
Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie, które jest 

organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w 

Pocierzynie i w Kościelnej Wsi oraz Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie otrzymało 

dotację na realizację projektu „Przedszkolaki odkrywają świat” współfinansowanego z 

środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

    Celem głównym projektu jest zorganizowanie warsztatów, wyjazdów oraz konkursu w 

okresie od 16.03.2022 roku do 30.07.2022 roku dotyczących nauki i kosmosu w celu 

poszerzania wiedzy i zainteresowań dzieci w wieku 3 - 6 lat oraz zwiększania ich aktywność 

społecznej, rozwoju potencjału intelektualnego przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury 

społecznej podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. 

       W ramach projektu przewiduje się : 

1. Zorganizowanie warsztatów naukowych połączonych z wykonywaniem 

eksperymentów dla 50 osób. 

2. Spektakl teatralny przeprowadzony przez aktorów z Teatru Bajecznego w Bydgoszczy 

o tematyce układu słonecznego. 

3. Wyjazd na seans w Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium w Toruniu. 

4. Konkurs plastyczny pt. "Kosmos w oczach dziecka". 

5. Zorganizowanie Światowego Dnia Kosmosu połączonego z rozstrzygnięciem konkursu 

plastycznego. 

      Beneficjentami projektu będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat , w szczególności dzieci 

uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Pocierzynie. 

       Realizacja projektu przyczyni się do: 

 rozwoju dzieci, pobudzi zainteresowanie kosmosem, gwiazdami i planetami oraz 

zwiększy aktywności społeczną, kulturalną i edukacyjną uczestników projektu, 

 minimalizacji problemu jakim jest brak możliwości udziału dzieci w wieku 

przedszkolnym w zorganizowanych warsztatach, spektaklach oraz wyjazdach do 

Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium w Toruniu oraz do Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, 

 rozwijania pasji i zainteresowań dzieci. 

      Potrzeba realizacji projektu pozwoli na rozszerzenie oferty dla dzieci o wyjazdy do miejsc 

nauki. Udział dzieci w projekcie pozwoli na zwiększenie świadomości społecznej na temat 

potrzeby wspierania rozwoju ogólnego dzieci poprzez udział w warsztatach, spektaklach i 

wyjazdach do miejsc nauki.      

      Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny z dotacji Urzędu Marszałkowskiego możemy 

zrobić coś dla dzieci. 
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