
Ważne wydarzenia 2020-2021,  

w których uczestniczyliśmy 

 

ZASIĘG MIĘDZYNARODOWY 

1. UNICEF – „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” – 20 listopada – zajęcia 

edukacyjne o prawach dzieci. Wszystkie grupy. 

2. Etwinining – „Projekt Wielkanocny”, założony przez p. Marisol M. z Hiszpanii. 

Projekt polegał na wymianie informacji o tradycjach Świąt Wielkanocnych, 

wykonaniu kartek świątecznych, wykonaniu przez dzieci i rodziców z partnerskich 

placówek maskotek świątecznych, zorganizowaniu wystawy maskotek w swoich  

placówkach, przesłaniu zdjęć z 3 najpiękniejszych maskotek wybranych                            

w placówkach partnerskich danego kraju do Założycielki na międzynarodowy 

konkurs plastyczny, głosowaniu on-line na najlepszą maskotkę przez wszystkie 

szkoły partnerskie. Z wykonanych maskotek uczestnicy tworzyli opowieść 

wielkanocną. Dodatkowo wykonano z rysunków dzieci książkę o europejskich 

tradycjach wielkanocnych, śpiewano i nagrywano piosenki wielkanocne oraz 

tworzono słowniczek europejski. Celem projektu było podnoszenie świadomości 

kulturowej dzieci o różnych tradycjach wielkanocnych w różnych krajach, 

motywowanie do nauki języków obcych, angażowanie rodziców do wspólnych zabaw 

z dziećmi. W projekcie uczestniczyły: Polska, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, 

Portugalia, Rumunia, Włochy, Litwa, Słowacja, Słowenia, Włochy. Termin realizacji: 

II-IV.2021 r. gr. „Iskierki” –  Uzyskanie II miejsce ex eaquo z Hiszpania na 

najpiękniejszą maskotkę przez Dziecko z gr. „Iskierki”..  

3. Międzynarodowy konkurs plastyczny „Przedszkolak sprawny i zdrowy – do 

zabawy zawsze gotowy” – promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 

rozwijanie zainteresowań sportem, rozwijanie uzdolnień plastycznych; zorganizowany 

przez Przedszkole nr 415 UNICEF w Warszawie, pod Honorowym Patronatem – Pani 

Anny Krupa – sekretarz stanu  w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, Pani Aurelii Michałowskiej – Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty. Konkurs adresowany do przedszkoli z Polski, Ukrainy, Litwy, Niemiec, 

Bułgarii. Termin realizacji: IV-VI.2021 r. Odp. gr. „Tygryski”, „Biedronki”. Dyplom 

dla dzieci z gr. „Biedronki” i „Tygryski” oraz dla N. (VI.2021.). 

 

ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI 

1. Ogólnopolski program „Bezpieczne Przedszkole - Zdrowy początek” – bezpieczne 

korzystanie z komputera i Internetu przez najmłodszych, zorganizowany przez 

Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - „Sieciaki w sieci”. Termin realizacji: cały rok 

szkolny. Odp. – wszystkie grupy.  Certyfikat „Bezpieczne Przedszkole”. 

2. Program edukacji komputerowej. Termin realizacji: rok szkolny. Odp.- wszystkie 

grupy. Koordynator: gr. „Tygryski”. 

3. Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata” – zorganizowana przez Związek Polskich 

Miast – pogadanki (ze względu na COVID-19 nie wychodzono w teren). Wszystkie 

grupy. 

4. Ogólnopolski program ekologiczny „Mobilna poradnia ekologiczna” – 

jednodniowe warsztaty online o ekologii dla przedszkolaków. Centrum Rozwoju 

Lokalnego. Termin realizacji: X.2020. Odp. gr. „Żabki”. 

5. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moje ulubione zwierzątko”, zorganizowany 

przez Akademia Wyobraźni Play – Doh”. Termin realizacji: X.-XI.2020. Odp.                  

gr. „Biedronki”. 



6. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Lipa Św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej 

Drzewem Europy 2021”, zorganizowana przez Ligę Ochrony Przyrody, Okręg 

Podkarpacki, Klub Gaja. Termin realizacji: X.2020.-I.20201. Odp. gr. „Biedronki”, 

„Tygryski”. Wyróżnienie dla dziecka z gr. „Biedronki” i dziecka z gr. „Tygryski” 

oraz nagrody rzeczowe dla dzieci. 
7. OZ - Ogólnopolski program ekologiczny „Skąd się biorą produkty ekologiczne” –                       

I edycja, zorganizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu                           

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (publikacje, film edukacyjny, scenariusze 

zajęć), dla dzieci (max. 25), nauczycieli i rodziców. Termin realizacji: 2020-2021. 

