
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

„Wyzwania Teodora” czyli o tym, 
jak pewien bocian o imieniu 

Teodor chciał zostać profesorem 
nauk przedszkolnych. 

Projekt realizowany przez grupę Motylki 

i Biedronki



Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a 

zwłaszcza przedszkolaków. Ten wyjątkowy 

bocian wie, jak ważne jest dbanie o 

wszechstronny rozwój dzieci, ale równocześnie 

pamięta zawsze o tym, aby zwracać uwagę 

na potrzeby i uczucia innych. Dlatego 

postanowił zostać profesorem nauk 

przedszkolnych i przekazywać najmłodszym 

wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe 

umiejętności, a jednocześnie mobilizując ich 

do jak najbardziej kreatywnych działań.



Cele ogólne projektu:
Głównym celem niniejszego projektu było 

wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale 

także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój 

można dbać w każdym wieku, a pomoc

okazywana innym jest równie ważna, jak troska o 

siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane 

działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.



Cele szczegółowe:

- Dbanie o wszechstronny 

i indywidualny rozwój 

dzieci 

- Zdobywanie różnych 

umiejętności (w zależności 

od wyboru sposobu 

realizacji danego zadania 

np.: przygotowywanie 

zdrowej przekąski, 

sadzenie rośliny, 

wykonanie pracy 

plastycznej, 

zaprezentowanie tańca 

itd.) 

- Rozwijanie umiejętności 

współpracy

- Wyzwalanie 

pozytywnych emocji 

- Rozwijanie kreatywności i 

twórczego myślenia

- Rozwijanie 

samodzielności 

- Kształtowanie empatii 

wobec innych osób

- Kształtowanie postawy 

proekologicznej 

- Upowszechnianie 

zdrowego trybu życia 

- Kształtowanie postawy 

prospołecznej 



Wyzwanie 1 - Zdobycie odznaki „Pomocna Dłoń” 

– dzieci z grupy Biedronki przygotowały kartki 

świąteczne oraz stroiki Bożonarodzeniowe dla Domu 

Seniora w Łaniewie.



Zdobycie odznaki „Pomocna Dłoń”

– dzieci z grupy Motylki przygotowały kartki 

świąteczne oraz samodzielnie upieczone 

pierniczki dla medyków oddziału SOR w 

Bartoszycach



Wyzwanie 2 - Odznaka „Przyjaciel Przyrody” – dzieci z 

grupy Biedronki posadziły przepiękne wrzosy na 

parapety naszego przedszkola



Odznaka „Przyjaciela Przyrody” – dzieci z 

grupy Motylki posadziły fasolki





Odznaka „Artystyczna Dusza” 

– dzieci z grupy Biedronki wykonały Bociana Teodora z 

chusteczek higienicznych. 



Wyzwanie 4 - Odznaka „Antynudek”– dzieci z grupy Motylki 

bawiły się na podwórku,  potem wykonały zabawy badawcze 

ze śniegiem, patrzyły przez lupę jak wygląda śnieg, poznały 

jego właściwości oraz wykonały różne doświadczenia.



Odznaka „Antynudek”– dzieci z grupy 

Biedronki  wykonały sowy z woreczków 

papierowych, a potem stworzyły piękne 

drzewo przed salą



Wyzwanie 5 - Odznaka „Zdrowy Osiłek” – dzieci z grupy 

Biedronki brały udział w zajęciach „Body Ball”, 

uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem Tablicy 

interaktywnej, gdzie mogły rozwijać koordynację 

wzrokowo- ruchową



Odznaka „Zdrowy Osiłek” – dzieci z grupy 

Motylki brały udział w zajęciach ruchowych z 

przyrządami przy muzyce.



Wyzwanie 6 - Odznaka „Kuchcikowy Mistrz” – Biedronki 

wykonały sałatkę owocową oraz sok z owoców oraz 

warzyw które same zgromadziły w sali.



Odznaka „Kuchcikowy Mistrz” 

– Motylki wykonały przepyszny zdrowy sok 

warzywno-owocowy.



Wyzwanie 7 - Odznaka „Kochające serce” – dzieci z grupy 

Biedronki  przekazały karmę dla zwierząt w Sędławkach



Odznaka „Kochające serce” – dzieci z grupy 

Motylki włączyły się do obchodów 

Światowego Dnia Autyzmu i wykonały laurki 

dla swojego kolegi z grupy. 



To była super zabawa. Zadania, 

których się podejmowaliśmy 

dawały nam dużo radości i 

uśmiechu. Włożyliśmy w nie dużo 

serca i wysiłku, ale było warto. 

Dziękujemy!


