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HARMONOGRAM PROJEKTU: 

2012/2013 - „Baśnie przyjacie-

lem dzieci”: tworzenie, czyta-

nie (też w j. obcym), ilustro-

wanie w Power Point, pozna-

wanie świata przyrody, itp. 

2013/2014 – „Misja Ziemia”: 

stworzenie toreb eko., listy 

zasad ekologii itp. 

2014/2015 – „Regiony Polski”: 

szukanie informacji w Interne-

cie, opisy, zagadki matema-

tyczne itp. 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda od września 2012 r. realizuje 

projekt edukacyjny „Kompetencje kluczowe oknem na świat”. W projekcie bierze udział ponad 

200 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda. Dzieci mają możliwość uczest-

niczenia w 5 rodzajach zajęć pozalekcyjnych kształcących i rozwijających kompetencje klu-

czowe. Są to zajęcia z: języka polskiego, matematyki, języka obcego, przyrody i informatyki. 

W ramach projektu uczniowie wezmą także udział w wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych. 

Mają zapewniony poczęstunek. Przedsięwzięcie to, to także nowoczesne pomoce dydaktyczne 

i audiowizualne do zajęć, programy komputerowe i książki.  Projekt będzie realizowany do 

czerwca 2015 r. Jego wartość to ponad milion złotych. Projekt „Kompetencje kluczowe oknem 

na świat” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-

szu Społecznego, priorytet IX, poddziałanie 9.1.2. 

Cel główny projektu- zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z 6 szkół podstawowych Gminy 

Ostróda poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach pozalekcyjnych. 

Cele szczegółowe: 

- zwiększenie umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych matematycznych, 

- zwiększenie umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych informatycznych, 

- zwiększenie umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych przyrodniczo-technicznych, 

- zwiększenie umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych posługiwania się językiem pol-

skim, 

- zwiększenie umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych posługiwania się językiem ob-

cym. 
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MIGAWKI Z ZAJĘĆ 

PROJEKTOREK 

BAJKA DOMINIKI 
Na zajęciach z języka polskiego uczestnicy projektu mieli możliwość wykazania się swoją wyobraźnią, która, jak  się okazało, jest na-

prawdę bujna. Najlepszym tego dowodem są bajki stworzone samodzielnie i przepisane potem w edytorze tekstu MS Word. Poniżej 

przedstawiamy naszym zdaniem  z najciekawszą z nich. 

Pewnego ranka w lesie liść Klonu zobaczył grupę ludzi. Było wśród nich dużo dzieci, które 

robiły jesienne bukiety z liści. Bardzo go to zaciekawiło, bo nigdy wcześniej nie widział tylu 

osób. Gdy się tak przyglądał, zobaczył bardzo dziwny liść - inny niż on. 

-Jak się tu znalazłeś? - zapytał liść Klonu. 

-Wiatr mnie przywiał dziś w nocy. – odpowiedział nieznajomy. 

-Jesteś jakiś dziwny, kim jesteś? – zapytał Klon. 

-Jestem taki jak ty, ale mam inny kształt. – odpowiedział Dąb. 

I tak sobie gadali i gadali… gdy nagle podbiegła do nich dziewczynka. Miała w ręku już 

garstkę liści i wzięła liść Klonu i Dębu. Zabrała je do domu, wysuszyła je, ułożyła z nich ładny 

bukiet i nakleiła go na kartkę. Później tata oprawił jej pracę w ramkę i razem zawisły na 

ścianie . 
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CZTEREJ MUZYKANCI Z BREMY 

BAJKI MOJEGO DZIECIŃSTWA — Gosia K. 

W piątek 30 listopada 2012 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej w Brzydowie mogła obejrzeć inscenizację jednej z baśni 

braci Grimm pt. „ Czterej muzykanci z Bremy". Widzami byli też rodzice oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się 

pastor Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Kraplewie ks. Zbigniew Reichelt oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej 

szkoły z Niemiec, którzy przywieźli, jak co roku, paczki świąteczne dla najmłodszych dzieci. 

Aktorami w tym przedstawieniu było 17 dzieci z klas IV i V, biorących udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE 

w ramach EFS ( POKL.9.1.2.)pt.„ Kompetencje kluczowe- oknem na świat". Uczniowie zachwycili wspaniałą grą aktorską. 

