
Szanowni Państwo 
 

Przekazujemy Wam materiały do pracy z dziedmi w przedszkolu i w klasach 0-3, 
dotyczące Gruzji. 
Pakiet ten został stworzony w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży 
projektu „Strategie rozwoju edukacji przedszkolnej”. Projekt ten realizujemy w Gruzji i Polsce 
w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z Łomży i organizacją Civitas Georgica 
z Tbilisi. 
Projekt jest/był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011r.  
Więcej informacji o projekcie umieszczanych jest na stronie http://www.sosedukator.pl/ 
wspolpraca-miedzynarodowa/strategie-rozwoju-edukacji-przedszkolnej. 
 

Stowarzyszenie „Edukator” od kilku lat działa na terenie Gruzji, gdzie propaguje 
alternatywną edukację przedszkolną i zakłada ośrodki przedszkolne.  

W Polsce czujemy się niejako ambasadorami Gruzji: chętnie o niej opowiadamy, 
dzielimy się naszym gruzioskim doświadczeniem. 
Do tej pory przybliżaliśmy sytuację tego pięknego kraju polskim nauczycielom podczas 
warsztatów z edukacji globalnej. Teraz pragniemy, poprzez Paostwa, zapoznad  
z Gruzją także najmłodszych. 
 
W skład przygotowanych materiałów wchodzą: 

1. prezentacja fotograficzna – „Co? Gdzie? Jak? O Gruzji z najmłodszymi” 
2. informacje o Gruzji /dopełnienie prezentacji/ 
3. karty pracy /o różnym stopniu trudności/ 
4. 3 filmy z muzyką i taocami gruzioskimi 
5. zbiór bajek, legend i przysłów 

 
Prezentacja fotograficzną jest zbiorem podstawowych informacji o Gruzji: flaga, herb, 

patron, stroje ludowe, kuchnia, typowe owoce i warzywa, krajobrazy i zabytki. 
Uzupełnieniem prezentacji jest dokument „Gruzja- informacje”. Pomoże on poszerzyd 
wyświetlaną prezentację informacjami, ciekawostkami. Dzięki niemu mogą Paostwo odbyd  
z przedszkolakami/uczniami wirtualną wyprawę do Gruzji. Opowieśd o Gruzji warto dopełnid 
legendami (o powstaniu Gruzji i Tbilisi), które znajdują się w dokumencie „Bajki, legendy”. 
„Karty pracy” – to zbiór przykładowych dwiczeo, które można wykonad z dziedmi  
po lub w trakcie oglądania prezentacji. Karty wystarczy wydrukowad i skserowad dla każdego 
dziecka i już są gotowe do użycia. Istnieje także możliwośd ingerowania w dokumenty  
i dostosowania dwiczeo według własnego uznania. 
Zapoznawanie z Gruzją warto poszerzyd o prezentację tradycyjnych śpiewów i taoców 
gruzioskich. Pomogą w tym nagrane filmy. 
 
Do przeprowadzenia zajęd potrzebne będą Paostwu: rzutnik, komputer, głośniki, ksero kart 
pracy, materiały do prac plastycznych. 
 
Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia rozbudzą ciekawośd świata, pogłębią wiedzę  
o Gruzji i będą niezapomniane zarówno dla dzieci ,jak i dla Paostwa. 
 
 

Z poważaniem 
Jolanta Šimon 
asystent koordynatora projektu 
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Dodatkowe materiały /bajki, kolorowanki, krzyżówki/ znajdą Paostwo na stronach 

internetowych: 
1. http://www.miedzykulturowa.org.pl/cms/pl/tanczacy-gruzin.html 
2. http://www.miedzykulturowa.org.pl/cms/pl/gruzja.html 
3. http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/bajki/gruzinskie 
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