
 

 

 

 

 

 

 

Projekt edukacyjny 

 

„Wyślij pozdrowienia z wakacji!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorzy: Urszula Adrian, Marzena Grzegorczyk



Wstęp 

Czas wakacji po roku nauczania zdalnego jest upragniony przez wszystkich. Wreszcie 

możliwe stają się wyjazdy w wymarzone miejsca odpoczynku – na łono natury czy do miejskich 

ośrodków kultury. Chcemy zaproponować wszystkim osobom związanym ze środowiskiem Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku niecodzienną formę połączenia wiedzy z kilku 

dziedzin i zabawy. Czas wakacji może się stać właśnie momentem wykorzystania nabytych 

umiejętności w praktyce.   

Proponujemy akcję wysyłania kartek pocztowych z różnych miejsc pobytów wakacyjnych. 

Sztuka pisania pozdrowień zostanie powtórzona na zajęciach pod koniec roku szkolnego, a w 

praktyce zostaną utrwalone umiejętności korzystania z technologii multimedialnych w kontekście 

przesyłania listów i kartek pocztowych. Umiejętność poprawnego napisania i zaadresowania kartki 

na adres szkoły łączy w sobie: kształcenie wypowiedzi pisemnych, umiejętność opisania walorów 

historycznych lub przyrodniczych odwiedzanych miejsc, kaligrafię, poprawne zaadresowanie, 

wyszukania placówki lub skrzynki pocztowej i wysłanie kartki. We wrześniu zostanie sporządzona 

mapa Polski i uczniowie umieszczą na niej przesłane kartki. Wystawę będzie można oglądać w 

budynku szkoły. Spośród uczestników projektu wyłonimy osoby, które prześlą największą ilość 

kartek oraz napiszą najbardziej kreatywne pozdrowienia. 

 

 

I Zakres projektu 

 

     Realizacja projektu w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku odbędzie się od 

17.06.2021 r. do 15.10.2021 r.  

Działania przeznaczone są dla uczniów klas I– VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w  

Kotowiecku, pracowników szkoły, nauczycieli, rodziców, przedszkolaków.  

 

Projekt będzie realizowany podczas lekcji języka polskiego, edukacji polonistycznej, informatyki. 

 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są p. Urszula Adrian i p. Marzena Grzegorczyk. 

 

II Cele i sposoby realizacji  

 

Cel ogólny: 

 -zainteresowanie miejscami turystycznymi w Polsce, rozwijanie umiejętności geograficznych, 

polonistycznych, przyrodniczych, historycznych, informatycznych w korelacji 

międzyprzedmiotowej 

 

 

Cele szczegółowe 

                  uczeń: 

• pozna najciekawsze historycznie i geograficznie miejsca w Polsce, 

• rozbudzi zainteresowania przyrodnicze, krajoznawcze, historyczne, 

• połączy wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, 

• poprawnie napisze i zaadresuje kartkę pocztową, 

• wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym, 

• pozna atrakcyjność turystyczną Polski 

• zintegruje się ze społecznością uczniowską poprzez wspólną pracę, 

• wyszuka lokalizację skrzynki pocztowej lub placówki pocztowej 

 

 

                                               

                           



Sposoby realizacji: 

• praca indywidualna, 

• praca zespołowa, 

• wystawa 

• konkurs 

• praca z aplikacją 

             

III Ewaluacja projektu              

 

Narzędzia ewaluacji: 

 

Analiza efektów pracy uczniów 

 

Wyniki efektów pracy uczniów posłużą do oceny stopnia realizacji celów projektu. Podjęte 

działania i ich efekty zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 IV Harmonogram działań 

 

L.p. Przedsięwzięcia 
Osoby 

odpowiedzialne 

Przewidywany 

termin 

1. 

Lekcje j. polskiego w klasach IV-VIII na temat 

pisania pozdrowień i adresowania kartek 

pocztowych. 

U. Adrian czerwiec 2021 

2. 
Lekcje w klasach I-II na temat pisania 

pozdrowień i adresowania kartek pocztowych. 
A.Jarantowska czerwiec 2021 

3. 
Wykonanie plakatu reklamującego projekt oraz 

fiszek projektowych dla uczniów. 
M. Grzegorczyk czerwiec 2021 

4. 
Poznanie aplikacji pocztowej i możliwości 

wyszukiwarki 
M. Grzegorczyk czerwiec 2021 

5. Wysyłanie kartek pocztowych. 
Uczestnicy 

projektu 

lipiec-sierpień 

2021 

6. 
Wykonanie mapy konturowej Polski, wersji 

elektronicznej. 

U. Adrian 

M. Grzegorczyk 

lipiec-wrzesień 

2021 

7. 

Wyeksponowanie nadesłanych kartek – 

wystawa. 

U. Adrian 

M. Grzegorczyk 

uczniowie 

wrzesień 2021 

8. 
Podsumowanie statystyczne wg różnych 

kryteriów na lekcjach informatyki. 

M. Grzegorczyk wrzesień 2021 

9. 

Rozstrzygniecie konkursu na największą ilość 

nadesłanych kartek oraz najbardziej kreatywne 

pozdrowienia. 

U. Adrian 

M. Grzegorczyk 

 

wrzesień 2021 

10. 
Napisanie artykułu na stronę internetową 

szkoły i do gazetki szkolnej. 

U. Adrian 

uczniowie 

październik 

2021 

 

Przewidywane rezultaty 

 

1. Ponadprzedmiotowe poznawanie przyrody, geografii, biologii, historii. 

2. Rozwój poczucia wspólnoty ze swoją ojczyzną. 

3. Posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami ponadprzedmiotowymi w życiu codziennym. 

4. Posługiwanie się wiedzą polonistyczną w praktyce. 

5. Posługiwanie się technologią komputerową (aplikacja, wyszukiwarka…). 



6. Umiejętność wyszukiwania informacji i selekcja wg wskazanego kryterium. 

7. Uwrażliwienie na piękno rodzimego krajobrazu i zabytków. 

8. Rozwijanie kreatywności. 

9. Współdziałanie zespołowe uczniów, nauczycieli, rodziców. 

10. Integracja środowiska szkolnego. 

 

 


