
Projekt edukacyjny  "Z Dziewiątki w świat" 

Termin realizacji projektu: listopad 2014 - maj 2015 

Podsumowanie projektu: czerwiec 2015r. 

Koordynator projektu: Anna Borkowska 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI; do realizacji podczas lekcji wychowawczych, 

lekcji języka polskiego, historii, matematyki, plastyki, języka angielskiego, zajęć sportowych, 

wycieczek szkolnych, rajdów pieszych. 

 

Cele projektu: 

1. Poznawanie innych kultur, tradycji w Polsce i świecie. 

2. Poznawanie właściwych zachowań w szkole i poza szkołą. 

3. Godne reprezentowanie Szkoły w Polsce i na świecie. 

4. Nawiązywanie znajomości korespondencyjnej z uczniami szkół z odległych regionów 

Polski i z zagranicy. 

5. Doskonalenie umiejętności pisania listów, kartek z podróży, pozdrowień z wakacji, 

pamiętników i dzienników. 

6. Bogacenie słownictwa rodzimego i obcego. 

7. Poznawanie zasad savoir-vivre - dobre zachowanie przy stole, w sytuacjach 

oficjalnych. 

8. Zasady zachowania na wycieczkach szkolnych, w parkach narodowych, na rajdach 

turystycznych. 

9. Korespondencja z osobami chorymi, samotnymi i  potrzebującymi - tworzenie dla 

nich prac plastycznych, życzeń świątecznych, kartek okolicznościowych. 

10. Zasady fair play w sporcie, reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, 

mistrzostwach. 

11. Planowanie wycieczek  i wyjazdów szkolnych i rodzinnych, sporządzanie kosztorysów, 

tworzenie harmonogramów, przeliczanie różnych walut. 

 

Zadania: 

1. Zasady savoir-vivre w życiu: cykl lekcji wychowawczych, które przeprowadzą 

nauczyciele wychowawcy a przygotują nauczyciele języka polskiego: Anna 

Borkowska, Lidia Stachowiak, Małgorzata Michalak-Sobczak. 

2. Nawiązanie i nadzorowanie korespondencji z uczniami z innych szkół- nauczyciele 

języka polskiego: Anna Borkowska, Lidia Stachowiak, Małgorzata Michalak-Sobczak. 



3. Korespondencja z uczniami ze szkół za granicą: nauczyciele języka angielskiego: Anna 

Tyrchand, Joanna Pokładecka. 

4. Prace plastyczne, kartki świąteczne dla osób samotnych: Agnieszka Janas. 

5. Zasady właściwego zachowania w szkole i poza szkołą, szacunek dla symboli 

narodowych, stój galowy: nauczyciele wychowawcy. 

6. Zasady fair play w sporcie: Małgorzata Borkowska. 

7. Zasady zachowania na wycieczkach: Elżbieta Kistowska. 

8. Poznawanie innych kultur, tradycji, podań, legend : nauczyciele poloniści, historycy, 

wychowawcy na lekcjach wychowawczych. 

9. Publikowanie informacji i konkursów dotyczących programu  w gazetce szkolnej: 

Anna Borkowska. 

10. Planowanie kosztorysów wycieczek: Beata Friemel. 

 

Ewaluacja: 

1. Prezentacja realizowanych zadań: gazetki ścienne w klasach, plakaty, wystawy prac 

uczniowskich. 

2. Audycja przez radiowęzeł podsumowująca projekt. 

3. Rozmowy, wrażenia uczniów po przeprowadzonych działaniach. 

4. Podsumowanie całego projektu odbędzie się w czerwcu w czasie festynu z okazji Dnia 

Dziecka.  

 


