Opracowanie: Agnieszka Krawczyk, Dorota Pstrong

Trąbki Wielkie, 13.09.2021 r.

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLI W TRĄBKACH WIELKICH I UEHLFELD - PROJEKT NA ROK 2020 /2021 – „POCIĄG”
MIESIĄC

WSPÓLNE ZADANIE

WYKONANIE W GRUPACH
POLSKICH

ODPOWIEDZIALNY W
GRUPACH POLSKICH

1)
KANGURKI (ul. Parkowa)
NIEDŻWIADKI (ul. Sportowa)

1)
A.Dąbek
A.Knitter

2)
WSZYSTKIE GRUPY

2) Wychowawcy

STACJA ŚWIĘTA
Przygotowanie 1. świątecznego wagonika z ilustracją 1 tradycyjnej potrawy polskiej i 1
tradycyjnej potrawy niemieckiej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.

KANGURKI (ul. Parkowa)
WILCZKI (ul. Sportowa)

M.Zielke
K.Jędras

I

STACJA ZIMA
Przygotowanie 2. zimowego wagonika z zimowym obrazkiem swojego przedszkola.

ZAJĄCZKI (ul. Parkowa)
MOTYLKI (ul. Sportowa)

M.Wilczewska
K.Kaźmierczak

II

STACJA MUZYKA
1) Nauka piosenki:
- dzieci w polskim przedszkolu „Töff, töff, töff die Eisenbahn”
- dzieci w niemieckim przedszkolu „Jedzie pociąg z daleka”

1)
wszystkie grupy

1)
J.Kuczkowska

2)
TYGRYSKI (ul. Parkowa)
BIEDRONKI (ul. Sportowa)

2)
Ż.Sokół
M.Duda

ŻABKI (ul. Parkowa)
JEŻYKI (ul. Sportowa)

A.Sławska
E.Smukała

UWAGI

POCIAGIEM DO ZAPRZYJAŹNONEGO PRZEDSZKOLA!
X/XI
1) Przygotowanie papierowej, płaskiej lokomotywy, do której po kolejnym działaniu będą
doczepiane wagoniki z dowodami realizacji. Umieszczenie jej na gazetce w widocznym
miejscu w przedszkolu.
2) Zabawy w pociąg (dowolne lub na podstawie materiałów).

XII

2) Przygotowanie 3. muzycznego wagonika z ilustracją do poznanej piosenki.

IV

STACJA WIOSNA
Przygotowanie 4. wiosennego wagonika z wiosennym obrazkiem swojego przedszkola.
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V

STACJA OJCZYZNA
Przygotowanie 5. patriotycznego wagonika w swoich ojczystych barwach narodowych
z chorągiewką w kolorach flagi partnerskiego przedszkola.

TYGRYSKI (ul. Parkowa)
SÓWKI (ul. Sportowa)

D.Pstrong
D.Mokrosińska

STACJA MAGIA
Przygotowanie 6. magicznego wagonika z ilustracją do wiersza A. Łakomiaka „Magiczny
pociąg”.

ZAJĄCZKI (ul. Parkowa)
NIEDŻWIADKI (ul. Sportowa)

S.Berkowska
P.Cieniewicz

1)
ŻABKI (ul. Parkowa
WILCZKI (ul. Sportowa)

1)
A.Slósarska
P.Jurczyńska-Fedak

VI

VII

W PODZIĘKOWANIU ZA WSPÓLNĄ PODRÓŻ!
1) Wykonanie kartki z wakacyjnymi życzeniami.
2) Podsumowanie działań (przygotowanie przesyłki do wysłania – zdjęcie
lokomotywy z kolejnymi wagonikami).

2)
A.Krawczyk
D.Pstrong

VIII

Podsumowanie projektu, przygotowanie zadań do realizacji na kolejny rok.

