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TEMATYKA I DZIAŁANIA
• Projekt dotyczy wykorzystania robotów 

do tworzenia haseł ekologicznych w 
różnych krajach.

• Każda grupa wymyśli alfabet dla robotów. 

• Każda grupa utworzy hasło ekologiczne, a 
ich robot zaprezentuje to hasło na 
nagranym filmie. 

• Partnerzy muszą odgadnąć zaszyfrowane 
hasło i narysować plakat z podanym 
hasłem. 

• W ten sposób powstanie ebook 
ekologiczny ze wszystkich szkół, a roboty 
staną się nosicielami haseł ważnych dla 
ziemi i ludzkości.
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CELE PROJEKTU

• Zwiększenie świadomości istnienia innych krajów

• Mieć okazję współpracować z nauczycielami z innych 
krajów

• Stymulowanie zainteresowania dzieci wiedzą o 
środowisku

• Świadomość potrzeby ochrony lasu

• Kultywowanie zdolności współpracy w celu ochrony 
środowiska

• Zrozumienie konieczności rozmowy po angielsku z 
innymi

• Rozwijanie kreatywności dzieci, innowacji, 
kreatywnego rozwiązywania problemów, 
komunikacji, współpracy, umiejętności społecznych i 
międzykulturowych, z wykorzystaniem informacji 
zgodnie ze standardowymi ramami wczesnego 
uczenia się umiejętności 21 wieku

3



4



Rezultat działań

Magazyn internetowy z ekologicznymi hasłami z zakodowanymi hasłami robotów.
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https://read.bookcreator.com/GwiG4pl0tGWMqVWlMeUFXcp27Tv1/az9g5jMFQdSqp24YM7QkXw



PLACÓWKI BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE
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Szkoły i przedszkole 
w Polsce

Przedszkola w Grecji



CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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PRACA NAD 
PROJEKTEM

8 Together we can change the world

Krok 1 
Zajęcia nt. 

zrównoważonego 
rozwoju

Krok 2
Zakodowanie 

wylosowanych 
liter alfabetu

Krok 3
Losowanie celów

i wymyślenie hasła 
ekologicznego do 

nich

Krok 4
Odkodowanie 

wiadomości
i zrobienie 
plakatów

Krok 5
Ewaluacja

Kahoot



NASZE ZAJĘCIA NT. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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Życie na lądzie, dbanie o środowisko
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Zanieczyszczenie wody

Lepsze odżywianie, urozmaicone posiłki
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padlet

Woda źródłem życia



FILMY NT. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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ZAKODOWANE LITERY: V, M, C, U
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ALFABET ROBOTÓW STWORZONY PRZEZ DZIECI
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ZAKODOWANE 
HASŁA 

EKOLOGICZNE
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NASZE WSPÓLNE PLAKATY I SLOGANY

17 We love SDGs



18

EWALUACJA
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WIDEOKLIP

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pb0cep
bAxmY&feature=emb_logo

Link do wideoklipu
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W  wyniku realizacji projektu :

Dzieci i nauczyciele:

- zwiększyły świadomość istnienia innych krajów,
- mieli okazję współpracować z nauczycielami i dziećmi z innych krajów
- rozwinęły zainteresowania wiedzą o środowisku, 
- poznały 17 celów zrównoważonego rozwoju poprzez wykonywanie 

zadań, ciekawe filmy i piosenki
- kształtowały postawę proekologiczną 
- rozwijały kompetencje wielojęzykowe
- rozwijały kompetencje cyfrowe
- rozwijanie kreatywność, kreatywnie rozwiązywały problemy,
- rozwijały umiejętności społeczne i międzykulturowe, z wykorzystaniem 

informacji zgodnie ze standardowymi ramami wczesnego uczenia się 
umiejętności 21 wieku

- podejmowały działania innowacje na rzecz własnego rozwoju i ochrony 
planety Ziemia
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Dziękujemy za udział w projekcie

Prezentację opracowała:
Joanna Pacholczyk-Mizdalska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego


