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Przedszkole nr 5, nazywane Przedszkolem na "5" mieści się w starej elbląskiej dzielnicy –
Zawodzie (za kanałem, przy ul. Szańcowej 9). Jako placówka twórcza i aktywna, inicjująca
wiele nowych przedsięwzięć postanowiliśmy podjąć kolejne wyzwanie. Jesteśmy jedyną
placówką z Elbląga i okolic, która zgłosiła do ogólnopolskiego konkursu grantowego
organizowanego przez Fundację AVIVA „To dla mnie ważne” inicjatywę noszącą nazwę - Ogród
kreatywny „Zielone płuca Zawodzia”.
W naszej dzielnicy nie ma żadnego zielonego parku, ogrodu ekologicznego. Pragniemy stać się
pierwszą placówką oświatową w tej okolicy, która stworzyłaby niepowtarzalne, wyjątkowe
miejsce, które miałoby charakter wychowawczo - dydaktyczny. Byłby to teren pełen otaczającej
pięknej zieleni, miejsce wypoczynku, zabawy, doświadczania, eksperymentowania oraz
relaksacji na łonie natury. Właściwa organizacja przestrzeni przyczyni się do rozwoju, stworzy
takie miejsce, które pozwoli przebywającym odkryć własne możliwości, rozwijać pasje i
zainteresowania.
Projekt zakłada podzielenie terenu ogrodu przedszkolnego na strefy pełniące różne funkcje:
zabawową, edukacyjną, wypoczynkową, ogrodniczą. Strefy te są w sposób przemyślany
powiązane ze sobą tworząc wspólną całość.
Główne działania, jakie chcielibyśmy podjąć to:
1. Stworzenie chodnikowej gry planszowej "Pod chmurką". Tworząc ją pragniemy zachęcać
dzieci i dorosłych do integracji poprzez rozgrywanie cyklicznych oraz okazjonalnych turniejów ,
imprez plenerowych czy uroczystości przedszkolnych. Wskazywać kreatywne formy spędzania
wolnego czasu na powietrzu. Promować gry planszowe jako alternatywę gier komputerowych.
2. Powstanie kreatywnego placu zabaw "Mali zdobywcy". Plac zawierałby urządzenia, które
zmusiłyby dzieci do działania, odkrywania i eksperymentowania typu: ścianka funkcyjna,
ścianka wspinaczkowa, tablice sensoryczne, ścieżki sensoryczne, sita i bęben do przesiewania
piasku, zestawy sprawnościowe i wiele innych paneli edukacyjnych. Wszystkie dzieci, zarówno
młodsze jak i te starsze będą miały okazję podejmować nieznane im do tej pory wyzwania i
doświadczenia.
Aby spełnić marzenia dzieci musimy zdobyć jak najwięcej głosów. Każdy głos przybliża nas do
uzyskania funduszy (35000 zł) na ogród.
Jesteśmy w upragnionej TOP 20, najlepszych projektów, do zakończenia konkursu pozostało
kilka dni (do 18.05.2016r.), nie możemy jeszcze czuć się bezpieczni, ponieważ każdy chce
wygrać. Pokażmy innym miastom, że Elbląg zawalczy i wygra.
Poniższy link kieruje bezpośrednio na stronę naszej inicjatywy, gdzie można zagłosować:
https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1023,ogrod-kreatywny-zielone-pluca-zawodzia.html
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