
Szanowni Wychowawcy, Drogie Dzieci, 

 

Mamy nadzieję, że pamiętacie nasz niedawny wspólny projekt odnoszący się do 

atrakcji kulinarnych z regionów, w których mieszkacie? Jeśli tak, to chcielibyśmy 

zaproponować Wam udział w kontynuacji działań mających na celu dalszą popularyzację 

okolicy (województwo, powiat, miasto, wieś), w której mieszkacie. Tym razem proponujemy 

Wam wspólne stworzenie przewodnika turystycznego po Polsce. Planujemy wydanie go  

w formie książki, której największym walorem będzie to, że zostanie napisana przez dzieci 

dla dzieci! 

 

Poprzez Wasze uczestnictwo w projekcie „Polska oczami dzieci. Przewodnik 

turystyczny” chcemy zachęcić Was do zgłębiania historii i atrakcji swojego regionu oraz 

pokazać Wam, jak pięknym krajem jest Polska. Prezentujemy Wam szeroki wachlarz 

kategorii do wyboru. Atrakcją mogą być zarówno zamki i nawiedzające je duchy, przyroda 

naszej ojczyzny, a także wynalazki, kwestie związane z uprawianiem sportu (trasy rowerowe 

czy szlaki górskie) lub bary i restauracje serwujące lokalne pyszności. Jeśli wybrana przez 

Was  atrakcja nie mieści się w żadnej z podanych przez nas kategorii – nie ma problemu – 

nazwijcie ją i opiszcie. Najlepsze publikacje zostaną zamieszczone w książce, a reszta na 

facebookowym profilu  Zarządu Głównego TPD.  

 

Wytyczne dla uczestników  projektu „Polska oczami dzieci. Przewodnik turystyczny” 

1. Do projektu należy zaangażować wszystkie dzieci z danej placówki – praca może 
być prowadzona w grupach lub indywidualnie (dzieci powinny działać bez 
pomocy wychowawcy). Efektem pracy będzie przygotowanie opisu atrakcji 
turystycznej charakterystycznej dla danego regionu. 

2. Ilość opisów atrakcji od jednej placówki: dowolna (do jednej atrakcji 5-15 zdjęć 
oraz praca plastyczna) 

3. Wskazane jest wykorzystanie własnych doświadczeń z podróży i wycieczek. 
4. Formularz zgłoszeniowy – 1 atrakcja = 1 formularz: kliknij, by przejść do 

formularza online 
 
Formularz zawiera pola wyboru oraz pola do wypełnienia, za pomocą których 
uczestnicy prześlą opis swojej atrakcji. Warto przygotować teksty wcześniej w 
edytorze tekstu (Microsoft Office Word, OpenOffice Writer itp.), by określić ilość 
wymaganych znaków. 
 
Pola wyboru zawierają dane takie jak województwo, w którym znajduje się dana 
atrakcja czy kategoria. Nie wymagają one wcześniejszego przygotowania. 
 
Pola opisów to: 
• nazwa atrakcji – oficjalna lub nadana przez uczestników, jeśli brak oficjalnej 
• główny opis atrakcji – krótka (180-200 znaków) informacja o atrakcji w formie 
pigułki najważniejszych informacji, która ma zachęcić potencjalnych podróżników do 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegQ9B6ou1E01O-jpB_iIftmon2q9FM-lBOG3LhTjNFS_Ofpw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegQ9B6ou1E01O-jpB_iIftmon2q9FM-lBOG3LhTjNFS_Ofpw/viewform


odwiedzenia tej atrakcji 
• tytuł największej ciekawostki znajdującej się w tym miejscu (max. 25 znaków) 
• opis powyższej ciekawostki (320-350 znaków) 
• krótkie odpowiedzi na pytania (max. 200 znaków na każdą odpowiedź): 

 
– Jakimi słowami byście zachęcili rodziców innych dzieci do odwiedzenia 
tego miejsca ze swoimi pociechami? 
– Kto po raz pierwszy zabrał Was w to miejsce i czy chcielibyście tam 
wrócić? 
– Wymień 5 zalet Waszej okolicy, które mogą być atrakcyjne dla turystów 
(pamiętaj, że dla każdego trochę co innego jest atrakcyjne, np. dla kogoś z 
dużego miasta najpiękniejszy będzie cichy las, a dla kogoś z malutkiej wsi 
być może będzie to historia o odkrywcy, którego wynalazek zawędrował na 
drugi koniec świata); 
 

● długi opis atrakcji (600 znaków). 
 

5. Zdjęcia i opis atrakcji należy wysłać, korzystając z darmowej wersji WeTransfer: 
https://wetransfer.com (jako ODBIORCĘ wpisując: tpd-zg@tpdzg.org.pl, a jako 
NADAWCĘ należy podać ten sam adres emailowy, który został użyty w pkt. 4 jako 
email kontaktowy). 

Terminy realizacji projektu:  
 
Uczestnicy proszeni są o przesłanie materiałów do 31.05.2021 r. 
 
Jeśli masz jakieś pytania czegoś nie rozumiesz, zapytaj nas mailowo, na Messengerze lub 
telefonicznie 500 414 547 
 

https://wetransfer.com/
mailto:tpd-zg@tpdzg.org.pl

