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I Założenia projektu 

 

 Pragniemy pokazać związki Adama Mickiewicza z Wielkopolską i przybliżyć historię 

regionu. Ukierunkowane spojrzenie na zabytki Wielkopolski i osadzenie ich w epopei Pan 

Tadeusz ożywi przedstawioną w poemacie historię polskiej szlachty i losów ojczyzny, 

wdroży do rozumienia dzieł literackich. Ważnym założeniem jest również rozwijanie empatii 

do naszego patrona, narodowego wieszcza, wielkiego Polaka sławiącego kraj rodzinny. 

 

II Cele projektu: 

 rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia przynależności do regionu,  

 promowanie historii Wielkopolski, 

 przybliżenie faktów z życia Adama Mickiewicza w latach 1831-1832, 

  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: 

 pozna ważne miejsca w Wielkopolsce związane z patronem szkoły „Szlak Pana 

Tadeusza”, 

 odbędzie multimedialną „Podróż z Panem Tadeuszem”, 

 wykaże się wiedzą i umiejętnościami podczas testu o Wielkopolsce, 

 nauczy się piosenki „Gościnna jest Wielkopolska”, 

 kulturalnie zachowa się podczas uroczystości, 

  zaprezentuje talent plastyczny, recytatorski i wokalny. 

 

IV  Uczestnicy projektu: społeczność Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza                       

w Skalmierzycach 

 

V Termin realizacji zadań: IX- XII 2013 r., uroczystość szkolna XII 2013 r. 
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VI Techniki  i metody pracy: 

* praca z tekstem źródłowym, 

* rozmowa, 

* prezentacja multimedialna, 

* plastyczna ekspresja twórcza, 

* malowanie, 

* wystawa, 

* recytacja, 

* ekspresja artystyczno- wokalna. 

 

VII Kryteria oceny prac plastycznych: 

o walory artystyczne: odpowiednie rozmieszczenie kompozycji, gama kolorystyczna, 

o oryginalność i pomysłowość w pracach przestrzennych, mile widziana własna fantazja, 

o estetyka wykonania. 

 

VIII Efekty działań: 

 promowanie edukacji regionalnej, 

 kultywowanie tradycji związanych z obchodami Dnia Patrona Szkoły, 

  rozwijanie aktywności uczniów, pasji artystycznych, twórczego współzawodnictwa, 

  popularyzowanie wykorzystania TIK, 

 wzbogacenie wiedzy na temat historii Wielkopolski i dzieł patrona. 
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IX Plan realizacji zadań projektu 

 

 

Lp.  Zadania Termin Sposób realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

1. Przedstawienie 

projektu 

IX 2013 Omówienie projektu:         

 na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, 

 zebraniach                                 

z klasowych z rodzicami - 

IX, 

 godzinach 

wychowawczych –IX, X 

Zespół: 

p.  Alina Banaszak 

p. Joanna 

Małkowska,           

p. Anita Morawska 

– Wasielak                

p. Beata Sochacka, 

                                                 

2. Wybór hasła 

roku               

 

IX2013 Ankieta dla uczniów kl. I- VI  Zespół, 

 

3. Wizualizacja 

hasła roku 

IX 2013 Antyrama na korytarzu szkolnym. B .Sochacka,  

A. Morawska- 

Wasiela 

4. Nauka piosenki 

„Gościnna jest 

Wielkopolska” 

X  Promowanie teledysku  

„Gościnna jest Wielkopolska” 

http://www.youtube.com/embed

/XwWjRJcEbGQ  

 

 Nauka piosenki  

nagranie mp3  

 

wychowawcy klas, 

nauczyciel muzyki 

 

5. Lekcje 

dotyczące 

patrona szkoły; 

Cel lekcji: 

promowanie 

miejsc 

Wielkopolski 

związanych               

z Adamem 

Mickiewiczem 

 

Zał. nr 1 

X/XI Realizowanie treści na godzinach 

wychowawczych  - kl. IV- VI                

i lekcjach z edukacji społecznej             

- kl. I - III 

 

