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I  Założenia projektu 

 

 Niewątpliwie po ponad 200 latach od narodzin Adama Mickiewicza, twórczość 

literacka wieszcza nadal niesie ogromne przesłanie patriotyczne i rozsławia na skalę 

światową imię naszego rodaka. Jako podróżnik otwarty na świat odwiedził wiele krajów                

i miast, nie tylko europejskich. Z pewnością duch romantyczny, światowe podróże oraz 

ogromna wrażliwość na losy Ojczyzny, ukierunkowały ową twórczość, która zachwyca 

mistrzostwem pióra i  ponadczasowym patriotyzmem.  

 

II Cele projektu: 

 ustalenie trasy podróży Adama Mickiewicza i kręgu przyjaciół,  

  wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych jako 

ciekawych źródeł wiedzy,  

 kultywowanie tradycji szkolnej - uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły,  

 rozwijanie pasji twórczych, talentów plastycznych i recytatorskich.  

 

III Cele szczegółowe – uczeń: 

1) poznam  miasta w Europie ( i nie tylko), które odwiedził Adam Mickiewicz, 

2) wzbogacę wiedzę regionalną, poznając Szlak Kulturowy Ziemi Średzkiej, 

3)  przygotuję zespołowo Mapę myśli dla wybranego hasła:  

 Światowy szlak podróży Adama Mickiewicza, zał. nr 1a,b,  zał. 2 

 Wyjątkowe spotkania – artyści i przyjaciele patrona szkoły  

zał. nr 1b 

4) kulturalnie zachowam się podczas uroczystości,  

5)  zaprezentuję talent plastyczny, recytatorski i wokalny. 

 

IV  Uczestnicy projektu: społeczność Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza                       

w Skalmierzycach 

 

V Termin realizacji zadań: IX - XII 2015 r., uroczystość szkolna 22 XII 2015 r. 

 

VI Techniki  i metody pracy: 

* praca z tekstem źródłowym,  

*  pogadanka, 
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* wykorzystanie TIK – nawigacja po stronach internetowych,  

* Mapa myśli, 

* malowanie lub rysowanie, 

* wystawa, 

* ekspresja artystyczno- wokalna: taniec, śpiew, recytacja.  

 

VII Kryteria oceny prac plastycznych: 

 zgodność z tematem i techniką pracy,  

 wrażenie artystyczne - inicjatywa twórcza: ekspresja przekazu, odpowiednie 

rozmieszczenie kompozycji, gama kolorystyczna,  

  estetyka wykonania. 

 

VIII Efekty działań: 

 wzbogacenie wiedzy własnej na temat  miast europejskich, które odwiedził Adam 

Mickiewicz, 

  rozwinięcie umiejętności pracy z mapą „Światowe wędrówki Adama Mickiewicza”, 

„Szlak Kulturowy Ziemi Średzkiej”, 

 przygotowanie Mapy myśli dotyczących patrona szkoły,  

 wykonanie prac plastycznych, 

 przygotowanie wystawy oraz apelu szkolnego.  

 
 
IX Załączniki:  

 Wędrówki Adama Mickiewicza/kalendarium  - zał. nr 1a, b,  

 Szlak Kulturowy Ziemi Średzkiej -  zał. nr 2 

 Konkursy – zał. nr 3 
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X Plan realizacji zadań projektu 

 
Lp.  Zadania Termin Sposób realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

1. Opracowanie                       

i przedstawienie 
projektu. 

IX 2015  Przedstawienie projektu Radzie Pedagogicznej, 

przekazanie materiałów wychowawcom klas w 
wersji papierowej i elektronicznej.  

 

Zespół; 

wychowawcy 
klas                                                 

2. Wybór hasła roku               IX 2015 
 

 

Ankieta dla uczniów od kl. III do VI Zespół 
 

3. Przygotowanie  
okolicznościowej 
wystawy  z okazji 

Gminnej 
Inauguracji Roku 

Szkolnego 
2015/2016 
Cel: 

*promowanie 
tradycji obchodów 

Święta Patrona 
Szkoły, 
* prezentacja  

nowego projektu 
2015/2016. 

18 IX 2015 Wystawa fotograficzna. 

 

p. B. Sochacka,  
p. A. Morawska- 
Wasielak,  

p. A. Banaszak 

4. Organizacja 

kącika patrona 

 
 

 

18 IX 2015 Aranżacja nowego miejsca                   w holu szkoły 

dla tablicy pamiątkowej, obrazu patrona,                   
flagi . 

Zespół 

 

5. Przeprowadzenie 

konkurów 

plastycznych 

 

 

Ogłoszenie 
konkursu:        

13 XI 2015 
Przeprowa-
dzenie  
do 2 XII br. 

Ogłoszenie konkursu plastycznego, wystawa prac 
            - kl. I – III; kl. IV - VI 

 Zespół 
 

6. Realizacja  

tematyki 

związanej                  

z podróżami 

Adama 

Mickiewicza. 

 

 

od 22 XI do 
18 XII 2015 

 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej (IV - VI)          
i zajęć z edukacji społecznej (I - III). Uwzględnienie 
celów szczegółowych 1,2,3.       

Załączniki: 
     Wędrówki Adama  

Mickiewicza/kalendarium - zał. nr 1a, b,  
 Szlak Kulturowy Ziemi zał. nr 2 

nauczyciele, 
wychowawcy 
klas 

7. Wystawa prac  7 -18 XII 
2015 

Przygotowanie ekspozycji prac w szkolnej galerii.  Zespół 
 

8. Dzień Patrona 

Szkoły 

22 XII 2015  Wigilie z patronem; 
 Msza Święta ; 

 Uroczysta część artystyczna.  

