
Projekt miesięczny w ramach realizacji działania systemowego  

„ŚRODA PROJEKTOWA” – grudzień 2014 r. 

„Rozmawiaj z patronem – czytaj, recytuj, podziwiaj” 

I.  
Lp. Forma zadań *1 Źródła pomocnicze 

Zadanie 1  Nauka piosenki  „Wielcy Polacy”         

z płyty „Niezwykłe lekcje rytmiki”; 

autorski projekt Justyny Tomańskiej        

z oprawą muzyczną Mariusza Totoszko               

 Piosenka – płyta  

CD; podkład – płyta CD                                

 Lekcje rytmiki z Adamem 

Mickiewiczem 
 Motyw  

prowadzący – płyta CD 

Zadanie 2 Przygotowanie gazetki – fotogalerii        

w klasie  

„Patron z niezwykłym talentem 

literackim” 

 

 Inicjatywa własna  

uczniów: rysunki, 

wydruki komputerowe, 

teksty literackie 

przygotowane przez 

uczniów z różnych 

źródeł informacji. 

Zadanie 3 Czytanie tekstów literackich                  

i  publikacji informacyjnych: 

„Przyjaciele” (klasa Ia, Ib, IIa, IIb), 

wybrane fragmenty „Pana Tadeusza” 

(kl. III, IV,V, VI) 

 

 Utwory literackie: 

 „Pan Tadeusz”,  

„Przyjaciele” 

 Wydanie  

albumowe „Portrety 

Polaków - Adam 

Mickiewicz”,  Joanna 

Knaflewska 

Zadanie 4 

*/2 

Przygotowanie mapy myśli*:                 

kl. Ia, Ib, IIa, IIb „Przyjaciel” 

kl. III do wyboru „Przyjaciel” lub 

„Przyroda w Panu Tadeuszu” 

kl. IV, V, VI 

„Przyroda w Panu Tadeuszu” 

*Mapa myśli jedna, wspólna dla klasy 

 

 Ekspresja ucznia  

bazująca na analizie 

tekstów kultury                  

i kreatywności słowa. 

 Materiały 

plastyczne 

Zadanie 5 

*/3 

Praca w grupach – forma pracy do 

wyboru 

1. Przygotowanie wywiadu         

„Rozmowa z patronem” 

2. Ułożenie  wiersza pt. 

„Sławny Polak”  

 Ekspresja ucznia  

bazująca na zasobach 

inteligencji 

lingwistycznej   

 



*/1 Realizację zadań w klasach planują wychowawcy klas; część bazowych 

materiałów pomocniczych przekazuje Zespół do spraw patrona: 

 Płyta CD – oryginał w bibliotece szkolnej, 

 Tekst piosenki „Wielcy Polacy”,          

 Teksty literackie: „Przyjaciele”, fragmenty „Pana Tadeusza” 

 Link do strony edukacyjnej: 

  Pobyt Adama Mickiewicza w Wielkopolsce - lekcja ... - Szkolnictwo.pl 

 Strona zawiera 15 lekcji przedstawionych w formie pojedynczych obrazów: krótka 

treść + grafika, o wielkopolskich inspiracjach w Panu Tadeuszu informują lekcje             

nr 14, 15 

 Warto zaznaczyć  Pobierz lekcję, otrzymujemy większy, atrakcyjny format, gotowy do 

wydruku.  

lub: http://x02.szkolnictwo.pl/Pobyt_Adama_Mickiewicza_w_Wielkopolsce.doc 

*/2 ;*/3  Formy wizualno – słowne: mapa myśli, wywiad lub wiersz, 

prezentowane będą podczas podsumowania projektu, w ramach środy 

projektowej. 

II.  

Zadania dodatkowe wynikające z realizacji corocznego  

projektu obchodów Dnia Patrona Szkoły 

 

 

 
 

1. Udział przedstawicieli klas III, IV, V, VI w konkursie recytatorskim  

„Ja i ty recytujemy poezję Adama Mickiewicza”- termin 11 grudnia 2014 r. 

2. Samodzielna praca w domu uczniów klasy Ia, Ib, IIa, IIb – przygotowanie 

pracy plastycznej w konkursie „Zwierzęta blisko nas”; - termin końcowy 

oddania pracy 12 grudnia 2014 r. 

 

Zapraszamy do pracy; życzymy kreatywności! 

                                                                             Zespół do spraw patrona szkoły 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=adam%20mickiewicz%20w%20ielkopolsce%20lekcje&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.szkolnictwo.pl%2Ftest%2C4%2C5112%2C14%2CPobyt_Adama_Mickiewicza_w_Wielkopolsce-Wp%25C5%2582yw_pobytu_w_Wielkopolsce_na_tw%25C3%25B3rczo%25C5%259B%25C4%2587_poety&ei=T8scUs32M4mE4ASEqoGADw&usg=AFQjCNF9dPzlZG2VwAPPFJOM4vVazmeDmw&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://x02.szkolnictwo.pl/Pobyt_Adama_Mickiewicza_w_Wielkopolsce.doc
http://x02.szkolnictwo.pl/Pobyt_Adama_Mickiewicza_w_Wielkopolsce.doc

