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ORGANIZATOR PROJEKTU: Przedszkole Miejskie nr 13 w Pruszkowie  

AUTORZY PROJEKTU:  Nauczycielki Przedszkoli Miejskich w Pruszkowie 

TERMIN I CZAS TRWANIA PROJEKTU: październik 2020r. – maj 2021r. 

 

 

 

Projekt „Pruszków poznasz - polubisz” to cykl zajęć mających na celu zapoznanie najmłodszych z historią Pruszkowa oraz z miejscami 

szczególnymi, znajdującymi się w naszym mieście. Uwrażliwienie na piękno naszego miasta i utożsamianie się z nim. Działania projektowe to 

też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości regionalnej, a także wzmacnianie więzi i integrowanie placówek 
przedszkolnych z terenu Pruszkowa. Projekt ma umożliwić przedszkolakom integrację ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym 
naszej Małej Ojczyzny. Tworząc projekt w sytuacji panującej pandemii zostały wzięte pod uwagę wytyczne Ministra Edukacji Narodowej aby 
był on realizowany w sposób bezpieczny i nie narażał na zagrożenie uczestników projektu.  

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową oraz nawiązuje do dwóch podstawowych kierunków polityki oświatowej 
państwa na rok szkolny 2020/2021:  

 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

 Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

 

 



Główne założenia projektu: 

 kształtowanie uczuć patriotycznych, poczucia własnej tożsamości regionalnej, 
 rozbudzanie zainteresowań miastem, w którym mieszkamy, 

 kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności naszego miasta, 
 poznanie pruszkowskich tradycji poprzez kontakt ze sztuką ludową 

 zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc, 
 kształtowanie u dzieci postawy badacza, odkrywcy, 
 integracja ze środowiskiem, wyrabianie postawy otwartej na potrzeby środowiska. 
 wzmacnianie więzi i integrowanie placówek przedszkolnych z terenu Pruszkowa, 
 tworzenie i realizacja projektu poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej eTwinning, 

 wymiana doświadczeń i materiałów wśród pruszkowskich nauczycieli na platformie eTwinning i współpraca na poziomie miasta. 
 Tworzenie zdjęć, krótkich reportaży, filmików i nagrań w celu realizacji projektu i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 

 

 

 

Uczestnicy projektu:  

Przedszkola Miejskie w Pruszkowie.  

 

Adresat:  

Dzieci ze wszystkich Przedszkoli Miejskich w Pruszkowie.   

Partnerzy projektu:  

Prezydent Miasta Pruszkowa, Naczelnik Wydziału Edukacji, rodzice, sponsorzy. 
 

 



Formy realizacji projektu:  

- wycieczki, 

- obserwacje, 

- prezentacje, 

- zabawy plastyczne i konstrukcyjne, 

- zabawy muzyczne, ruchowe. 

- spotkania,  

- konkursy,  

- wystawy,  

 

Metody pracy: 

 - podające  
- problemowe  

- aktywizujące  
- praktyczne  

 

Koordynacja projektu:  

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pruszkowie:  

Jolanta Jeżmańska - pm13pruszkow@gmail.com    

Agata Bożyk – agatabozyk@op.pl 

Anna Maciejewska – annamaciejewska1@o2.pl 
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HARMONOGRAM      DZIAŁAŃ 

 

l.p Termin Temat   

zadania 

Forma realizacji Przedszkola 

odpowiedzialne 

1. październik „Poznajmy się” 

 

 

 

 

 

 

 

„Nasze miasto” 

*Poznanie dzieci z pruszkowskich przedszkoli na platformie eTwinning – 

zdjęcia, krótka prezentacja placówki, laurki dla dzieci. Zorganizowanie 
wystaw laurek i zdjęć w holu/ szatni przedszkola. 

 

Stworzenie zarysu mapy Pruszkowa, która będzie wędrować po placówkach. 
Będzie uzupełniana zgodnie z poruszaną tematyką. 
 

 

*Zapoznanie dzieci z mapą miasta oraz jego położeniem na mapie Polski. 
Zaznaczenia na mapie budynku przedszkola. Zapoznanie z herbem miasta. 

 

 

Zapoznanie dzieci z najważniejszymi budynkami w mieście (Biblioteka, Straż 
Pożarna (PM 9), Policja (PM 6), Szpital, Dworzec PKP (PM 10), Urząd 
Miasta (PM 11) Poczta (PM 13 Helenowska). Wyjście na spacer do 
najbliższych miejsc /nawiązanie współpracy online. Spacer po okolicy 
przedszkola.  

 

*Zlokalizowanie i omówienie z dziećmi znajdujących się w okolicy punków 
usługowych(np. piekarnia, szewc, przychodnia itp.) 
Umieszczenie na wędrującej mapie budynków przedszkoli oraz miejsc: 
Biblioteka, Straż Pożarna, Policja, Szpital, Dworzec PKP, Urząd Miasta, 

Poczta.   

 

 

 

  

 PM13 mapa 

 

 

 

 

 

 

 

PM 8, PM 9, PM 6, PM 

10, PM 11, PM 13  

 

 

 

 

 

 

PM 13 mapa 

 

 

 

 



 

2. 

 

listopad 

 

„Wspomnienia 
o Pruszkowie” 

 

*Zorganizowanie wystawy pamiątkowych zdjęć, pocztówek Pruszkowa. 
Wizyta w pobliskich miejscach pamięci. Przybliżenie dzieciom pojęć Bohater, 
Ojczyzna. Pokazanie dzieciom jak należy zachować się w miejscu jakim jest 
cmentarz, złożenie symbolicznego znicza na grobie poległych za ojczyznę.  
Umieszczenie na mapie miejsc pamięci. 
 