Zespół; 
wychowawcy 

klas 
 

                                                                                            Opracowanie: Zespół do spraw patrona szkoły 
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                   Wędrówki Adama Mickiewicza                                                                                                                          zał. nr 1a 

 

                                                                                                      Mapa :  http://www.szkoladygowo.republika.pl/archiwum2004-2005/mapa.htm  

http://www.szkoladygowo.republika.pl/archiwum2004-2005/mapa.htm
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                                                                                                                              zał. nr 1b 

Kalendarium Adama Mickiewicza 
 

Zaosie niedaleko Nowogródka  - 24 grudnia 1798 r. – dzień 
urodzin.  

Wilno 1815 -1819  - studia na uniwersytecie  

Kowno 1819 – 1823 – praca nauczyciela w powiatowej 

szkole (powstają Ballady i romanse 1822) 

Zesłanie w głąb Rosji - 1824  

Rosja, Odessa, Krym -1825  - powstają  „Sonety krymskie";  
"Konrad Wallenrod" (1828) 

Weimar 1829 – spotkanie z Johanem Wolfgangem Goethe. 

Alpy 1829 - wędrówka   w towarzystwie Zygmunta Krasińskiego. 

Wielkopolska 1831  - ostatnie Boże Narodzenie na polskiej ziemi.  

Drezno 1832  

- wieczory w towarzystwie przyjaciół: Ignacego Domeyki, Stefana Garczyńskiego, 

- pożegnanie J. W. Goethego (22 marca 1832),  

- początek III części Dziadów. 

Paryż 1832  

– spotkanie z Juliuszem Słowackim i Fryderykiem Chopinem na przyjęciu u Cezarego Platera.   

Włochy 1833 – ostatnia podróż z przyjacielem Stefanem Garczyńskim. 

Paryż 1840 – wykłady w College de France, istniejącej do dziś instytucji naukowej.  

Rzym 1848  

- audiencja u papieża Piusa IX, 

- próby tworzenia legionu polskiego,  

- trudna droga z Italii do Francji na czele 165 legionistów. 

Francja 1852  

– nominacja na stanowisko bibliotekarza Arsenału.  

Francja 1855  

- śmierć żony Celiny (5 marca 1855),           

- wyjazd z Marsylii do Konstantynopola, 

- śmierć poety 26 listopada 1855  

               „zagasła nam ta pochodnia, co oświecała drogę do Polski …” 

 
       Opracowanie kalendarium; Zespół do spraw patrona przy Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza                    

w Skalmierzycach 

Źródło „Adam Mickiewicz z serii Portrety Polaków” Joanna Knaflewska 
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zał. nr 2 

                  

                                                                                                                                                 http://www.srodawlkp.org/pliki/swpm_w8.htm  

http://www.srodawlkp.org/pliki/swpm_w8.htm
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                                                                                                                                                                                                                      Zał. nr 3 

Zapraszamy do konkursu plastycznego  

uczniów klas IV - VI 

 
http://www.kultur-service.eu/slowianskie-drezno                                                                                                                                             

Drezno było pierwotnie słowiańską osadą, która powstała na moczarach, a konkretnie na ich pagórkach. 
Rzym powstał na siedmiu, Drezno na trzech!  

http://www.kultur-service.eu/slowianskie-drezno
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 Temat pracy konkursowej:                                                 

                 

                                                                                                                                             
Przedstaw miejsce, które Adam Mickiewicz odwiedził w czasie swoich podróży, 

lub w którym przebywał dłuższy czas. 

 
Źródła: gazetka na korytarzu szkolnym pod hasłem „Adam Mickiewicz - podróżnik otwarty na świat”, 

Kalendarium Adama Mickiewicza (do pobrania w bibliotece szkolnej), zdjęcia, książki, grafika 
internetowa. 

 
Format pracy: A 3 

Technika rysunkowa lub malarska.  
Opis informacyjny:  

  Na dole strony rysunkowo – malarskiej zapisz  lub przyklej  nazwę miejsca, które podziwiamy                   
w Twoim wykonaniu. 

  Pracę  podpisz imieniem i nazwiskiem w prawym narożniku. 
 Termin/ miejsce oddania pracy: do 2 grudnia br./ biblioteka szkolna. 

Drezno                           www.google.pl 
 

     Galeria artystyczna otwarta! Kibicujemy Twojej inwencji artystycznej!                                   

                                                                                                                   Zespół do spraw patrona  

http://www.google.pl/


 10 

 
 

 

 

Drezno                                                                                       

         

 W moskiewskim salonie księżny Zinaidy Wołkońskiej,  

                                                                               na obrazie Grigorija Miasojedowa 
 

 

 

 

 

                                      

Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie                        Wielkopolska - ŚMIEŁÓW                                                          www.google.pl  

http://www.google.pl/
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Zapraszamy do konkursu plastycznego 

uczniów klas I - III 
                                                                                                                         
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://culture.pl/pl/tworca/adam-mickiewicz 

http://culture.pl/pl/tworca/adam-mickiewicz
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Temat pracy:                                          

                     
 

Źródła: zdjęcia, książki w bibliotece szkolnej lub własne, grafika 

internetowa. 

Format pracy: A 4 

Technika rysunkowa lub malarska. 

Termin/miejsce oddania pracy: do 2 grudnia br./biblioteka szkolna. 

Opis informacyjny:  

Pracę  podpisz imieniem i nazwiskiem w prawym narożniku. 

Czekamy, mamy dla Ciebie miejsce 

w szkolnej galerii artystycznej! 
                                                                       Zespół do spraw patrona 