NA SPORTOWEJ – REALIZACJĘ NADZORUJE AGNIESZKA KRAWCZYJ
NA PARKOWEJ – REALIZACJĘ NADZORUJE DOROTA PSTRONG

Miłej podróży i do zobaczenia!
Gute Fahrt und bis zum nächsten Mal!
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Opracowany projekt zakłada:
- nawiązanie współpracy między przedszkolami z partnerskich gmin (współpraca nauczycieli, wychowanków i rodziców)
- rozbudzenie świadomości bycia członkiem jednej, wspólnej Europy
- poznanie kultury, obyczajów rówieśników z kraju partnerskiego
- rozwój kompetencji kluczowych wśród wychowanków, jak i pracowników przedszkola
- wymianę doświadczeń zawodowych
- zbudowanie trwałych podstaw do dalszej współpracy na etapie późniejszym - szkolnym i zawodowym.
Zaplanowane zadania na rok szkolny 2021/2022 łączy w całość POCIĄG, który będzie sukcesywnie wykonywany przez przedszkolaki – na zakończenie projektu powstanie
prezentacja zdjęciowa, która będzie podsumowaniem wszystkich działań w ciągu roku (prace dzieci w kolejnych wagonikach).
Zaplanowane zadania związane są z rytmem w jakim pracuje przedszkole – naturalny cykl zmiany pór roku (jesień, wiosna) z ważnymi wydarzeniami dla każdego dziecka
(święta, muzyka, zabawa). Z uwagi na to, że opieką przedszkolną objęte są bardzo małe dzieci – zadania są dostosowane do ich możliwości i wpisują się w codzienne aktywności
przedszkolaka. Istotne jest to, aby w ciągu roku dzieci miały świadomość o istnieniu koleżanek i kolegów w partnerskiej gminie, by miały świadomość podobieństw łączących
ich, ale też występujących różnic (np. język, flaga, obyczaje).
MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA:
1) ZABAWY RUCHOWE:
- „Jadą, jadą misie” - https://www.youtube.com/watch?v=XRqkAePXbmc
- „Zabawa w pociąg” - https://www.youtube.com/watch?v=BvJTRd443HA / https://www.youtube.com/watch?v=H0XJ3T12Dxk
https://www.youtube.com/watch?v=q5KcSVMWaSY
- „Maszynista – zuch” - https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
- „Pociągi” - https://www.youtube.com/watch?v=i7e5N42lvTY
2) PREZENTACJA :
- „Wakacyjny pociąg” - https://www.youtube.com/watch?v=uSwisxOMNz4
3) PIOSENKI:

3

- „Töff, töff, töff die Eisenbahn” https://www.youtube.com/watch?v=_uEgltYESKs
- „Jedzie pociąg z daleka” https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio

4) WIERSZ:
A.Łakomiak „MAGICZNY POCIĄG”
W pociągu naszych marzeń jest pełno dziwnych zdarzeń.
Bajeczne świeci słońce, wagonów są tysiące.
Pan bóbr jest konduktorem, ma wszystko pod nadzorem.
A kogut – maszynistą, pilnuje palenisko.
Trzymajcie się za boki, przybyły śmieszne foki
i małpy, i głuptaki, więc skład nie byle jaki.
Na korytarzu stoją: żyrafa z mamą swoją.
Pomiędzy przedziałami, krokodyl wraz z żabami.
Dosiadły się żurawie, bociany, kruk i pawie,
trzy osy oraz trzmiele i mrówek bardzo wiele.
W jadalnym chrupią świnki, radosne mają minki;
w sypialnym zaś wagonie, leniwiec śpi na słomie.
A przy otwartym oknie, kaczuszce główka moknie,
lecz trzeba to powiedzieć, że lubi w wodzie siedzieć.
W cyrkowym wagoniku, króliczek w meloniku,
szympansy, strusie emu, lecz nie wiadomo czemu;
na końcu tego składu, nie można dojść do ładu,
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bo pociąg jest bajkowy, do drogi już gotowy.
Ruszamy wszyscy śmiało, przygoda jakich mało.
Jedziemy w stronę słońca, by bawić się bez końca.
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