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Z Seanem
przez świat
Tytuł projektu: „Z Seanem przez świat”
Czas realizacji: Styczeń-Grudzień 2018
Cel projektu: Zapoznanie dzieci z kulturą wybranych krajów i krain anglojęzycznych
Miejsce realizacji: Poznań i Wielkopolska
Opis projektu: Głównymi bohaterami projektu są owieczki o imieniu Sean i Siobhán. Z nimi
dzieci będą poznawać poszczególne kraje i krainy anglojęzyczne – Irlandię, Anglię, Szkocję,
Walię, Kanadę, USA i Australię. Każda prezentacja multimedialna jest przygotowana w taki
sposób by pokazać dzieciom najbardziej charakterystyczne elementy danego kraju zarówno
w aspektach związanych z szeroko rozumianą kulturą jak i geografią, światem fauny i flory,
kuchni itd.
Poszczególne zajęcia mogą być poszerzone o warsztaty plastyczne, zajęcia z tradycji
związanych ze świętami np. Bożego Narodzenia, czy specjalne zajęcia na Dzień św. Patryka.
Realizacja: Każde zajęcia składają się z prezentacji multimedialnej uwzględniającej elementy
wyróżniające dany kraj. Prezentacja jest przygotowana w taki sposób by jak najbardziej
zainteresować przedszkolaków nie braknie więc w niej filmików prezentującymi muzykę,
taniec czy sport.
Pomoce:
- Każde z dzieci otrzyma kolorowankę z głównym bohaterem zajęć, czyli Seanem. Po każdym
ze spotkań Sean będzie musiał zostać tak pokolorowany by jego strój zawierał element
charakterystyczny dla danego kraju, w ten sposób otrzymamy na koniec projektu galerię
Seanów.

Prezentacje wchodzące w skład projektu:
1. W zielonej Irlandii
2. W krainie chórów i dłuuuuuugich słów -Walia
3. W krainie kiltów i dud – Szkocja
4. Herbatka u królowej – Anglia
5. Z kangurami w Australii
6. Na mustangach przez Stany Zjednoczone
7. Kanada – kraina wielkich jezior i klonu

Zajęcia w przedszkolach odbywają się:
- po wcześniejszym umówieniu terminu, osoba koordynująca projekt z ramienia Fundacji
poprowadzi zajęcia w przedszkolu.
- zajęcia przygotowane są dla wszystkich grup wiekowych przedszkola od 3-6 lat
- udział przedszkola w projekcie jest bezpłatny, prowadzenie zajęć przez koordynatora
projektu z ramienia Fundacji również jest bezpłatne
- przedszkole na zakończenie projektu otrzyma od Fundacji certyfikat udziału

Informacje końcowe:
- Projekt „Z Seanem przez Świat” jest autorskim projektem stworzonym przez Fundację
Kultury Irlandzkiej objęty prawem autorskim.
- Wizerunek owieczki Sean, głównego bohatera projektu został zaprojektowany dla Fundacji
Kultury Irlandzkiej specjalnie na potrzeby projektu, nie może być używany w oderwaniu od
projektu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji
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