Odp. wszystkie grupy. Koordynator gr. „Pszczółki”. 

8. OZ-Ogólnopolski program zdrowotny „Klub Mleczaka” – I edycja – pakiet 

materiałów edukacyjnych do nauki mycia zębów wraz z realizacją praktycznego 

mycia zębów na terenie palcówki. Program zorganizowany przez Klub Mleczaka, 

Adliner Sp. z o.o. Warszawa - Programy Edukacyjne. Termin realizacji: 2020-2021. 

Odp. gr. „Tygryski”, „Krasnale”. Certyfikat dla Przedszkola, Dyplomy dla Dzieci. 

9. OZ-Ogólnopolski projekt „Dzieciaki Mleczaki Cz. I” – zdobywanie wiedzy na 

temat jakości produktów mlecznych i ich walorów zdrowotnych z wykorzystaniem 

materiałów informacyjno – promocyjnych, zorganizowany przez Polską Izbę Mleka                    

w Białymstoku – Fundusz Promocji Mleka. Termin realizacji: IX.2020-II.2021. Odp. 

gr.  „Tygryski”. Certyfikat dla Przedszkola, Dyplomy dla Dzieci. 

10. OZ-ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Zdrowia „Szczepimy się”, 

której celem jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia szczepień                       

w profilaktyce COVID-19, w ramach programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka” – 

higiena rąk i profilaktyka chorób zakaźnych. W ramach kampanii umieszczono 

materiały informacyjne na Stronie Internetowej i w „Kąciku dla Rodziców” w holu 

przedszkola, przeprowadzono cykliczne pogadanki z dziećmi nt. roli szczepień 

ochronnych, w tym na COVID-19, ospę, odrę, … pogadanki nt. higieny rąk, 

przestrzegania dystansu społecznego, ochrony ust i nosa. Termin realizacji: I-VI.2021. 

Odp. – wszystkie grupy. Koordynator gr. „Biedronki”. 

11. Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury, XIII edycja” 
- nt.: zdrowego odżywiania, aktywności ruchowej, ochrony środowiska, 

zorganizowany przez FirmĘ KUBUŚ. Termin realizacji: rok szkolny. Realizacja – 

wszystkie grupy. Certyfikat, Dyplom (VI.2021.). 

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie 

dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest 

przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, 

organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia 

Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla 

rodziców i wiele innych ekologicznych działań. Organizatorem jest MGD Sp. z o.o. 

Odp. – wszystkie grupy. Koordynator  gr. „Tygryski”. Dyplom dla Przedszkola. 

12. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora” - zdobywanie                                      

7 sprawności: „Zdrowy Osiłek, Przyjaciel Przyrody, Anty-Nudek, Artystyczna 

Dusza, Kochające Serce, Kuchcikowy Mistrz, Pomocna Dłoń”, zorganizowany 

przez Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Woli Dębskiej pod Patronatem 

Honorowym Wójta Gminy Dębno oraz Dębińskiego Centrum Kultury. Termin 

realizacji: 2020-2021. 

13. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski”, zorganizowany 

przez MDK Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Termin realizacji:                                 

X-XI.2020. Odp. gr. „Pszczółki”. 



14. Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu” - wspólne odśpiewanie 4 zwrotkowego 

hymnu narodowego w dniu 10.11.2020 r. o godz. 11.11. Podziękowanie z MEN za 

wspólne odśpiewania hymnu. Odp. – wszystkie grupy, koordynator gr. „Pszczółki”. 

Podziękowanie Ministra Edukacji Narodowej przekazane przez Rzecznika 

Prasowego MEN dla Przedszkola (XI.2020.). 

15. Ogólnopolska i Światowa kampania przeciwdziałania przemocy „19 Dni 

Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”, zorganizowana przez 

WWSF Womwn’s World Summit Fundation Genewa (www.woman.ch, 

wwsf@wwsf.ch, tel. 41 22 738 66 19), na ternie kraju przez Fundację PoDrugie                               

i Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „Serio”. Projekt 

współfinansowany przez Urząd Miasta Tychy. Kampania rozgrywa się we wszystkich 

kontynentach, we wszystkich krajach świata. Kampania realizowana była w okresie 

1-19.11.2020 r.  W ramach kampanii realizowano zajęcia o emocjach oraz odbyto 

szkolenie on-line „Jak uchronić dziecko przed przemocą, objawy doświadczania 

przemocy u dzieci, jak pomóc dziecku”. Odp. - wszystkie grupy, koordynator                 

gr. „Pszczółki”.  

