
„Dwa szczęścia są na świecie,
jedno małe – być szczęśliwym,

drugie wielkie – uszczęśliwiać innych”.

PROJEKT EDUKACYJNY
„Julian Tuwim – poeta dziecięcej radości”

I Założenia projektu
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku 
Juliana Tuwima dla dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana 
Tuwima.
W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica jego śmierci – zmarł 27 grudnia 
1953  roku.  W  tym  roku  minie  też  sto  lat  od  jego  poetyckiego  debiutu  – 
publikacji  wiersza  “Prośba”  w  “Kurierze  Warszawskim”.  Obie  rocznice 
stanowią  okazję  do  przybliżenia  dzieciom  sylwetki  poety,  który  kształtował 
język, wyobraźnię i  społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich 
zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia.
II 

1. Czas trwania: X –XII 2013r.
2. Uczestnicy: uczniowie klas I-VI, grupa przedszkolna
3. Formy pracy: indywidualna i zbiorowa
4. Cele projektu:

a) zainteresowanie twórczością Juliana Tuwima
b) promocja dziecięcej literatury
c) budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-poszerzy wiedzę na temat życia i twórczości Juliana Tuwima,
-rozwinie  własne  zainteresowania  i  udoskonali  umiejętności  literackie, 
plastyczne i aktorskie
- zgromadzi informacje i niezbędne materiały z różnych źródeł; dokona selekcji 
merytorycznej, przetworzy i dostosuje do potrzeb projektu,
- wykorzysta narzędzia TIK.
5. Źródła informacji: Internet, encyklopedie, wiersze autora
6. Osoby odpowiedzialne: Joanna Małkowska, Anita Morawska-Wasielak
Osoby wspomagające: wychowawcy klas, Rada Rodziców.



III REALIZACJA PROJEKTU
HARMONOGRAM ZADAŃ
Lp. Zadania Termin Osoby 

odpowiedzialne
Uczestnicy

1. Przygotowanie w klasach gazetek 
ściennych dotyczących życia 
i twórczości Juliana Tuwima.

październik wychowawcy klas,
nauczyciel 
bibliotekarz

klasy I-VI

2. Lekcje  biblioteczne  dotyczące 
twórczości Juliana Tuwima.

październik Anita  Morawska-
Wasielak

klasy I-VI
grupa 
przedszkolna

3. Cudowna  kraina  wierszy  Juliana 
Tuwima – głośne czytanie wierszy 
podczas zajęć świetlicy szkolnej

listopad/
grudzień

Joanna Małkowska
Anita  Morawska-
Wasielak

uczniowie 
klas I-III

4. Konkurs  plastyczny  „Mój 
ulubiony  bohater  wiersza  Juliana 
Tuwima”

listopad Joanna Małkowska
Anita  Morawska-
Wasielak

klasy I-III
grupa 
przedszkolna

5. Konkurs  „Tuwim  –  znany 
i  nieznany”  -  najciekawsza 
prezentacja  multimedialna 
dotycząca  życia  i  twórczości 
poety

listopad/
grudzień

Anita  Morawska-
Wasielak
Alina Stryjak

klasy IV-VI

6. Przeprowadzenie w klasach 
dyskusji zainspirowanych myślą 
Tuwima:  „Dwa  szczęścia  są  na 
świecie,  jedno  małe  -  być 
szczęśliwym,  drugie  wielkie  - 
uszczęśliwiać innych”-
klasach młodszych pogadanka

grudzień wychowawcy klas
Joanna Małkowska

klasy I-III

klasy IV-VI

7. Konkurs  recytatorski  „Julian 
Tuwim  –  czarodziej  słowa”- 
recytacja  wybranych  wierszy 
Juliana Tuwima

grudzień Joanna Małkowska
Anita  Morawska-
Wasielak

klasy I-III

klasy IV-VI

8. Wystawa  czasowa  o  tematyce 
związanej  z  poetą  (życie, 
twórczość, ciekawostki)

grudzień Anita  Morawska-
Wasielak

9. Podsumowanie  projektu  – 
przedstawienie  „W Tuwimowie”, 
wystawa  prac,  rozstrzygnięcie 
konkursów

grudzień Joanna Małkowska
Anita  Morawska-
Wasielak



                                                                                       Opracowały:
                                                                                   Joanna Małkowska
                                                                             Anita Morawska-Wasielak


