
Grudzień - Erazmus 

W grudniu dołączyliśmy się do projektów e-Twinning „Karta świąteczna” i "An angle 

is bringing Christmas wishes". Kontynuujemy inne projekty e-Twinning: "Mathematics 

without borders” i "Seyirci Kalma Harekete Gec Hep Beraber Hem Oynuyoz Hem 

KodluYOZ Don't Be a More Spectator But Move We are Both Playing and Coding Together". 
Zamknęliśmy project “Folk tradition that children like” 

Odbyło się kolejne spotkanie dla dzieci z całego przedszkola „Podróże z Wesołym 

Pędzelkiem”. Podsumowaliśmy nasze spotkania, poprzez quizy i zagadki sprawdzona została 

wiedza dzieci. Przeprowadzono ankiety wśród rodziców i pracowników przedszkola na temat 

realizowanego projektu. 

 

W każdej grupie miały miejsce zabawy z wykorzystaniem zbiorków z piosenkami w 

języku angielskim „Sing with us”, „More and sing”. W grupach starszych omawiano 

zwyczaje bożonarodzeniowe w krajach europejskich. 

 

Na stronie internetowej przedszkola opublikowano artykuły „Jak efektywnie uczyć 

dzieci języka angielskiego” oraz „Jak zwiększyć tolerancję i otwartość na drugiego 

człowieka”. 

 

Wydano specjalną gazetkę o projekcie, która została wysłana do przedszkoli w Polsce. 

Odbyła się konferencja o projekcie dla nauczycieli z dzielnicy, podczas której 

dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami związanymi z realizacją projektu oraz 

mobilnościami. Przygotowana została tablica upamiętniająca nasze tegoroczne mobilności. 

 

 

December 

 

In December, we joined the e-Twinning projects "Christmas card" and "An angle is 

bringing Christmas wishes". We are continuing other e-Twinning projects: "Mathematics 

without borders" and "Seyirci Kalma Harekete Gec Hep Beraber Hem Oynuyoz Hem 

KodluYOZ Don’t Be a More Spectator But Move We Are Both Playing and Coding 

Together." We closed the project "Folk tradition that children like " 

There was another meeting for children from the whole kindergarten "Podróże z Wesołym 

Pędzelkiem". We have summarized our meetings, through the quizzes and puzzles the 

knowledge of children has been checked. Surveys were conducted among parents and 

kindergarten employees about the implemented project. 

In each group there were games with the use of song collections in English "Sing with 

us", "More and sing". In older groups, Christmas customs in European countries were 

discussed. 

The website of the kindergarten published articles on "How to effectively teach 

children English language" and "How to increase tolerance and openness to another person". 

A special newsletter was published about the project, which was sent to kindergartens 

in Poland. 

A conference on the project for teachers from Białołęka district was held, during 

which we shared our experiences related to project implementation and mobility. A plaque 

commemorating this year's mobility has been prepared. 

https://live.etwinning.net/projects/project/180454