16. „19 dni przeciwko przemocy” – w grupie „Tygryski” zorganizowano konkurs 

plastyczny pt.: „Kiedy jestem szczęśliwy” – malowanie obrazka (19.11.2020 r.). 

Wszystkie grupy. Dzieci otrzymały dyplomy. 

17. Ogólnopolski program „Chronimy dzieci” (kontynuacja) – edukacja w zakresie 

przeciwdziałania przemocy, zorganizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, 

oraz partnerów MEN, Fundacja Orange, Fundacja Energia, władze samorządowe całej 

Polski – przypomnienie zapisów Polityki „Chronimy Dzieci” i „Procedury 

Niebieskie Karty”. Czas trwania: cały rok szkolny. Odp. – wszystkie grupy. 

18. Ogólnopolska Akcja Edukacyjna – „Dzieci Uczą Rodziców” – II edycja – 

„Magiczny Czas”, polegająca na edukacji dzieci i rodziców w zakresie 

bezpieczeństwa, promocji zdrowego i aktywnego trybu życia, postaw 

proekologicznych, na podstawie scenariuszy pobieranych ze Strony Internetowej  

organizatora i realizacji w określonym dniu wyznaczonym przez organizatora. Akcja 

zorganizowana jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)                       

z siedziba w Zawierciu. Termin realizacji: 2020-2021 (od XI.2020.) - wszystkie grupy. 

Koordynator gr. „Biedronki”. Podziękowanie dla Przedszkola (I.2021.). 

19. Ogólnopolska Akcja Edukacyjna – „Dzieci Uczą Rodziców” – II edycja – 

„Wirtualny Świat”, polegająca na edukacji dzieci i rodziców w zakresie 

bezpieczeństwa, promocji zdrowego i aktywnego trybu życia, postaw 

proekologicznych, na podstawie scenariuszy pobieranych ze Strony Internetowej  

organizatora i realizacji w określonym dniu wyznaczonym przez organizatora. Akcja 

zorganizowana jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)                       

z siedziba w Zawierciu. Termin realizacji: 2020-2021 (od XI.2020.) - wszystkie grupy. 

Koordynator gr. „Biedronki”. Podziękowanie dla Przedszkola (II.2021.). 

20. Ogólnopolska Akcja Edukacyjna – „Dzieci Uczą Rodziców” – II edycja – 

„Kosmiczna Przygoda”, polegająca na edukacji dzieci i rodziców w zakresie 

bezpieczeństwa, promocji zdrowego i aktywnego trybu życia, postaw 

proekologicznych, na podstawie scenariuszy pobieranych ze Strony Internetowej  

organizatora i realizacji w określonym dniu wyznaczonym przez organizatora. Akcja 

zorganizowana jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)                        

z siedziba w Zawierciu. Termin realizacji: 2020-2021 (od XI.2020.) - wszystkie grupy. 

Koordynator gr. „Biedronki”. Podziękowanie dla Przedszkola (III.2021.). 

21. Ogólnopolska Akcja Edukacyjna – „Dzieci Uczą Rodziców” –  II edycja – 

„Zdrowa Ziemia”, polegająca na edukacji dzieci i rodziców w zakresie 
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bezpieczeństwa, promocji zdrowego i aktywnego trybu życia, postaw 

proekologicznych, na podstawie scenariuszy pobieranych ze Strony Internetowej  

organizatora i realizacji w określonym dniu wyznaczonym przez organizatora. Akcja 

zorganizowana jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)                        

z siedziba w Zawierciu. Termin realizacji: 2020-2021 (od XI.2020.) - wszystkie grupy. 

Koordynator gr. „Biedronki”. Podziękowanie dla Przedszkola (VI.2021.). 

22. Ogólnopolska akcja „Kartka dla Medyka” – dzieci z grupy „Tygryski” wykonały 

laurki dla służby zdrowia, za które otrzymały dyplomy (06.11.2020 r.). Akcję 

zorganizowało Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowie. Podziękowanie dla Dzieci                 

z gr. „Tygryski” (XII.2020.) 

23. Ogólnopolska akcja promocyjna dla placówek oświatowych „Najlepszy klej”. 

Dzieci w ramach akcji otrzymały 30 sztuk klejów w sztyfcie, za przekazanie Firmie 

Amos 120 pustych opakowań po kleju.  

24. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja Wymarzona Złota Rybka” – 2020-2021, 

wersja II, zorganizowany przez Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej. Termin 

realizacji: XI.2020-II.2021. Odp. gr. „Tygryski”. Dyplom dla Przedszkola, Dyplom 

dla Opiekuna, Dyplom dla Dziecka. 

25. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój wymarzony lizak” zorganizowany przez 

Muzeum Lizaka w Jaśle. Termin realizacji: XII.2020. Odp. gr. „Tygryski”. Dyplom 

dla Zwycięzcy z gr. „Tygryski”, Dyplom dla Opiekuna (II.2021.). 

26. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Przedszkolaki pomagają” - uwrażliwianie na 

drugiego człowieka, w ramach projektu „Dar na Stulecie” w związku                                         

z obchodzonym w X.2020 r. Dniem Papieskim, zorg. przez Miejskie Przedszkole                   

nr 3 w Lędzinach. Termin realizacji: XI.2020. Odp. gr. „Tygryski”- Podziękowanie  

dla Przedszkola (XII.2020.). 

27. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jaki znak Twój? – Orzeł Biały”, 

zorganizowany przez Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Michała 

Wójcika, pod patronatem Michała Wójcika. Termin realizacji: II.2021. Odp. 

„Pszczółki”. 

28. Ogólnopolski projekt „EkoEksperymentatrium” – gra online ucząca dzieci 

ekologii wraz z pakietem scenariuszy, w ramach edukacji przyrodniczej, 

zorganizowany przez „Jesteśmy – Mamy Projekt” na platformie Genial.ly. Termin 

realizacji: V-VIII oraz cały rok szkolny. Odp. Wszystkie grupy – koordynator: Dyr., 

„Tygryski”, „Krasnale”. Certyfikat, Dyplom (VI.2021.).  

29. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bajkowe przygody” – ilustracja do ulubionej 

bajki, zorganizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 19 z oddz. Int. w Radomiu. 

Termin realizacji: V.2021. Odp. gr. „Tygryski”. Dyplom i Podziękowanie 

(VI.2021.). 

 

ZASIĘG WOJEWÓDZKI 

1. OZ-wojewódzki projekt „Klub Zdrowego Przedszkolaka” – IV edycja, 

zorganizowany przez Wojewódzki i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny                       

w Katowicach i Tychach – prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, 

rodziców i nauczycieli w zakresie zdrowego odżywiania – „Żywienie na wagę 

zdrowia”, aktywności fizycznej, higieny rąk i profilaktyki chorób zakaźnych – 

„Szkoła czystych rąk”, przeciwdziałania nadmiernemu promieniowaniu słonecznym – 

„Brązowo, ale czy zdrowo?”, unikania dymów, szczególnie papierosowych „Czyste 

powietrze wokół nas”. Projekt wzbogacony o bajkę „Przygody dzielnego 

niedźwiadka Szczepanka” (audiobook), plakaty, ulotki, kolorowanki z Dinkiem, 



piosenkę o Dinku (CD). Czas trwania: I-VI.2021 r. Odp. - wszystkie grupy. 

Koordynator gr. „Pszczółki”. 

2. OZ-wojewódzka akcja informacyjno – edukacyjna „Wirusoochrona”- promocja 

zasad higieny osobistej, zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców jako 

podstawowy środek zapobiegania COVID-19, zorganizowana przez Wojewódzki 

Inspektorat Sanitarny w Katowicach i Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach                     

w ramach kampanii informacyjnej Ministerstwa Zdrowia, polegająca na 

przeprowadzeniu zajęć z wykorzystaniem gotowych materiałów edukacyjnych ze 

strony: https// https://we.tl/t-Il7KpRCEDK. Partnerzy akcji: Śląski Kurator Oświaty, 

Polskie Towarzystwo Higieniczne, Dyrektorzy Przedszkoli. Termin realizacji:                              

II-III.2021. Odp. wszystkie grupy, koordynator gr. „Iskierki”. 

3. OZ-wojewódzka akcja „Stop COVID-19” promująca aplikację STOP COVID-

19, zorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach                          

i Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach w ramach kampanii informacyjnej 

Ministerstwa Zdrowia. Umieszczenie banerów na Stronie Internetowej. Termin 

realizacji: II-VI.2021. Odp. – wszystkie grupy. 

4. Wojewódzki konkurs plastyczny „Bezpieczna Droga do Przedszkola”, 

zorganizowany przez  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. 

