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Wprowadzenie

W roku szkolnym 2016/2017 klasa IIB SG pod opieką p. Renaty 
Trześkowskiej uczestniczyła w projekcie edukacyjnym pt. 
„ Społeczeństwo przyjazne ludziom” w ramach projektu charytatywnego 
„Iskry Miłosierdzia”. Wszystkie zajęcia odbywały się w przedszkolu 
prywatnym „Mini Raj”. Maluchy  uczestniczyły  w przygotowanych przez 
nas warsztatach.



Poznajemy się…             28/10/2016

 Pierwszą naszą zabawą była gra 
imion. Polegała ona na 
powiedzeniu swojego imienia i 
koleżanki lub kolegi z pary

 Nie mogło również zabraknąć 
takich zabaw jak: murarz”; „stary 
niedźwiedź mocno śpi” czy 
„kolory”. Dzieci były pozytywnie 
nastawione do swoich starszych 
kolegów, od początku radośnie 
zaangażowały się w gry 
zaproponowane przez nas. Gdy 
opuszczaliśmy budynek, 
wiedzieliśmy, że byliśmy tu nie po 
raz ostatni!



Nasza twórczość             02.12.2016

    25.09.2017

 Zajęcia rozpoczęliśmy od rozdania 
dzieciom  kolorowanek o tematyce 
świątecznej, informując o sposobie 
wykonania prac. Wielokrotnie 
musieliśmy podchodzić do 
podopiecznych tłumacząc jak 
pomalować pewne elementy i jakich 
użyć kolorów. Po rozgrzewce przy 
kolorowankach przeszliśmy do trudnego 
zadania jakim było wykonanie kart 
świątecznych.



Pora na spektakl 8/03/2017

 Zawitaliśmy w przedszkolu, 
aby wystawić przedstawienie 
pt. ,,Aniołek w klatce’’ . 
Opowiada ono o trudnych 
losach schwytanego aniołka 
oraz rodziny diabełków. Publika 
była zachwycona – 
przedszkolaki żywo reagowały 
na perypetie przybysza z 
Nieba. Spektakl najwyraźniej 
przypadł do gustu zarówno 
młodszym, jak i starszym 
widzom – aktorzy zostali 
nagrodzeni brawami, a na 
twarzach widowni zagościł 
uśmiech. 



Zaśpiewajmy! 12.05.2017

10.10.2017

 Zaczęliśmy je od pokazania 
dzieciom rozgrzewki prosto z 
profesjonalnych zajęć 
wokalnych. Dzieci chętnie 
włączały się w ćwiczenia. 
Następnie jedna z uczennic 
pokazała dzieciom flet 
poprzeczny oraz pobudziła ich 
wyobraźnię ciekawie 
opowiadając o instrumencie. 
Dzieci były zachwycone. Na 
koniec przedszkolaki stworzyły 

własne instrumenty, grzechotki. 



Podsumowanie

 Uczniowie klasy II gimnazjum rozwijali kreatywność u 
najmłodszych oraz pokazywali przedszkolakom, że bajki w 
telewizji czy gry na elektronicznych zabawkach są mniej 
interesujące niż zabawa z rówieśnikami. Starali się 
uświadamiać, że integrowanie się z kolegami, nawet ze 
starszymi, może się okazać bardziej korzystne dla rozwoju 
osobistego i funkcjonowania w społeczeństwie.
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