Uczestnicząc w projekcie nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia 
tematyczne – minimum jedne w miesiącu spośród dostępnych tematów. 



10.Tematy zajęć przedstawione zostały w harmonogramie. 

11.Jedynymi wytycznymi realizowanych zajęć jest ich temat. Pozostałe działania 
są dowolne, mają być kreatywne i twórcze dostosowane do grupy i możliwości
dzieci. 

12. Nauczyciel, który zgłosi się do projektu, proszony jest o aktywny udział w 
grupie facebookowej: Czym skorupka za młodu... (2) Czym skorupka za młodu... | 

Facebook  , poprzez dodawanie zdjęć z bieżącej realizacji projektu oraz 
dzielenie się pomysłami i inspiracjami. By umieścić zdjęcia dzieci należy mieć
na to zgodę rodzica (formularz dostępny poniżej). Zgody przechowuje 
nauczyciel – koordynator projektu w swojej dokumentacji. 

13.Wszystkie prace zostały tak dobrane, żeby można było je wykorzystać w 
codziennym życiu przedszkola i wpisywały się w aktualną tematykę zajęć. 

14.W sytuacja nauczania zdalnego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji 
zadań. 

CELE PROJEKTU 

Głównym celem projektu jest promocja zdrowia i kształtowanie prawidłowych
nawyków żywieniowych. 

Podczas realizacji projektu promować będziemy zdrowy tryb życia, zachęcać
dzieci,  rodziców  i  nauczycieli  do  uprawiania  sportu,  zdrowego  odżywiania  i
wykorzystania w sposób kreatywny warzyw i owoców. Poznamy pracę  dietetyka i
lekarza.  Zwrócimy uwagę  również  na  uzależnienia,  z  jakimi  dzisiejszy  świat  się
zmierza. Zadbamy o rozwój emocjonalny dzieci. 

Nauczyciele  realizujący  projekt  doskonalą  umiejętności:  planowania  pracy,
logicznego myślenia, doskonalenia obowiązkowości, systematyczności, koncentracji
i skupienia, współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami w placówce. 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Każdy nauczyciel otrzymuje bezpłatny certyfikat uczestnictwa w projekcie i dyplom 
dla grupy oraz certyfikat dla placówki. 



ZADANIA W RAMACH PROJEKTU

PAŹDZIERNIK

● Sport to zdrowie niech każdy się dowie-  zorganizowanie na terenie placówki biegów lub 
zawodów sportowych

● Dyniowe czary mary – wykorzystanie dyni do przepisów kulinarnych 

LISTOPAD

● Dzień Marchewki lub Dzień Ziemniaka - zorganizowanie zajęć, zabaw z wykorzystaniem 
warzywa 

● Dietetyk- zapoznanie z zawodem dietetyka, stworzenie zdrowego menu

GRUDZIEŃ

● Herbatka z miodem lub cytryną – poznanie wartości odżywczych miodu lub cytryny i 
poznanie zmysłu smaku 

● Po piramidzie się wspinamy, bo o zdrowie dbamy-  wykonanie wspólnie z dziećmi według 
własnego pomysłu piramidy zdrowego żywienia

STYCZEŃ
● Wesołe zimowe zabawy- organizacja zabaw na śniegu
● Wizyta u lekarza- organizacja zajęć na temat profilaktyki zdrowotnej 

LUTY

● Z mamą i tatą  czas spędzamy dbając o zdrowie- organizacja konkursu przedszkolnego
● Dzień bezpiecznego internetu- organizacja zajęć o uzależnieniach

MARZEC

● Owocowy zawrót głowy- przygotowanie koktajlów warzywno – owocowych 
● Pusta sala – wycieczka do sadu lub na ogródki działkowe np. przy okazji Pierwszego Dnia 

Wiosny

KWIECIEŃ
● Ogródek warzywny- założenie warzywnika 

● Zabawy sportowe- obchody dnia sportu 6.04

MAJ
● Wizyta psychologa - warsztaty dla dzieci o radzeniu sobie z emocjami

● Zabawy z dawnych lat- zabawy ruchowe naszych rodziców

CZERWIEC

Zadanie dodatkowe:
● Bal sportowca- zorganizowanie balu przebierańców o tematyce sportowej



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU

EDUKACYJNEGO „Czym skorupka za młodu...”
REALIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/23

UZUPEŁNIENIE FORMULARZA I PRZESŁANIE GO NA ADRES MAILOWY 
czymskorupka.projekt@interia.pl  JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPISANIEM SIĘ DO 
PROJEKTU 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:

….......................................................................................

ADRES E – MAIL NAUCZYCIELA: 

….......................................................................................

PEŁNA NAZWA PLACÓWKI, W KTÓREJ PRACUJE NAUCZYCIEL, BIORĄCY UDZIAŁ W
PROJEKCIE:

….......................................................................................

ADRES PLACÓWKI:

….......................................................................................

ADRES E – MAIL PLACÓWKI:

….......................................................................................

CZY JESTEŚ KOORDYNATOREM PROJEKTU W PLACÓWCE? 

…..............

IMIĘ I NAZWISKO POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI BIORĄCYCH UDZIAŁ W 
PROJEKCIE:

….......................................................................................
….......................................................................................
….......................................................................................
….......................................................................................

GRUPY WIEKOWE, W KTÓRYCH BĘDZIE REALIZOWANY PROJEKT:

….......................................................................................

OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM ZGODY RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECI W PROJEKCIE
I  WYKORZYSTANIE  ICH  WIZERUNKU W ZWIĄZKU  Z  REALZIACJĄ  PROJEKTU W
CELACH PROMOCYJNYCH, NAUKOWYCH I SZKOLENIOWYCH. 



ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE 
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

NA GRUPIE FACEBOOKOWEJ PROJEKTU 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…........................................
w  ogólnopolskim  projekcie  edukacyjnym  „Czym  skorupka  za
młodu...”  i  wykorzystanie  jego  wizerunku  na  grupie  facebookowej

projektu: Czym skorupka za młodu...   (2) Czym skorupka za młodu...  |
Facebook  w celach promocyjnych, naukowych i szkoleniowych. 

…..................................................        ...…..........................................................
          (data)   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


