
PRZEDSZKOLAK NA LUDOWO – to projekt, który realizujemy we współpracy z ZTL PRUSZKOWIACY.
Podejmowane w jego ramach działania służą wprowadzeniu dzieci w świat folkloru.

CHODZĘ DO KINA – to projekt organizowany przez Fundację Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. W
ramach projektu dzieci uczestniczą w projekcjach, które są bazą późniejszych sytuacji edukacyjnych i
wychowawczych.

KARTKA DLA BOHATERA – akcja, w ramach której dzieci przygotowały pełne wyrazów wdzięczności
kartki dla bohaterów Powstania Warszawskiego.

PRZYJACIELE ZIPPIEGO – z najstarszymi przedszkolakami prowadzimy zajęcia profilaktyczne
wspierające rozwój społeczno-emocjonalny.

Projekt STEP BY STEP to zajęcia przygotowujące dzieci do bezpiecznego korzystania z technologii
poprzez rozwijanie pewności siebie w kontaktach międzyludzkich, otwartości w wyrażaniu emocji,
uważności na potrzeby swoje i innych oraz rozwijanie krytycznego myślenia

W ramach projektu MALI WIELCY ODKRYWCY dzieci prowadzą eksperymenty, doświadczenia i
obserwacje, których celem jest rozbudzenie chęci do poznawania świata.

NAKARM KUNDELKA – to akcja, w ramach której zbieramy karmę dla podopiecznych Pruszkowskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt.

KARTKA DLA SĄSIADA – dwa razy w roku, przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, dzieci dostarczają
do skrzynek pocztowych własnoręcznie przygotowane kartki z życzeniami dla sąsiadów przedszkola.

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY – środki ze sprzedaży ozdób świątecznych wykonanych przez
dzieci, rodziców i nauczycieli są naszym darem dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci

POCZYTAJ MI TATO, POCZYTAJ MI MAMO – to akcja, w ramach której rodzice odwiedzają przedszkole,
aby czytać dzieciom bajki i wiersze.

MIŚ W ŚWIECIE EMOCJI – to projekt mający na celu kształtowanie u dzieci umiejętności
rozpoznawania, różnicowania i nazywania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi.

PACZKA DLA BOHATERA – wzięliśmy udział w zbiórce charytatywnej produktów spożywczych i
chemicznych, skierowanej do osób, które walczyły o wolną Polskę.

DZIAŁAJ Z IMPETEM – to kampania, której celem jest zwiększenie ilości poddawanych recyklingowi
butelek PET. Podczas działań związanych z kampanią dzieci poznają korzyści płynące z recyklingu.

KARTKA DLA POLSKI – z okazji święta 11 listopada przedszkolaki tworzyły i wysyłały kartki wyrażające
radość z odzyskanej niepodległości.

PROBLEM Z GŁOWY – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej, w ramach którego dzieci poznają
podstawowe zasady profilaktyki wszawicy.

MĄDRE BAJKI Z CAŁEGO ŚWIATA to cykl zajęć o emocjach, wartościach i postawach, inspirowanych
opowieściami z różnych kontynentów.

DZIECI CHRONIĄ ŚRODOWISKO. ŚRODOWISKO PRZYJAZNE DZIECOM – to kampania, w ramach której
dzieci uczą się prawidłowego postępowania z elektroodpadami oraz bateriami i przenośnymi
akumulatorami



CZYSTE POWIETRZE DLA PRUSZKOWA – zajęcia mające na celu budzenie poczucia odpowiedzialności
za jakość powietrza, którym oddychamy.

KIERMASZ WIELKANOCNY – sprzedaż wykonanych przez dzieci ozdób świątecznych pozwoliła nam na
zakup zabawek do znajdujących się przy naszych salach ogródków.

RODZICE – DZIECIOM – to projekt w ramach którego rodzice przygotowali dla swoich pociech
przedstawienie „Czerwony Kapturek”

ZDROWO I SPORTOWO – akcja mająca na celu promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych.


