
 

 

,, Mamy tylko jedną Ziemię, 

a jej przyszłość zależy od każdego, 

         na pozór niewielkiego, 

ludzkiego działania, zależy od każdego z nas’’ 

                                                 Florian Plit 

 

,,Zakamarek- ekotriki na kąciki” 
ogólnopolski projekt z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej oraz aranżacji przestrzeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,,Zakamarek”  

 

- wesoły, psotny stworek, mieszka w 

 przedszkolnych, szkolnych kącikach 

 

- nikt go jeszcze nie widział (pojawia się w 

  nocy, śpi w dzień) 

 

- przyjaźni się z Ekoludkiem i 

  Śmieciorkiem, nie lubi Dziury ozonowej, 

  Smogu i innych wrogów planety 

 

Podejmij wyzwanie, pomóż Zakamarkowi  

w jego ekologicznej misji! 
 

Twoja Misja 

 

- rozpocznij zieloną rewolucję, wybierz i 

wykonaj minimum 10 z zaproponowanych 

zadań  

- finalnie: 

a) stwórz postać ,,Zakamarka” wykorzystując 

surowce wtórne  

 

b) przygotuj plakat, broszurę, lapbook itp. 

jako podsumowanie działań oraz spis 

wskazówek dla opornych, z perspektywy 

Zakamarka - co dobrego mogę już dziś zrobić 

dla środowiska 

  
 



 

 

 

 

Cele projektu: 

 

a) cel główny: wychowanie kreatywnego, świadomego swoich możliwości, 

posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej 

rzecz przedszkolaka/ucznia 

 

b) cele szczegółowe: 

- stymulowanie dzieci do samodzielnej eksploracji świata 

- rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych  

- wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie pozytywnych 

 cech charakteru (chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność) 

- aranżacja kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i 

  ekologicznych  

- budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem 

- zrozumienie wzajemnej zależności człowiek – przyroda 

- kształtowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych, prawidłowych nawyków 

  żywieniowych 

- tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez 

  obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie 

- wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury, rozwijanie wrażliwości na 

  potrzeby środowiska naturalnego  

- nawiązanie współpracy z placówkami działającymi na terenie Polski 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN 

Tradycyjnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• W projekcie mogą uczestniczyć wszystkie 

zainteresowane placówki (przedszkola, szkoły 

podstawowe, specjalne, świetlice itp.) 

• Wybrane zagadnienia z listy zadań może 

realizować grupa/klasa lub cała placówka poprzez 

przydział zadań (z wyjątkiem tworzenia postaci – 

zadanie grupowe) 

• Za ochronę danych osobowych dzieci biorących 

udział w projekcie odpowiada nauczyciel. 

Publikowanie przez uczestnika projektu relacji 

(zdjęć, filmów) jest jednoznaczne z posiadaniem 

pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na 

wykorzystanie wizerunku dziecka. Zgodę należy 

skonstruować według wewnętrznych zaleceń 

placówki. Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za jej brak bądź błędne 

skonstruowanie 

 

 

Zadania ujęte są w formie mapy myśli, bardzo często 

stanowią efekt podejmowanych działań. Sposób ich 

wykonania jest więc całkowicie dowolny, uzależniony od 

inwencji dzieci i nauczycieli; wyjątek stanowią zabawy 

badawcze, eksperymenty (materiały niezbędne do 

realizacji oraz ich przebieg zostanie opisany w 

dodatkowym pliku).  

Warto jednak pamiętać by w miarę możliwości 

wykorzystywać materiały naturalne, przyrodnicze, 

surowce wtórne (drewno, słoiki, kora drzew, kamienie, 

żwir, liście, warzywa, mech, glina itp.) 



 

Termin realizacji: październik 2021 r. – czerwiec 2022 r. 

 

Warunki uczestnictwa: 

- zapoznanie się z regulaminem i zadaniami do wykonania na rok szkolny 2021/2022 

- wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 30 września 2021 r. 

- dołączenie do zamkniętej grupy projektowej na portalu  Facebook, tam umieszczamy relacje 

  z działań 

 

 

Warunki otrzymania certyfikatu: 

- realizacja minimum 10 z zaproponowanych działań 

- finalnie: stworzenie  postaci ,,Zakamarka” oraz przygotowanie plakatu, broszury, lapbooka 

itp. jako podsumowania działań oraz spisu wskazówek z perspektywy Zakamarka - co 

dobrego mogę już dziś zrobić dla naszej planety  

- wypełnienie formularza ewaluacyjnego do dnia  15 czerwca 2022 r. 

 

Organizator: 

Przedszkole Miejskie nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu, ul. Gagarina 210, 87-100 

Toruń, e-mail: pm17@wp.pl  Tel. 56 6118820 

 

 

Powodzenia  

mailto:pm17@wp.pl

