
PROJEKT EDUKACYJNY  

„OD WIELKOPOLSKI DO WOLNEJ POLSKI” 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO  

W MASŁOWIE 

 

Cele projektu: 

 upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 

 ukazywanie wkładu wielkopolskiego społeczeństwa w proces odzyskiwania 

niepodległości przez Polskę 

 przybliżanie uczniom realiów życia codziennego Wielkopolan na przełomie wieków 

XIX i XX.   

 rozbudzanie zainteresowań historią regionu i swojej rodziny w okresie Powstania 

Wielkopolskiego 

 zaznajomienie z  najważniejszymi: wydarzeniami, zabytkami, postaciami związanymi 

z Powstaniem Wielkopolskim 

 rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami, rodzicami  

 stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, pokazanie zalet pracy zespołowej 

i wykorzystania wychowawczych aspektów pracy projektowej 

 kształtowanie poczucia tożsamości narodowej postawy i patriotycznej 



Adresaci projektu: 

 uczniowie klas I – VIII. 

Koordynatorzy projektu: 

 p. M. Owczarska, p. B. Szafraniak, p. A. Ogrodnik 

Czas realizacji: 

 od grudnia 2021r. do lutego 2022r. 

Formy realizacji: 

 praca w zespołach klasowych 

 konkursy 

 wystawy 

 wycieczki 

 prelekcja. 

ZADANIA PROJEKTOWE 

UCZNIOWIE KLAS I – III 

 

LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

 

1. Zapoznanie z tematyką Powstania 

Wielkopolskiego w oparciu o animowane 

filmy: 

 Powstanie Wielkopolskie 

„Przyjazd Mistrza Paderewskiego” 

 Powstanie Wielkopolskie 

„Zdobycie Ławicy” 

 Powstanie Wielkopolskie 

„Zdobycze Powstania”. 

 

wychowawcy  

klas I - III 

grudzień 21r.– 

styczeń 22r. 

2.  Konkurs plastyczny „Powstanie 

Wielkopolskie oczami dziecka”. 

koordynatorzy 

projektu 

grudzień 21r.– 

rozstrzygnięcie  

luty 22r.  

3. Szkolny Konkurs Fotograficzny „JA – 

Powstaniec Wielkopolski”. 

koordynatorzy 

projektu 

grudzień 21r.– 

rozstrzygnięcie  

luty 22r.  

4.  Zapoznanie uczniów z flagą powstańczą,  

a następnie wykonywanie jej przez każdą  

z klas na dużym formacie  

i zaprezentowanie podczas podsumowania 

projektu. 

wychowawcy  

klas I - III 

luty 2022r. 

 

 

 

 

 

 



UCZNIOWIE KLAS IV – VIII 

 

1.  Konkurs Fotograficzny „Powstanie 

Wielkopolskie 1918/1919 w obiektywie”. 

 

p. M. Owczarska 6 XII 21r. 

2. Zapoznanie z powstańczymi strofami bądź 

pamiętnikami w trakcie lekcji j. polskiego. 

 

p. B. Szafraniak,  

p. A. Ogrodnik 

grudzień 21r. 

4. Udział pocztu sztandarowego w gminnych 

obchodach upamiętniających Powstanie 

Wielkopolskie. 

 

p. M. Owczarska 27 grudnia 

21r. 

5. Szkolny Konkurs Literacki na kartkę  

z pamiętnika Powstańca. 

 

koordynatorzy 

projektu 

grudzień 21r. – 

luty 22r. 

6. Przeprowadzenie w każdej z klas prelekcji 

nt. Powstania Wielkopolskiego przez 

historyka szkolnego. 

p. M. Owczarska styczeń – luty 

22r. 

7. Podsumowanie projektu: Wieczornica 

połączona z rodzinnym konkurs dla 

uczniów klas VII - VIII o Powstaniu 

Wielkopolskim, wręczenie nagród  

w pozostałych konkursach. 

koordynatorzy 

projektu 

luty 2022r. 

 

 

 