Termin realizacji: I-II.2021 r. Odp. gr. „Biedronki”, i „Krasnale”.  

5. Wojewódzki konkurs plastyczny „Ja i Europa” pod Patronatem Marszałka 

Województwa Śląskiego , zorganizowany przez Departament Rozwoju Regionalnego 

Urzędu marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Plebiscytowa 36, 40-037 

Katowice. Cel: przybliżenie zmian w otoczeniu dzięki wsparciu Funduszy 

Europejskich. Termin realizacji: V-VI.2021. Odp. gr. „Pszczółki”. 

 

ZASIĘG POWIATOWY - MIEJSKI, 

W TYM MIĘDZYPRZEDSZKOLNY, MIĘDZYGMINNY 

1. Miejski konkurs plastyczny „Tak lubię czytać”, zorganizowany przez Miejską 

Bibliotekę Publiczna w Tychach, Piłsudskiego 16. Termin realizacji: X.2020. Odp.                                             

gr. „Tygryski”, „Biedronki”, „Krasnale”, „Tygryski”. Nagroda dla dziewczynki z gr. 

„Biedronki” oraz Wyróżnienie dla chłopca z gr. „Tygryski” (V.2021.). 

2. Miejski konkurs plastyczny „Gwiazdkowe Anioły” – XIII Edycja, zorganizowany 

przez TSM „Oskard” i SDK „Tęcza”. Termin realizacji: X.2020-I.2021. Odp.                     

gr. „Tygryski”. 

3. Konkurs plastyczny w grupie „Iskierki” – „Jesienne Leśnodinozaury”. Konkurs 

dla chętnych dzieci i rodziców dobiegł końca w dniu 6.11.2020 r. Wszystkie 

wykonane przez dzieci prace plastyczne (w formacie A3) były zachwycające. 

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział               

w konkursie. GRATULUJEMY! 

4. Konkursy z okazji Święta Niepodległości w naszym przedszkolu. 

Z okazji Święta Niepodległości w dniach 9-10.11.2020 r. we wszystkich grupach 

odbyły się  konkursy tematyczne, w tym: 

Gr. „Mandarynki” – konkurs wiedzy „Jestem Polką i Polakiem”  

Gr. „Tygryski” – konkurs wiedzy „Jestem Polka i Polakiem” 

Gr. „Krasnale” – konkurs sportowy „Sprawny Polak-Przedszkolak” 

Gr. „Biedronki” – konkurs wiedzy „Bezpieczny Polak – Przedszkolak” 

Gr. „Iskierki” – konkurs plastyczny „Flaga Polski” 

Gr. „Żabki” – konkurs recytatorski „Kto Ty jesteś – Palka Mały” 

Gr. „Pszczółki” – konkurs piosenki żołnierskiej „Polska” 

Dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. 
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5. „Andrzejki” w grupie „Tygryski” - w dniu 30.11.2020 r. zorganizowano zabawy                    

z okazji „Andrzejek”. 

6. Miejski konkurs plastyczny „Mój przyjaciel bałwan”, zorganizowany przez TSM 

„Oskard”, Klub Osiedlowy w Tychach. Termin realizacji: II-VI.2021. Odp.                        

gr. „Żabki”. Wyróżnienie dla Dziecka i Dyplom. 

7. Miejski Konkurs Recytatorski „Wierszowisko”, poświęcony twórczości 

współczesnego poety Pawła Golucha, zorganizowany przez Przedszkole nr 9 im. 

Pluszowego Misia. Nagranie występu dziecka i przekazanie do Przedszkola. Termin 

realizacji: III-V.2021 r. Wyróżnienie Specjalne dla Dziecka z gr. „Krasnale” za 

recytację wiersza „Rycerz” (V.2021.). 

8. Miejski konkurs plastyczny „Kwiatek dla Mamy”, zorganizowany przez TSM 

„Oskard” w Tychach. termin realizacji: IV-V.2021. Odp. „Tygryski”, koordynator:          

gr. „Tygryski”. 

9. Miejski konkurs plastyczny „Mama, Matusia, Mateńka – Świat Mojej Many”, 

zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. Termin realizacji: IV-

VI.2021. Odp. gr. „Tygryski” i „Biedronki”.  

10. Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Flaga Biało – Czerwona”, 
zorganizowany przez P-21 w Tychach – rozbudzanie uczuć patriotycznych, 

promowanie twórczości dziecięcej. Termin realizacji: IV-V.2021 r. Odp.                           

gr. „Pszczółki”. 

 

 

 


