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I Założenia projektu 

 

 Przyroda towarzysząca Mickiewiczowskiej poezji jest inspiracją tematyczną 

tegorocznego projektu. Adam Mickiewicz opisuje ją obrazowo, nadając jej niemalże 

znaczenie symboliczne w wielu swoich utworach. Najczęściej jest wyrazem tęsknoty za 

ojczyzną, skrywanego bólu i miłości do kraju „lat dziecinnych”. Recytatorskie obrazowanie 

przyrody na bazie mickiewiczowskiej poezji, będzie dla uczestników projektu źródłem 

artystycznego i patriotycznego spojrzenia na piękno rodzinnego kraju nad Wisłą oraz 

rozbudzenia  empatii do naszego patrona i jego twórczości. 

 

II Cele projektu: 

 promowanie dzieł patriotycznych, poczucia przynależności do Ojczyzny, 

 dostrzeganie piękna ojczystego pejzażu w utworach Adama Mickiewicza, 

 kształtowanie szacunku do przeszłości i kultywowanych tradycji , 

  wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych                                

do wirtualnych podróży szlakiem patrona, 

 kultywowanie tradycji szkolnej - uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły, 

 rozwijanie talentów recytatorskich i plastycznych. 

 

III Cele szczegółowe – uczeń: 

 pozna utwory opisujące piękno przyrody, 

 przedstawi recytację fragmentów mickiewiczowskiej poezji, 

 wykona plastyczną interpretację wiersza „Przyjaciele” 

 odbędzie multimedialną podróż szlakiem patrona, 

 kulturalnie zachowa się podczas uroczystości, 

 zaprezentuje talent recytatorski i plastyczny. 

 

IV  Uczestnicy projektu: społeczność Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza                       

w Skalmierzycach 

 

V Termin realizacji zadań: IX - XII 2014 r., uroczystość szkolna 19 XII 2014 r. 
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VI Techniki  i metody pracy: 

* praca z tekstem źródłowym, 

* pogadanka, 

* prezentacja multimedialna, 

* recytacja, 

* malowanie, 

* wystawa, 

* ekspresja artystyczno- wokalna. 

 

VII Kryteria oceny prac plastycznych: 

o walory artystyczne: odpowiednie rozmieszczenie kompozycji, gama kolorystyczna, 

o oryginalność, mile widziana własna fantazja, 

o estetyka wykonania. 

 

VII Kryteria oceny recytacji: 

o pamięciowe opanowanie utworu,  

o właściwe tempo mówienia - interpretacja głosowa (akcentowanie, intonacja, 

modulacja głosu),  

o ogólny wyraz artystyczny. 

 

VIII Efekty działań: 

 rozbudzenie zamiłowania do utworów poetyckich, 

 podjęcie aktywności twórczych związanych z obchodami Dnia Patrona Szkoły, 

 wykorzystanie TIK, 

 przygotowanie wystawy oraz apelu szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Plan realizacji zadań projektu 

 
Lp.  Zadania Termin Sposób realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

1. Opracowanie                      

projektu 

IX 2014 Przedstawienie tematu i założeń 

projektu, proponowanych 

konkursów: na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, 

zebraniach  klasowych                      

z rodzicami, godzinach 

wychowawczych. 

Zespół; 

wychowawcy klas                                                 

2. Wizualizacja 

tradycji szkolnej 

obchodów Dnia 

Patrona Szkoły  

X 2014 Wystawa fotograficzna. 

 

Zespół 

 

3. Wybór hasła 

roku               

X 2014 Ankieta dla uczniów kl. I- VI B. Sochacka,  

A. Morawska- 

Wasielak 

4. Nauka piosenki 

„Wielcy Polacy” 

muz. Mariusz 

Totoszko, słowa 

Justyna 

Tomańska 

XI Słuchanie piosenki z płyty 

„Niezwykle lekcje rytmiki’’- 

śpiewamy i tańczymy; Jestem 

Polakiem cz. 1 

Autorski projekt Justyny 

Tomańskiej  

Zespół, 

wychowawcy klas 

 

5. Konkursy: 

a) recytatorski          

w parach 

„Ja i Ty”  

recytujemy  

poezję Adama  

Mickiewicza”; 

b) plastyczny  

„Zwierzęta blisko 

nas” 

Ogłoszenie 
konkursu:        

17 XI 2014 

Przeprowa-
dzenie: 

4 XII 2014 

 
 

Ogłoszenie 

konkursu:         

17 XI 2014 
Termin 

realizacji: 

do12 XII br. 

 Przeprowadzenie 

konkursu 

recytatorskiego dla 

uczniów kl. III oraz kl. 

IV -VI 

 

 

 Ogłoszenie konkursu 

plastycznego, wystawa 

            - kl. Ia, Ib, IIa, IIb 

p. Joanna 

Małkowska, 

p. Beata Sochacka, 

p. Anita 

Morawska- 

Wasielak 

6. Wyjazd  

najmłodszych 

uczniów do 

Muzeum Adama 

Mickiewicza                

w Śmiełowie 

I połowa 

grudnia 

2014 r. 

Zwiedzanie muzeum, 

przedświąteczne warsztaty 

przywołujące Boże Narodzenie 

z dawnych czasów. 

Zespół, 

wychowawczynie 

kl. Ia, Ib, IIa, IIb 

7. Realizacja zadań 

w ramach 

szkolnego 

działania 

systemowego – 

środy projektowe. 

od 1 do 17 

XII 2014 

 

Podejmowanie zadań                 

w kl. I - VI z rozłożeniem 

czasowym, podsumowanie 

działań  – środa projektowa. 

nauczyciele, 

wychowawcy klas 

8. Wystawa prac  15 -19 XII 

2014 

Przygotowanie ekspozycji prac           

w szkolnej galerii. 

Zespół 

 

8. Dzień Patrona 

Szkoły 

19 XII 

2014 

 Wigilie z patronem; 

 Msza Święta ; 

 Uroczysta część 

artystyczna. 

Zespół; 

wychowawcy klas 

 

                                                                           Opracowanie: Zespół do spraw patrona szkoły 


