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Projekt edukacyjny:  

„Tuwimowo, czyli moja polsko - irlandzka podróż
z bohaterami wierszy Juliana Tuwima”

Autor projektu:
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Przy udziale 
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Koordynatorzy projektu:
Celina Błaszczok
Monika Pochylska-Zając

Termin realizacji:
Od 9.01.2013 

Projekt jest związany z obchodami Roku Juliana Tuwima w ramach projektu „Cała Europa czyta 
dzieciom” oraz „Czytające Szkoły i Kluby Sobotnie” na Wyspach Brytyjskich.

Cel:
- wspólne czytanie – budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- promocja dziecięcej literatury
- rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci
- rozwijanie twórczosci dzieci
- budzenie wrażliwości na piękno pisanego słowa
- uczestnictwo w życiu szkoły i reprezentowanie swojej polskości poza szkołą
- rozwijanie umiejętności czytania 
- poznanie nowych przyjaciół interesujących się wierszami Tuwima i nie tylko z różnych stron świata

Proponujemy następujące przedsięwzięcia:
 Konkurs plastyczny – ilustracja wybranego wiersza J. Tuwima 
 Inscenizacja wierszy J. Tuwima  
 Lokomotywa rusza w świat
 Wspólne czytanie 
 Nauka pięknego pisania w grupie wczesnoszkolnej
 Ewaluacja: umieszczenie na stronach internetowych i lokalnych gazetach swoich działań -

wymiana uczniów i innych osób uczestniczących w projekcie



Propozycje projektowe będą uściślane podczas realizacji poszczegółnych etapów. 
Informacje o projekcie będą zamieszczane  systematycznie na stronie internetowej szkoły.

Uzasadnienie:
Pomysł na projekt „Tuwimowo, czyli moja polsko - irlandzka podróż z bohaterami wierszy 
JulianaTuwima” zrodził się podczas zajęć o tematyce czytelniczej. Dzieci z ogromnym skupieniem 
słuchały czytanych bajek, baśni i wierszy. Wyklejana „Lokomotywa” w grupie wczesnoszkolnej i 
„Spóźnionym słowikiem” w grupie przedszkolnej przypadły do gustu, z tego też powodu na zajęciach 
teatralnych podjęliśmy się inscenizacji wiersza „Spóźniony słowik” oraz zorganizowania kiermaszu 
książki, na ktory została zaproszona m.in. księgarnia Renatka z Dublina. 
Na świecie jest obecnie prawie siedem tysięcy języków. Zanikają one jednak bardzo szybko. 
Lingwistyczna różnorodność jest zagrożona i ponad połowa z tych siedmiu tysięcy języków może 
zniknąć w ciągu kilku pokoleń Kontakt z książką umożliwia naszym uczniom poznawanie języka 
ojczystego, rozwija zasób słownictwa oraz mowę i wyobraźnię. 

Dzięki temu projektowi poznamy przyjaciół z różnych stron świata.

ZASOBY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU: 

- współpraca z portalem The Polish Guide, Polską Macierzą Szkolną w Londynie, Księgarnią Renatka w 
Dublinie.

- książki z wierszami J. Tuwima  

- zasoby internetowe

Opis zadań:

Zadanie 1: Zapoznanie z wierszami J. Tuwima 

Sposób realizacji: 

- słuchanie wierszy czytanych przez nauczyciela

- słuchanie wierszy z zasobów internetowych 

Zadanie 2:  Inscenizowanie utworów literackich, rozwijanie zdolności recytatorskich 

Sposób realizacji: 

- odgrywanie określonych ról i scenek wynikających z treści wiersza 

- śpiewanie piosenek z tekstami wierszy autora 

- symulacja zachowań danych bohaterów wierszy 

- scenki dramowe 

Zadanie 3: Tworzenie "kącika wierszy" 

Sposób realizacji: 

- wykonanie zakładek do książek 

- inne konkursy w szkołach

Zadanie 4: Ilustrowanie wybranego wiersza J. Tuwima 

Sposób realizacji: 



- wykonanie prac plastycznych dowolną techniką 

- tworzenie ilustracji do wierszy J.Tuwima 

- Konkurs plastyczny : "Ilustracja do wiersza J.Tuwima". 

- wernisaż prac dzieci ilustrujących utwory J.Tuwima 

Zadanie 5: Przygotowania do prezentacji 

Sposób realizacji: 

- wykonanie zaproszeń na przedstawienie 

- gromadzenie i segregowanie materiałów potrzebnych do przygotowania przedstawienia 

- wykonanie elementów scenografii i dekoracji sali 

Zadanie 6: Spotkanie z bohaterami wierszy J. Tuwima i innymi  polskimi autorami

Sposób realizacji: 

- wspólne  czytanie  w szkole  i poza szkołą

Zadanie 7: Kiermasz książki 

Sposób realizacji: 

- zaproszenie na kiermasz Księgarni „Renatka” z Dublina oraz Polonię

- wspólne czytanie

Zadanie 8: Inscenizacja  wybranego wiersza  Tuwima 

Sposób realizacji: 

- opracowanie scenariusza przedstawienia, zebranie rekwizytów 

- przygotowanie uroczystości 

- prezentacja twórczości dzieci 

Zadanie 9:  Współpraca z innymi szkołami i osobami uczestniczącymi w programie

Sposób realizacji:

- szukanie szkół, organizacji, osób prywatnych kochających wiersze Tuwima

- wspólne czytanie 

- wymiana uczniów 

- Lokomotywa Tuwima na  mapie - czyli moja podróż od miasta do miasta 

Zadanie 10:   

Ewaluacja projektu

SPODZIEWANE EFEKTY PROJEKTU: 

- dziecko będzie kojarzyło wiersz z radością i przyjemnością 



- wzbogaci wyobraźnię oraz bogactwo czynnego słownika 

- dziecko rozbudzi w sobie zainteresowania czytelnicze, eliminując częściowo telewizję i 
komputer

- dziecko zna wiersze J. Tuwima 

- dzieci zaprezentują przedstawienie  teatralne

- dzieci zaprezentują umiejętności plastyczne i teatralne biorąc udział w Konkursie Plastycznym 
podczas Olimpiady Szkół Polonijnych w Dublinie oraz w swoich szkołach

- poznanie nowych przyjaciół. 

Podsumowaniem projektu będzie także inscenizacja wierszy, które grupa zaprezentuje podczas 
kiermaszu książek. 

Każda szkoła, osoba włączająca się do akcji  zaznacza swoją lokomotywę na mapie. 

Każde przedsięwzięcie będzie na bieżąco umieszczane na stronie internetowej projektu .

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH, PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA WIERSZY 

Lokomotywa, Bambo, Pstryk, Rzepka, Okulary, Ptasie radio, Abecadło,Spóźniony słowik

Kotek, Abecadło, O Grzesiu Kłamczuchu, Zosia Samosia

Do projektu na etapie początkowym dołączyły się szkoły z Polski i Holandii

1. Szkoła Podstawowa in. Św. Wincentego Palottiego w Krakowie

http://szkola-pallotyni.com

2. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze

www.spk-haga.nl

3. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa 

ul. Morcinka 2, 67-200 Głogów

www.gim3glogow.pl/news.php

DOŁĄCZCIE DO NAS! 

www.facebook.com/polishabroad.derry