Zorganizowanie spotkania z weteranem wojennym, seniorem – wysłuchanie 
wspomnień z dawnych czasów/spotkanie online.   
Współpraca z Klubem Seniora w Pruszkowie.  

 

 

 

 

 

PM 11 mapa 

 

PM 10 

 

PM 2 

3.  grudzień - 
styczeń  
 

 

 

luty 

„ Pruszków -
kultura i 

tradycja” 

*„O Pruszkowie wierszem mówię” – zorganizowanie 

wewnątrzprzedszkolnego konkursu recytatorskiego. Stworzenie wierszy o 
Pruszkowie przez rodziców i dzieci (max. 2 zwrotki) Stworzenie publikacji 
tekstów wierszy. 

 

Finał konkursu miedzyprzedszkolnego - zaproszenie władz miasta  do 
recytacji nagrodzonych wierszy. 

 

*„Piosenka o Pruszkowie” – nauka słów i melodii. Piosenkę przesyła PM 13. 
 

*„Bożonarodzeniowa kartka dla przedszkolaka” – wysyłanie kartek dla dzieci 
z innych przedszkoli (termin do 10.12.20). Wzajemne składanie życzeń online 
(platforma zoom). 

 

Życzenia dla władz miasta oraz kartka świąteczna od przedszkoli. 
 

„Raz na ludowo – śladami zespołu Pruszkowiacy. Nawiązanie kontaktu z 
zespołem. Prezentacja twórczości, spotkanie/ online.  
 

Muzeum Hutnictwa Starożytnego – prezentacja zasobów placówki, 
spotkanie/online z dyrektorem muzeum.  

Młodzieżowy Dom Kultury, CKiS  - prezentacja zasobów placówki, 

 

 

 

 

 

PM 1 

 

 

PM 13 

 

 

 

 

PM 3 

 

PM 7 

 

 

PM 15 

 

 

PM 5, PM 6 



spotkania, filmy/online. 

Umieszczenie na mapie miejsc związanych z kulturą. 
 

PM 15 mapa 

 

4.  

 

marzec - 

kwiecień 

 

„Przyroda 
wokół nas” 

 

*Kiermasz wielkanocny – udział wszystkich przedszkoli w kiermaszu.  
*Spacer do pobliskiego parku – obserwacja i nazywanie drzew, ptaków, 
zbiorników wodnych (zdjęcia parków jako fotorelacja ze spaceru).  
 

*Punkt adopcyjny  Pruszkowskiego Stowarzyszenia na rzecz zwierząt – 

zbiórka darów dla schroniska  
 

Spotkanie/online z ornitologiem p. Grzeniewski oraz przedstawicielami Koła 
PZW nr 18 w Pruszkowie. 

Umieszczenie na mapie parków i zbiorników wodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM 14 + mapa 

5. maj „Sport to 
zdrowie” 

 

 

„Co lubię w 
moim mieście” 

Olimpiada sportowa przedszkolaków – wspólne zaśpiewanie piosenki o 
Pruszkowie. 

 

Wizyta na obiektach sportowych: basen, boiska, hala sportowa (fotorelacja) 

 

*Ogłoszenie międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno –technicznego pt.: 

„Co lubię w moim mieście”. 
 

Umieszczenie na mapie obiektów sportowych. 
 

PM 16 

 

 

PM 12, PM 15 

 

 

 

 

PM 16 mapa 

6. czerwiec 

 

zakończenie 
projektu, 

ewaluacja 

Zorganizowanie wystawy prac konkursowych: „Co lubię w moim mieście” 
UM Pruszków. Przekazanie wędrującej mapy Pruszkowa do Urzędu Miasta. 
Podsumowanie projektu – wirtualna ankieta dla rodziców. 
  

*Zagadki o Pruszkowie na podstawie zdjęć z wydarzeń oraz odwiedzonych 
miejsc.  

Pm 13 + mapa 

*zadania dla wszystkich przedszkoli 



Projekt zakłada współpracę 16 pruszkowskich przedszkoli oraz udział wytypowanych nauczycieli w szkoleniu eTwinning (po jednym z 

placówki). Dokumentacja przebiegu projektu na platformie eTwinning. Udział sponsorów w ufundowaniu nagród konkursowych i pucharów na 
olimpiadę sportową. 

OCZEKIWANE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU:  

 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej raz poszanowania dla tradycji i kultury; 
 Zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc i korzystania z dóbr kulturalnych; 

 Kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym; 
 Rozbudzania zainteresowania dzieci czytelnictwem; 

 Integracja ze środowiskiem, wyrabianie postawy otwartej na potrzeby środowiska; 

 Współpraca i integracja z rodzicami, społecznością nauczycieli ze wszystkich pruszkowskich przedszkoli; 
 Przybliżenie dzieciom osoby Prezydenta Miasta; 

 Stworzenie materiału edukacyjnego ze zgromadzonych publikacji, zdjęć i filmików; 
 Promowanie miasta oraz placówki; 
 Doskonalenie warsztatu pracy poprzez efektywne korzystanie z technologii cyfrowych; 

 

 

Mamy nadzieję, że realizowany projekt w znacznym stopniu przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu historii, kultury oraz terenów 
zielonych naszego miasta i w pozytywny sposób wpłynie na stosunek uczestników projektu do swojej małej ojczyzny. 

 

 