Należy przy tym dodać, że dzieci nie miały łatwego zadania, gdyż dialogi toczyły się w języku niemieckim. W przygotowanie 

scenografii i kostiumów zaangażowani byli wszyscy nauczyciele szkoły, a nad samym występem czuwały Elżbieta Gałan i 

Wioletta Kobylińska. Występ uczniów spotkał się z uznaniem ich koleżanek i kolegów, a sami „młodzi aktorzy" bawili się 

równie dobrze. Dowodem na to niech będzie fakt, że tuż po przedstawieniu wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych takich 

projektach.  

Przedstawienie zostało sfilmowane za pomocą otrzymanej w ramach projektu kamery cyfrowej. Film można obejrzeć na 

stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie w sekcjii Jednostki Oświatowe—Szkoła Podstawowa w Brzydowie. 
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BAJKI  MOJEGO  DZIECIŃSTWA

Czyli to, co sprawiało, że każdy wieczór był niezwykły

CZERWONY    KAPTUREK

Jedna z nie wielu bajek, przy których się bałam a nawet płakałam…

Bajka opowiada o smutku , dramacie , strachu, ale i o radości , miłości i o prawdziwych   

Więziach łączących nas w rodzinie i nie tylko .

Czerwony Kapturek – bajka, która buduje emocje i uczy nas wielu ważnych rzeczy, które 
przydają nam się poza rodzinnymi wieczorami i ciepłym łóżkiem . 

JAŚ I MAŁGOSIA

 Piękna bajka o smutku i radości o porzuceniu i odnalezieniu.

 Ta opowieść jest o chłopczyku i dziewczynce, którzy się

zgubili w lesie przez swoją macochę, która ich nienawidzi i 

chce zostać sama z ich ojcem. Dzieci odnalazły się, ale po 

drodze do domu spotykało ich wiele przygód . 

DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI

To bajka wzruszająca i czasem doprowadzająca do płaczu.

Każdy powinien znać te bajkę - to bajka, która jest bardo piękna . 

Ta bajka to bajka, którą najlepiej zapamiętałam z dzieciństwa. 

Microsoft PowerPoint to program do tworzenia prezentacji multimedialnych 

wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. W programie Power-

Point tekst, grafika, filmy lub inne obiekty są przez użytkownika łączone w 

slajdy. Slajdy mogą być drukowane lub (znacznie częściej) wyświetlane za 

pomocą monitora albo projektora multimedialnego. Przejścia pomiędzy slajda-

mi, jak również pojawianie się obiektów, można animować na wiele sposobów. 

Na naszych zajęciach obie grupy próbowały swoich sił w pracy z tym progra-

mem. W wyniku tego powstały ciekawe prezentacje na temat ulubionych bajek 

z dzieciństwa.  



Krzyżówka nr 2 

Krzyżówka nr 1 

 

1. Ptak o długiej szyi i jeszcze dłuższym dziobie 

2. Zwierzę, które przechytrzyło Pinokia 

3. Pomocnicy Królewny Śnieżki 

4. Kto chciał poślubić Calineczkę 

5. Bohater bajki Disneya o białej maści w czarne plamki 

6. Najlepszy przyjaciel Kubusia Puchatka 

7. Lubił zwiedzać świat, pochodził z Pacanowa 

Krzyżówkę opracowały: Dominika Śledź,Kinga Tissarek, Ania Gawęda, Wiktoria Reszka, Wiktoria Kowalska  
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11                          

   12                     

        13             

        14               

        15                 

1. Zwierzę, które lubiło chodzić w butach 

2. 4 muzykantów z.......... 

3. Ulubiony przysmak Kubusia Puchatka 

4. Syrenka - córka Trytona 

5. Uratował śpiącą królewnę 

6. Zjadał owce 

7. W parze z lisem 

8. Rybka spełniajaca 3 życzenia 

9. Trzy małe...... 

10. Oszukany przez lisa i kota 

11. Dziewczynka z........ 

12. Najmniejszy ptak na świecie 

13. Kim był książę przed pocałunkiem królewny 

14. Dziwaczka 

15. Jak się nazywała szkoła Pana Kleksa 

 

                           

                        

                                

                            

                                

                               

                                    

Krzyżówki zostały  

opracowane  

na zajęciach przyrodniczych. 

Krzyżówkę opracowali: Krzysztof Wielk, 

Artur Reszka, Oskar Ziniewicz, Dominik 

Pokojski i Bartosz Chrostowski 


