
Projekt realizuje Przedszkole Miejskie Nr 1            
w Kożuchowie. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Człowiek – najlepsza inwestycja 





Skład zarządu 

 Projekt „Kożuchów – dzieciom2” opracowały osoby, które weszły w skład 

Zespołu Zarządzającego i przez cały okres jego realizacji pełniły funkcje: 

 Koordynatora projektu – Ewa Bembnowicz 

 Asystenta Koordynator projektu – Barbara Wajman 

 Specjalisty ds. rozliczeń finansowych – Genowefa Pyła 

 Specjalisty ds. promocji i ewaluacji projektu – Beata Gontarz 

 Konsultanta zajęć dydaktycznych – Dorota Wełygan 

 

Na potrzeby projektu  

„Kożuchów – dzieciom2” utworzono  

Biuro projektu, obsługiwane przez: 

Pracownika biura – Joannę Rogowskę 

Informatyka – Dariusza Steca 

 

 

 



Przedszkola uczestniczące w projekcie 
Dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego Nr 1 

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie. 



Dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego Nr 3 

Przedszkole Miejskie Nr1 w Kożuchowie 



Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie 



Dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego Nr 2   

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie  



Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie 



Dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego Nr 4 

Szkoła Podstawowa w Broniszowie 



Szkoła Podstawowa w Broniszowie 



Dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego Nr5 

Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym 



Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym 



Dodatkowe zajęcia 

 

   

 W ramach projektu „Kożuchów – dzieciom 2” 

wszystkie dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1   

w Kożuchowie (132 dz.) oraz Publicznego 

Przedszkola Nr 3 w Kożuchowie (76 dz.) zostały 

objęte zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi     

w godzinach dopołudniowych. 

 



Zajęcia z rytmiki PM1 







Rytmika PM3 







Taniec towarzyski PM1 
 Dzieci uczyły się tańców: 

 cha-cha 

 samby 

 walca angielskiego 

 walca wiedeńskiego 

 rock’n’roll’a 

 disco 

 polki 

 oraz bluesa 









Taniec w PP3 



Język angielski 
 

Zajęcia językowe                         

w obu przedszkolach 

prowadzone były na 

dwóch poziomach: 

podstawowym dla  

dzieci najmłodszych       

i rozszerzonym dla 

dzieci starszych. 



Język angielski PM1 





Here we have head ;) 



Zajęcia logopedyczne PP3 







Zajęcia logopedyczne PM1 









Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej PP3 







Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej PM1 







Zajęcia terapeutyczne PM1 











Zajęcia terapeutyczne w PP3 



Bezpłatne posiłki dla dzieci   















Mikołajki 

 

6 grudnia 2010 roku 

wszystkie dzieci 

objęte projektem     

„Kożuchów –    

dzieciom 2” 

odwiedził Mikołaj 

przynosząc 

każdemu dziecku 

paczkę 





Dzieci przedszkolne brały udział w teatrzyku 

pt. „Przygody Kapitana Pogody” 



Wycieczki 

 W pierwszej dekadzie grudnia 2010 roku wszystkie 

dzieci objęte programem „Kożuchów – dzieciom 2” 

były uczestnikami wycieczek. 

 Starsze dzieci 5-6 letnie PM 1 i PP 3 Kożuchowie 

odwiedziły fabrykę bombek w Stodolcu. 

 Pozostałe dzieci 3 – 4 letnie z grup dopołudniowych i 

z ZWP bawiły się w Sali zabaw w Zielonej Górze. 

Wszystkie wyjazdy były bardzo udane. 







Wycieczka do teatru 

Większość dzieci po raz pierwszy odwiedziło teatr. 

Przedstawienia były bardzo interesujące.                    

Gra aktorów, kolorowe stroje oraz ciekawa 

sceneria zrobiły duże wrażenie na dzieciach. 

Dużą atrakcją wycieczki było też zwiedzanie 

Zielonej Góry – podziwianie Palmiarni, 

wieżowców, zabytkowych kamieniczek w Rynku 

oraz ruchliwych ulic dużego miasta. Koszty 

przejazdu i bilety do teatru dla dzieci były 

bezpłatne, sfinansowane w ramach projektu 

„Kożuchów – dzieciom 2”. 







Przedszkolaki w wiosce indiańskiej                 

i rycerskiej  

 Na wycieczkę do wioski indiańskiej i wioski rycerskiej                         
w Ostaszewie pojechały wszystkie dzieci z przedszkoli.  

 Po dotarciu do wioski Indian dzieci zostały przyjęte do szczepu, 
a na znak tego zostały wymalowane im twarze w barwy szczepu. 
W namiocie Rady Szczepu wódz przedstawił dzieciom historię                 

i obyczaje Indian. Dzieci miały okazję zwiedzić okolicę podczas 
przejażdżki wozem konnym. 

 W wiosce rycerskiej dzieci poznawały obrzędy i zwyczaje 
średniowiecznych rycerzy, walczyły na miecze, strzelały z łuku, 

przebierały groch z fasolą i pokonywały tor przeszkód. 

 Spotkania zakończyły się wspólnym pieczeniem kiełbasek. 
Zmęczone upałem, ale pełne wrażeń oraz nowych wiadomości 

wróciły do swoich domków. 

 















Plac zabaw PM1 









Konferencja inaugurująca 

5 listopada, w kożuchowskim zamku, odbyła się 

konferencja inaugurująca projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

pt. "Kożuchów - dzieciom". W konferencji, oprócz 

przedstawicieli Władz Województwa, Gminy 

Kożuchów, Kuratorium Oświaty, wzięli udział 

dyrektorzy placówek oświatowych. Konferencję 

zakończyły występy dzieci                                                     

z Przedszkoli nr 1 i 3 w Kożuchowie.  









 

Całkowity koszt projektu  

„Kożuchów - dzieciom 2” 
 

1 218 834,52 zł 



Zespół Zarządzający składa 

podziękowania: 

Burmistrzowi Kożuchowa Andrzejowi Ogrodnikowi, 

Skarbnikowi Gminy Jolancie Piotrowskiej                                                       

oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Kożuchowie           

za pomoc w realizacji projektu, 

Urzędowi Marszałkowskiemu w Zielonej Górze za 

dofinansowanie i wsparcie w realizacji projektu, 

wszystkim realizatorom za dobrą i rzetelną pracę z 

dziećmi oraz współpracę z Zespołem Zarządzającym 

wszystkim dzieciom i rodzicom za udział i 

zaangażowanie w projekcie. 



Na podsumowanie 

realizacji Projektu, 

przygotowane 

zostały foldery 

podsumowujące 

projekt 



 

  

 

 

 

 

 

 

Prezentację wykonała Klaudia Kasprzyszak 

Firma Sukces   65-001 Zielona Góra  ul. Liliowa 25a tel. 603 801 872 

 

 

 

Dziękujemy 


