
Projekt eTwinning 
2019/2020

Grupy:

Jagódki i Poziomki



Dzieci mogą nauczyć się 
wszystkiego poprzez zabawę. 

Projekt dotyczy wykorzystania 
ciekawej, kreatywnej i edukacyjnej 

roli klocków w rozwoju dziecka.
Joanna i Sophia

(autorki projektu) 



Cele projektu
„Blocks: always and everywhere”

„Prawdziwa edukacja polega na wydobywaniu z siebie tego, 
co najlepsze” Mahatma Gandhi 

• kształtowanie kluczowych kompetencji u dzieci

• rozwijanie kreatywności dzieci, innowacji, kreatywnego
rozwiązywania problemów, komunikacji, współpracy,
umiejętności społecznych i międzykulturowych,
zgodnie ze standardowymi ramami wczesnego uczenia się
umiejętności XXI wieku

• zbieranie praktycznych pomysłów, metod, gier,
doświadczeń poprzez współpracę z nauczycielami
z innych krajów

• wyrażanie się w inny niż zwykle (ustny i pisemny) sposób

• kreatywna zabawa



POSTĘP 
DZIAŁAŃ

Wrzesień 2019r.– My i nasze klocki

Październik 2019r.– Klocki i sztuka

Listopad 2019r. – Klocki i matematyka

Grudzień 2019r.– Klocki i święta

Styczeń 2020r. – Klocki  i kodowanie



PARTNERZY PROJEKTU:
Polska, Grecja i Słowacja



Pocztówki



Pocztówki



Pocztówki



Wrzesień 2019 r.

My i nasze klocki
gr. Jagódki i Poziomki



Październik
2019 r.:
Klocki 

i sztuka
gr. Poziomki



Klocki i sztuka

gr. Jagódki



LISTOPAD 2019: KLOCKI I MATEMATYKA

Orientacja, rytmy, kształty, liczenie, liczby



Wirtualna tablica z zadaniami



Grupa Jagódki



Grupa Poziomki



Grudzień 2019 r.:
Klocki i święta





Styczeń 2020 r. 
Klocki i kodowanie
Zakodowany 
alfabet



Tworzymy algorytmy



Zaprowadź Beebota do…



Projektowanie: 
Logo projektu



Efekty

Dzieci:

• były aktywne i radosne

• rozwijały kreatywność, komunikację i współpracę

• ćwiczyły dzielenie się pomysłami, wiedzą i umiejętnościami z innymi
dziećmi

• w przyjemny sposób poznawały otaczający świat

• doskonaliły umiejętności manualne

• wzbogaciły swoją wiedzę i umiejętności

• rozwijały wyobraźnię, koncentrację i koordynację wzrokową

• poznały inne kraje i wspólnie realizowały działania

Nauczyciele:

• wymienili praktyki nauczania, 

• poznali zastosowanie narzędzia ICT, 

• poznali innowacyjne metody w pracy z dziećmi i nowymi technologiami

• wzbogacili warsztat pracy

• doskonalili kompetencje językowe

• http://www.emaze.com/@AOZITTZTF/gallery



Krajowe Odznaki Jakości
za projekt:

W projekcie wzięły udział:
- Joanna Pacholczyk-Mizdalska – autor i realizator projektu 

(gr. Jagódki)
- Agnieszka Ciołek – realizator projektu (gr. Poziomki) 
- Ewa Mięgoć - realizator projektu (gr. Poziomki)


