
Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Nasze Przedszkole ubiega się o zdobycie certyfikatu 
Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty

„Szkoła Wierna Dziedzictwu” 

Oto działania jakie podjęła nasza placówka w drodze do 
zdobycia certyfikatu.

Opracowała: Ewa Domurad



1. Opracowanie projektu edukacyjnego „Przedszkolaki z Bajki dla Niepodległej”

2. Wykonanie plakatu informującego społeczność lokalną o realizacji projektu
i rozwieszenie plakatóww przedszkolu i wmieście.



„Nasi dzielni żołnierze”- spotkanie z żołnierzami Wojsk 
Powietrzno– Desantowych z Lipowca



„Świat motyli”-wycieczka do Motylarni /k. Mrągowa



„Polska w pocztówce” – udział w ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym (5 latki)



„To dla naszych pupili”- Występy dzieci 6 letnich w Miejskim 
Domu Kultury w Szczytnie z okazji jubileuszu 15-lecia Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie



„Zwierzopomagacze” - udział w akcji charytatywnej zorganizowanej 
przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Cztery Łapy” i Urząd 

Miejski w Szczytnie na rzecz zwierząt ze schroniska



„Przyroda wita nas z uśmiechem”- Koronacja Dzieci na Króla 
i Królową „Bajki”







„Marsz Biało – Czerwony” - przemarsz ulicami miasta, uczczenie 
pamięci ofiar walk o niepodległość pod Pomnikiem Orła 
Białego, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, 11 Listopada



„Na tropie polskich legend”, „Moja Biało-Czerwona” – udział 
w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym



„Moja mała Ojczyzna” – realizacja grupowego projektu 
edukacyjnego (6 latki)







„Piosenka Patriotyczna” – udział dzieci w międzyprzedszkolnym
konkursie piosenki patriotycznej w Miejskim Domu Kultury 

w Szczytnie



„Poznajemy nasz region” – wycieczka do Teatru Lalek 
w Olsztynie



„Podaruj misia” - udział dzieci w akcji charytatywnej Fundacji 
Mam Marzenie Oddział w Olsztynie na rzecz dzieci przewlekle 

i nieuleczalnie chorych przebywających w szpitalach





„W tę Cichą Noc” – wystawienie Jasełek przez dzieci 6 letnie



„Dzielimy się radością w ten świąteczny czas” – występy dzieci 
5 – 6 letnich w Środowiskowym Domu Samopomocy 

w Szczytnie



„Przedszkolaki niepełnosprawnym” – występy dzieci 5 letnich 
w Specjalnej Niepublicznej Szkole oraz Przedszkolu dla dzieci 

niepełnosprawnych przy CRE w Szczytnie



„Góra Grosza” – udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej na 
rzecz dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie



„Polscy Poeci Dzieciom” – udział dzieci 5 i 6 letnich w konkursie 
recytatorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie 

z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego



„Moja mała i duża Ojczyzna” – wystawa prac plastycznych dzieci 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie



„Poznaję miasta Polski – dzięki mojemu koledze” – udział 
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym (5 latki)





„Dawno temu na Mazurach” – zorganizowanie kącika 
regionalnego, grupowe zajęcia z edukacji regionalnej



„Mamo, tato wolę wodę”- realizacja projektu edukacyjnego 
w grupie dzieci 3 letnich „Słoneczniki”



„Mali ludowi artyści” – wykonanie stroików wielkanocnych 



„Jajko”- 4 latki poznają tradycje i zwyczaje wielkanocne  na  
zajęciach prowadzonych metodą projektu edukacyjnego





„Lekcja historii” – zajęcia w Muzeum Mazurskim w Szczytnie, 
zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego



„W mazurskiej  chacie” – zajęcia edukacyjne w chacie 
mazurskiej



„Ekologia z Pofajdokiem”- realizacja grupowego projektu 
edukacyjnego (5 latki)





„Spacerkiem po Szczytnie”, „Szlakiem Pofajdoków”, „Mała Biel” –
spacery i wycieczki, poznawanie zabytków i obiektów  oraz 

ciekawych miejsc w Szczytnie



„Dawno, dawno temu w Szczytnie”- spotkanie z 34 Chorągwią 
komturii i Miasta Szczytno 



„Ciekawostki z naszego regionu”- spotkanie z nauczycielem 
i pasjonatem historii Witoldem Olbrysiem 



"Polskie symbole narodowe" - spotkanie z pracownikiem Instytutu 
Pamięci Narodowej (Delegatura w Olsztynie)



„To dla ciebie Polsko” – quiz wiedzy patriotycznej







„Dzień Ziemi” – uzupełnianie rabat kwiatowych, porządki 
w Ogrodzie Zmysłów



„Przedszkolaki dla Niepodległej” – koncert dla społeczności lokalnej, 
zorganizowany w Miejskim Domu Kultury, 

pod patronatem Burmistrz Miasta Szczytno







„Rodzina- Dom -Ojczyzna” – majówka rodzinna







„Pradzieje Mazur”- zajęcia z edukacji regionalnej w Zagrodzie 
Edukacyjnej „Patataj” w Jabłonce/k. Szczytna





„Żubr Pompik” rodzinne odkrywanie polskiej przyrody- konkurs 
plastyczny we współpracy z Księgarnią „Fraszka” w Szczytnie 

i wydawnictwem Media Rodzina w Poznaniu


