
Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia

Projekt edukacyjny „Poznajemy polskie miasta” 

Nazwa szkoły/placówki
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych

Adres szkoły/placówki 
1. miasto, gmina, powiat, ulica, 
2. telefon,
3. e-mail,
4. strona internetowa.

1. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe 
Skalmierzyce, powiat ostrowski, 
ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce

2. tel. 62 762 11 51
3. spbiskupice@noweskalmierzyce.pl
4. WWW.spbiskupice.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia 
(imię, nazwisko, stanowisko)

Donata Szymańska-Marciniak, Krystyna 
Szczegóra, Dorota Gąsior

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu,  skuteczność  zastosowanych metod i  form pracy,
cele projektu, czas realizacji...).

    Pomysł zorganizowania zajęć, rozwijających i poszerzających wiedzę patriotyczną naszych uczniów
powstał  w  momencie  nadania  naszej  szkole  imienia  Orła  Białego.  W związku  z  planowanymi
obchodami Święta Patrona naszej szkoły – ORŁA BIAŁEGO postanowiłyśmy opracować i wprowadzić
do realizacji wewnątrzszkolny PROJEKT EDUKACYJNY: „Poznajemy polskie miasta”. Jest to działanie
zamierzone,  ukierunkowane na zdobycie nowych wiadomości  i  umiejętności  przez najmłodszych
uczniów: klasy I-III oraz oddział przedszkolny.  
Celem głównym projektu było budzenie postawy patriotycznej wśród najmłodszych.  Realizowane
zadania wpłynęły na rozwijanie zainteresowań uczniów przez poznanie kilku ważnych miast naszego
kraju,  ich  historii,  architektury,  zdobyczy  kultury  oraz  walorów  przyrodniczych.   Dzieci  poznały
najważniejsze legendy związane z polskimi miastami, uczyły się tańców z regionu Wielkopolski oraz
piosenek o naszej Ojczyźnie. Poprzez różne działania, takie jak: gromadzenie informacji i różnych
materiałów dotyczących wskazanych miast, ćwiczenia, wykonanie folderów, gazetek oraz ilustracji,
m.in. wykorzystując czasopisma, mapy, przewodniki turystyczne, komputer i Internet, dzieci uczyły
się twórczego działania, pracy w grupie oraz umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy. Nauczyły się,
jak okazywać szacunek dla historii naszego kraju oraz wytworów kultury.
Efektem wspólnej pracy była prezentacja przygotowana z okazji Święta Szkoły.  W tym uroczystym
dniu podczas  szkolnej  akademii  zaprezentowaliśmy tańce z regionu Wielkopolski:  „Maryneczka”,
„Walcerek”  oraz  wybrane  piosenki  o  Ojczyźnie.  Wszyscy  poznali  również  przygotowaną  przez
uczniów „Legendę o poznańskich koziołkach”.
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Ponadto na szkolnym korytarzu utworzona została ekspozycja poświęcona poznawanym miastom.
Dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami zaprezentowały foldery, książeczki oraz prace rysunkowe
podzielone tematycznie:
-  grupa 5-latki – Warszawa
-  grupa 6-latki – Kraków
-  Klasa I – Kalisz
-  Klasa II – Poznań
-  Klasa III – Gniezno

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

Projekt  „Poznajemy  polskie  miasta”  okazał  się  świetnym  sposobem  na  przybliżenie  dzieciom
„NASZEJ  OJCZYZNY”.  Dzieci  z  dużym zaangażowaniem przygotowywały  prezentacje,  gromadziły  i
selekcjonowały materiały. Wystawka prac – przygotowana i eksponowana na szkolnym korytarzu -
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli,  a także wielu rodziców, którzy
często odwiedzają  naszą  szkołę.  A my jesteśmy dumni,  że  jak  ORŁY potrafimy wysoko mierzyć,
zdobywać szczyty…
Projekt zrealizowany został w ub. roku szkolnym. Obecnie kontynuujemy działania pod hasłem: 
„Śladami Orła Białego”. Działania nastawione są na przybliżenie dzieciom najważniejszych wydarzeń 
historycznych naszej Ojczyzny.

3.  Rady  i  wskazówki  dotyczące  np.  finansowania,  stosowania  rozwiązań
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

Dużą  wartość  w  realizacji  projektu  ma  pozyskanie  rodziców  do  współpracy.  Rodzice  chętnie
wspólnie z dziećmi poszukiwali materiałów do prezentacji i folderów o polskich miastach. 
Pomogli też w przygotowaniu strojów na występy taneczne. 
Dużą oglądalnością cieszyły się „wystawki” zgromadzonych materiałów. 
Celowe jest również poznanie bazy uczniów w zakresie stanowiska pracy w domu – Internet, 
komputer i zachęcanie uczniów do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

4.  Załączniki:  (opis  załączników  i  link do  strony  z  materiałami  uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

Opracowany projekt znajduje się na szkolnej stronie internetowej:
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/poznajemy-polskie-miasta-0
Opis działań oraz zdjęcia z działań plastycznych:
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/poznajemy-polskie-miasta
Galeria zdjęć – zdjęcia ze święta szkoły, taniec: „Maryneczka” – element z projektu 
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http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/galeria/poznajemy-polskie-miasta
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/galeria/%C5%9Bwi%C4%99-szko
%C5%82y

Oświadczam,  że  zgadzam  się  na  przetwarzanie  informacji  zawartych  w  powyższym  formularzu  oraz  materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Donata Szymańska-Marciniak 
Krystyna Szczegóra 

Dorota Gąsior
Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
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