Korzystanie ze strony „Podróże             

z Panem Tadeuszem”: 

www.podrozezpanemtadeuszem

.pl 

Zespół; 

wychowawcy 

6. Konkurs na 

przewodników 

„Szlaku Pana 

Tadeusza” 

 

 

II 

połowa 

listopada 

 

 

 Przeprowadzenie testu  

wiedzy „Podróże z Panem 

Tadeuszem” (kl. IV- VI) 

 

 Wyłonienie  

zwycięzców (I, II, III miejsce), 

przyznanie honorowanego tytułu                       

„ Przewodnik szlaku Pana 

Tadeusza”  

 

 

p. Joanna 

Małkowska, 

 

p. Beata Sochacka, 

 

p. Anita 

Morawska- 

Wasielak 

http://www.youtube.com/embed/XwWjRJcEbGQ
http://www.youtube.com/embed/XwWjRJcEbGQ
http://www.podrozezpanemtadeuszem.pl/
http://www.podrozezpanemtadeuszem.pl/
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Baza źródłowa:  

 

 Przewodnik turystyczny  

Podróże z Panem Tadeuszem; 

Andrzej Kuźmiński 

http://podrozezpanemtadeuszem.p

l/przewodnik.pdf  

 Przejażdżki z Panem 

Tadeuszem > Adaptacja 

przewodnika audio 

http://podrozezpanemtadeuszem.p

l/adaptacja-audio-

przewodnika.html 

Knawlewska Joanna „Adama 

Mickiewicz”, Publicat 1999 

 

 

7. 

 

Konkursy: 

a) plastyczny, 

b) plastyczno - 

techniczny; 

„Zabytki 

Wielkopolski 

inspirowane 

legendą Adama 

Mickiewicza                        

i Jego epopeją.”  

 

 

XI- XII 

II 

połowa 

listopada

/I połowa 

grudnia 

 

Uczniowie przygotowują prace 

konkursowe na temat: „Zabytki 

Wielkopolski inspirowane 

legendą Adama Mickiewicza                   

i Jego epopeją.” 

 

Techniki pracy: 

 oddział przedszkolny 

- wyklejanie gotowych obrazów, 

 kl. I- III; 

- malowanie farbami, 

 kl. IV – VI, tworzenie  

przestrzennych form użytkowych 

 

Źródło inspiracji: 

 galeria Szlaku Pana 

Tadeusza  

http://www.podrozezpanemtadeus

zem.pl/galeria.html 

 

 wycieczka do Skansenu 

Soplicowo w Cichowie 

 

 

 

 

 

 

p. Beata Sochacka, 

 

p. Anita 

Morawska- 

Wasielak, 

 

p. Alina Banaszak 

 

http://podrozezpanemtadeuszem.pl/przewodnik.pdf
http://podrozezpanemtadeuszem.pl/przewodnik.pdf
http://podrozezpanemtadeuszem.pl/adaptacja-audio-przewodnika.html
http://podrozezpanemtadeuszem.pl/adaptacja-audio-przewodnika.html
http://podrozezpanemtadeuszem.pl/adaptacja-audio-przewodnika.html
http://www.podrozezpanemtadeuszem.pl/galeria.html
http://www.podrozezpanemtadeuszem.pl/galeria.html
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8. Wystawa prac  XII 2013 Przygotowanie ekspozycji prac           

w szkolnej galerii.  

 

Zespół:  

p. Beata Sochacka, 

p. Anita 

Morawska- 

Wasielak 

 

 

9. Dzień Patrona 

Szkoły 

XII 2013  Konsultacja                

z dyrektor szkoły w odniesieniu 

do organizacji  Dnia Patrona. 

 Przygotowanie części  

artystycznej. 

 

Zespół 

 

 

 

 

X Załączniki: 

 

1) Sugerowana baza źródłowa do lekcji na temat patrona szkoły. 

2) Regulaminy konkursów „Zabytki Wielkopolski inspirowane legendą Adama 

Mickiewicza i Jego epopeją.” 

3)  Karty testu „Podróże z Panem Tadeuszem. 
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