
 

 

Autorem  i koordynatorem Projektu  jest Anna Taciak - nauczyciel Niepublicznego 

Przedszkola Leśna Polanka w Mechlinie, przy współpracy z dyrektorem przedszkola Paulina 

Fabisiak. 

Cele: 

Drodzy Rodzice! Drodzy Nauczyciele! 

 

Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym nauki języka migowego. Wdrażanie do tolerancji inności w świecie 

społecznym poprzez  kontakt z elementarnymi znakami z zakresu daktylografii oraz 

ideografii. 

Język migowy pozwala dziecku na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów w 

ciekawy sposób. Dla dziecka jest zabawą, w której nie musi umieć czytać, aby 

„przeczytać”. Motywuje do samodzielnego wymyślania, pisania i czytania w głowie. 

Nauka znaków daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja w zapamiętywaniu 

znaków graficznych liter, ponieważ często swoim wyglądem znak przypomina 

faktyczną literę. 

Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede 

wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z 

ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwianiu na drugiego człowieka. Uczy dziecko od 

najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od 

nas samych. Nauka języka migowego umożliwia kontakt  z osobami z wadą słuchu. 

Przyczynia się do rozwoju umiejętności społecznych dziecka. Poszerza jego pogląd 

na świat i sposób jego rozumienia. 

 

Projekt jest zgody z obowiązującą Podstawą Programową oraz z 5 kierunkiem 

realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 

 

A więc zaczynajmy!  

Ogólnopolski Projekt 
Edukacyjny  

„”Migam Ja Migasz Ty 
Miga cały Świat 



ZDODY DLA RODZICÓW 
 

PROJEKT EDUKACYJNY „Migam Ja Migasz Ty Miga cały Świat” 
 
………………………………………..…………………………………..…………..……………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
 

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM  
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka w 
projekcie. 
 
..…………..…………………………………..…………..………………………………………. 
 (miejscowośc i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka. 
 
…………………………………………………………………. ……………………………………. 
 (miejscowośc i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
 

ZGODA NA REJESTROWANIE WIZERUNKU DZIECKA 
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na rejestrowanie wizerunku 
mojego dziecka podczas realizacji działań i zadań w ramach projektu. 
 
..…………..…………………………………..…………..……………………………………….. 
 (miejscowośc i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
 

ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku 
mojego dziecka  poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na profilu facebook w celu 
informacji i promocji projektu.  
 
..…………..…………………………………..…………..…………………………………… 
 (miejscowośc i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku 
mojego dziecka  poprzez umieszczanie zdjęć, filmów w publikacjach, artykułach 
prasowych i folderach w celu informacji i promocji projektu.  
 
..…………..…………………………………..…………..………………………….. 
(miejscowośc i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 



Regulamin Projektu 

Projekt edukacyjny, skierowany jest dla grup przedszkolnych, klas nauczania początkowego, 
jak i dla indywidualnych osób zainteresowanych. 

Realizacja zadań projektowych od dnia 15.09.2020 do 30.05.2021 

Aby wziąć udział w Projekcie uczestnik zobowiązany jest do: 

• dołączenia do grupy zamkniętej na FB, link do grupy: 

https://www.facebook.com/groups/4406580186026149, 

• zapoznanie się z regulamin i zadaniami projektu, 

• pobranie plakatu informacyjnego i umieszczenie go na swojej stronie internetowej, 

portalu społecznościowym, 

• umieszczenie plakatu informacyjnego w gablocie, tablicy na terenie przedszkola lub 

szkoły, 

• realizacji 10 zadań ( scenariusze dostępne na stronie od 1.09.2020), 

• relacji z działań projektowych umieszczamy na Grupie FB „ Migam Ja, Migasz Ty Miga 

cały Świat”, 

• wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego (formularz Google dostępny na 

stronie Grupy FB) 

UWAGA 

• publikacja zdjęć , filmów zawierające wizerunek dziecka wymaga zgody rodzica!, 

• publikując zdjęcia oznaczamy swoje przedszkole, wpisujemy hasło: „ Za zgodą 

Rodziców”, 

• placówka wypełnia formularz tylko jeden raz, 

• certyfikaty otrzymają placówki, które w 100% zrealizują plan projektu, 

• udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

https://www.facebook.com/groups/4406580186026149

