Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji
„Dzielimy się doświadczeniami”
Tytuł/nazwa
projektu/przedsięwzięcia
Nazwa szkoły/placówki

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

Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko)

Projekt edukacyjny Powitanie wiosny
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica
1. Swarzędz, gmina Swarzędz, powiat
poznański, ulica Zamkowa 20
2. 61 8174971
3. sp_jeden@op.pl
4. www.sp1swarzedz.pl
Magdalena Kolasińska, Marita Woniaczuk,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

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...).

Powitanie wiosny i pożegnanie zimy obchodzone jest w naszej szkole już od wielu lat.
W tym roku postanowiłyśmy również kontynuować rozpoczętą tradycję, jednak
pozostałyśmy wierne tylko tematyce uroczystości. Zachowałyśmy zwyczaj szkolny
w całkowicie nowej odsłonie.
Aby zachować zgodność w strukturze projektu kilka tygodni wcześniej
przygotowałyśmy instrukcję dla wszystkich klas I-III, które chciałyby przyłączyć się
do naszej inicjatywy . W instrukcji umieściłyśmy cele i zadania, możliwe sposoby
prezentacji oraz termin realizacji.
Projekt „Powitanie wiosny” obejmował kilka elementów i zakończył się 21 marca.
Miał on na celu integrację dzieci z klas I-III, aby kształtować poczucie przynależności
do społeczności szkolnej i lokalnej, wzbudzać wrażliwość na piękno przyrody oraz
poznać i kultywować zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.
Wszystkie klasy, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie miały do wykonania:
- transparent z hasłem witającym wiosnę,
-gaiki,
-okrzyk żegnający zimę i witający wiosnę,
-wspólną piosenkę o tematyce wiosennej,
-przygotowanie kolorowego nakrycia głowy i stroju w kolorze zielonym.
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Każda klasa, która włączyła się w realizację projektu drogą mailową otrzymała
piosenkę pt. „Wiosna biega po łące”. 21 marca uczniowie wraz z nauczycielami
spotkali się na boisku szkolnym . Każda klasa rozwiązała wiosenną zagadkę. Grupa,
która prawidłowo podała hasło, mogła dołączyć do kolorowego korowodu,
zmierzającego pod Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. Tam powitał nas Burmistrz oraz
Radny, którzy odczytali list od Pani Wiosny:
Drogie dzieci!
Bardzo się za Wami stęskniłam. Niestety Zima jest twarda
i kapryśna. Nadal jej wierni słudzy- Duży Mróz i Małe Zimno panują na Ziemi. Wiem, że ostatnio
trochę podupadli na siłach, ale Zima nie chce się poddać. Uwięziła mnie w lodowej pieczarze.
Tak bardzo chciałabym być już z Wami. Marzę, by pomalować świat na zielono, by rozgrzać Was
wiosennym słonkiem i obudzić do życia uśpioną przyrodę. Niestety sama nie dam rady uwolnić się
z niewoli Zimy. Jest jednak na to rada. Wypełnijcie moje prośby, a zawitam do Was szybko:
1. Zagrajcie na instrumentach by odstraszyć wiosnę.
2. Powitajcie mnie gaiczkiem zielonym.
3. Zaśpiewajcie piosenkę, która sławi Wiosnę.
4. Przespacerujcie się wkoło Ratusza z uśmiechami na twarzy.
Wasze uśmiechy i gorące serduszka roztopią złość Zimy. Zima uwolni mnie wtedy z pieczary i
pozwoli do Was wrócić.
Czekam na Was z utęsknieniem.
Wasza Wiosna

Całe wydarzenie zostało nagrane przez Swarzędzką Telewizję Kablową.
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

Realizacja projektu „ Powitanie wiosny” przyczyniła się do kształtowania umiejętności
współpracowania w grupie oraz zaangażowania w imprezy szkolne i lokalne.
Uczniowie nabyli umiejętności na różnych płaszczyznach ich aktywności, zwrócili
uwagę na ekologię. Dużą korzyścią było nawiązanie ściślejszej współpracy między
szkołą, a przedstawicielami Rady Gminy.
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3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

rozwiązań

Przedsięwzięcie nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Bardzo ważne było
zaangażowanie wychowawców , którzy przygotowali swoje klasy do projektu oraz
praca uczniów w przygotowaniu zielonych strojów i nakryć głowy. Niezwykle istotne
było też poinformowanie lokalnej telewizji kablowej o przedsięwzięciu szkolnym.
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

- Link do strony internetowej, na której znajduje się nagranie z „Powitania wiosny”
http://telewizjastk.pl/4071,powitanie-wiosny-na-swarzedzkim-rynku,

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).
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