SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

„Kłodzko moje miasto, moja mała ojczyzna na 100- lecie odzyskania
niepodległości”.

Motto projektu : …mała ojczyzna to adres, pod który niezmiennie wciąż mogę powrócić…
( Wojciech Młynarski)

1. Czas realizacji: październik 2018 – maj 2019.
2. Rodzaj projektu: międzyprzedmiotowy, dla wszystkich klas 1-6.
3.

Forma projektu: indywidualny, grupowy, klasowy, szkolny.

4. Czas i miejsce podsumowania projektu - 31.05. 2019 r. park przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Kłodzku.
5. Cele realizacji projektu:
a) Kształtowanie lokalnego patriotyzmu i pogłębienie więzi z własnym miejscem
zamieszkania.
b) Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury, gospodarki oraz przyrody naszego
miasta.
c) Rozwijanie zdolności artystycznych(plastycznych, muzycznych, fotograficznych,
literackich) oraz umiejętności informatycznych.
d) Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.
6. Przewidywane osiągnięcia ucznia:
a) Zdobywa wiedzę na poszczególnych przedmiotach nauczania oraz godzinach
wychowawczych.
b) Gromadzi materiały indywidualne, z pomocą nauczycieli, wychowawców i rodziców,
którzy wskazują źródła pozyskiwania informacji.
c) Wykonuje: pracę plastyczną, zdjęcia i filmy, gazetkę, pracę literacką oraz prezentację
multimedialną.
d) Uczestniczy w lekcjach muzealnych i spotkaniach z ciekawymi osobami, związanymi
z Kłodzkiem.
e) Bierze udział w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych
zaproponowanych przez nauczycieli .

7. Spodziewane efekty:
a) integracja społeczności szkolnej i klasowej,
b) wzmocnienie związków emocjonalnych ze środowiskiem lokalnym,
c) wzrost zainteresowania historią swojej małej ojczyzny(przyroda, kultura, tradycja,
zajęcia mieszkańców),
d) umiejętność współpracy w grupie,
e) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
f) pogłębienie zainteresowań uczniów,
g) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
h) nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania właściwych
informacji,
i) dostrzeganie walorów miejsca, w którym uczniowie mieszkają.

Realizowane zadania – X 2018/ V 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lekcje muzealne – wszystkie klasy od 1 do 6.
Zwiedzanie Muzeum Ziemi Kłodzkiej - wszystkie klasy od 1 do 6.
Dekoracje korytarzy przed uroczystym apelem na 11 listopada- wszystkie klasy
Konkursy plastyczne, recytatorskie i inne zaproponowane przez nauczycieli.
Prezentacje multimedialne.
Albumy, makiety, gazetki.
Wydarzenia sportowe

Zadania dla klas 1-6 do realizacji z wychowawcą ( każda klasa wybiera jedno zadanie) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Wykonanie kolorowego kalendarza pt: „Rok w Kłodzku”.
Przygotowanie kolorowego albumu z atrakcjami turystycznymi Kłodzka.
Przygotowanie prac plastycznych pt. ,, Przyroda i turystyka w Kłodzku’’.
Wykonanie makiety Twierdzy Kłodzkiej.
Prace plastyczne nt „Moja rodzina w regionie”.
Znani ludzie mojej miejscowości- dowolna forma prezentacji.
Charakterystyka geograficzna mojego regionu - dowolna forma prezentacji.
Miejscowe podania i legendy.
Wiosna w Kłodzku - dowolna forma prezentacji.
Twórczość literacka dotycząca Kłodzka- dowolna forma prezentacji.
Zabytki w Kłodzku- dowolna forma prezentacji.
Moja miejscowość na starej fotografii.
Moja miejscowość za 50 lat- prace plastyczne.
Pomniki przyrody w Kłodzku.
Zwierzęta w architekturze Kłodzkiej.
Przygotowanie gazetki „Śladami historii Kłodzka”.

8. Podsumowanie projektu:
a)
b)
c)
d)
e)

Prezentacja prac wykonanych przez uczniów,
Spotkania z gośćmi zaproszonymi do szkoły,
Wystawa o architekturze kłodzkiej,
Prezentacje multimedialne,
Podsumowanie konkursów.
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