
PPROJEKT EDUKACYJNY 
 
 

„Adam Mickiewicz autor najpiękniejszego 

narodowego poematu” 
 

 

 

I   Założenia projektu 

Projekt kontynuuje tradycję obchodów Dnia Patrona Szkoły, wdraża też do aktywnego 

udziału w życiu społecznym. Działania projektu są spójne z ogólnopolską akcją 

Narodowego Czytania Pana Tadeusza.  

 

II 

1. Czas trwania : IX – XII 2012 r. 

2. Formy pracy: indywidualna i grupowa  

3. Cele projektu: 

1. Zainteresowanie twórczością Adama Mickiewicza. 

2. Rozwijanie aktywności społecznej, ciekawości poznawczej i kreatywności 

uczestnictwa w kulturze. 

3. Kształtowanie postawy poszanowania tradycji  i dorobku kulturowego narodu. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń : 

- zna i podziwia dorobek literacki narodowego wieszcza, 

- ilustruje wybrane fragmenty dzieł autora, 

- wyszukuje w Internecie obrazy przedstawiające Adama Mickiewicza, 

- ocenia bohaterów bajki,  

- modeluje w masie solnej, 

- gromadzi  i przedstawia indywidualnie informacje o Adamie Mickiewiczu, 

- recytuje fragmenty „Pana Tadeusza”. 

 

4. Źródła informacji: Internet, encyklopedie, dzieła autora, albumy, ekranizacje  

dzieł poety. 



5. Osoby odpowiedzialne: p. Joanna Małkowska, p. Beata Sochacka, p. Anita 

Morawska – Wasielak, p. Katarzyna Onisczuk 

     Osoby wspomagające: Dyrektor Szkoły, wychowawcy klas, nauczyciel 

informatyki, Rada Rodziców.   

  

II  REALIZACJA PROJEKTU 

 
HARMONOGRAM ZADAŃ 
 
 

Lp. 

 

Zadania 

 

Termin 

 

Sposób prezentacji 

 

Uwagi  

1. Udział przedstawicieli 

szkoły w uroczystości 

inicjującej ogólnopolską 

akcję Narodowe Czytanie 

Pana Tadeusza. 

8 września  

2012 r. 

 

Spotkanie na 

dziedzińcu kaliskiego 

Ratusza w strojach 

historycznych 

 

2. Przygotowanie gazetki 

promującej ogólnopolską 

akcję Narodowe Czytanie 

Pana Tadeusza oraz 

relacji (artykuł, zdjęcia)        

z udziału uczniów                   

w uroczystości.  

10-14 IX br. Antyrama na korytarzu 

szkolnym 

 

3. Zapoznanie nauczycieli, 

uczniów,  rodziców                

z zadaniami i celami 

projektu; wybór hasła roku 

II połowa 

września br. 

Przedstawienie 

projektu: 

a) na posiedzeniu  

Rady Pedagogicznej; 

b) rodzicom na  

zebraniach klasowych 

 

4. Przygotowanie gazetki 

promującej hasło roku. 

II połowa 

września br. 

Antyrama na korytarzu 

szkolnym 

Hasło roku: 

„Wiedzę możemy 

zdobywać od innych, 

ale mądrości musimy 

nauczyć się sami." 

       Adam Mickiewicz 

 

 



5. Wystawa dzieł Adama 

Mickiewicza w bibliotece 

szkolnej. 

I połowa 

listopada 

 

Wystawa pozycji                     

z zasobów biblioteki 

oraz przyniesionych 

przez uczniów 

 

6. Konkursy: listopad 

 

wystawa prac  

 

 

 1) „Plastyczna 

wizualizacja wybranej 

księgi Pana Tadeusza” 

kl. IV - VI 

 

 2) Pomnik Adama 

Mickiewicza –    

modelowanie z masy 

solnej, formowanie z gazet 

lub innych tworzyw 

sztucznych; kl. II - III 

 

 3) Ilustracja do bajki 

„Przyjaciele” A. Mickiewicza 

 – technika dowolna; kl. I 

 

 4) Konkurs wiedzy 

 o patronie Adamie 

Mickiewiczu; kl. IV - VI 

grudzień 2012 r. Quiz podczas 

uroczystego apelu 

 

7. Przygotowanie wystawy 

prac, uroczystego apelu          

w Dniu Patrona Szkoły, 

nagrodzenie uczestników. 

grudzień 2012 r. 

 

 

Galeria szkolna  

 

Wręczenie dyplomów 

uczestnictwa i nagród. 

 

8. Refleksja autorów projektu 

i uczniów 

grudzień 2012 r. 

- styczeń  

2013 r. 

Karta realizacji 

projektu 

 

 

 

 

                                                                        Opracowanie: Zespół nauczycieli ds. projektu 


