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Projekt działań podjęto w celu pogłębienia świadomości 
prokulturowej wśród uczniów oraz społeczności lokalnej. 
Mała ojczyzna to miejsce, w którym żyjemy na co dzień, to 
najbliższy krajobraz, ludzie, kultura, przeszłość i tradycja. 
Nasza okolica to małe wioski otoczone lasami, łąkami 
i polami. Mieszkańcy nie zawsze zauważają piękno 
otaczającego ich świata. Traktują dziedzictwo kulturowe 
jako zjawisko powszechne i nie doceniają posiadanych 
wartości. Realizacja naszego projektu da możliwość 
poznania i poszerzenia wiedzy na temat dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu, pogłębienia refleksji na 
temat przynależności do swojej małej ojczyzny. 
Celem naszego projektu jest kształtowanie umiejętności 
dostrzegania skarbów kultury i przyrody wokół nas, 
wyrabianie szacunku do tradycji, zwyczajów oraz 
pogłębianie poczucia tożsamości ze swoim regionem.



Konkurs na hasło projektu 
propagujące Wielkopolskę

Główne cele:
 promowanie regionu, w którym mieszkają
     uczniowie,
 wzmocnienie tożsamości z małą ojczyzną,
 budzenie zainteresowania własnym
     środowiskiem,
 wspieranie humanistycznych uzdolnień
     uczniów,
 motywowanie do samodzielnego tworzenia
     tekstów,
 dbanie o czystość języka polskiego.



Zwycięskie hasło

WIELKOPOLSKA 
MOIM DOMEM



Konkurs plastyczny na najciekawszy plakat
„Wielkopolska moim domem”

Główne cele:
 pogłębienie wiadomości o Wielkopolsce,
 promowanie zainteresowań z dziedziny

    kultury i sztuki,
 rozwijanie umiejętności plastycznych,
 inspirowanie do twórczych poszukiwań.





Gazetka ścienna
„Sylwetki wybitnych Wielkopolan”

Główny cel:
 przybliżenie sylwetek wybitnych postaci

 związanych z naszym regionem.





Album
„Wybitni Wielkopolanie”

Album prezentuje zdjęcia oraz informacje 

   o życiu i dokonaniach wybranych postaci 
związanych z Wielkopolską. 

Celem opracowania albumu było ukazanie jak 
wielu wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin 
związanych jest z naszym regionem. 
Szczególną  uwagę należy zwrócić na to, że 
postacie takie jak: Teofil Ciesielski, Władysław 
Biegański czy Paweł Bryliński wywodzą się 

   z pobliskich miejscowości. 





Mapa Wielkopolski 
z zabytkami i pomnikami przyrody 

Główny cel:
 prezentacja zabytków, pomników

    przyrody i ciekawych miejsc położonych 

    w Wielkopolsce.





Wirtualne zwiedzanie Wielkopolski
„Wielkopolska – to warto zobaczyć”,

„Wielkopolskie naj…”

Główny cel:
 zachęcenie społeczności szkolnej do

    zwiedzania miejsc w Wielkopolsce

    wartych poznania.





Gminny konkurs plastyczny
„Moja miejscowość 

częścią Wielkopolski”
Główne założenia:
 kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna

     i oryginalności swojej miejscowości, regionu,
 zapoznanie dzieci z zabytkami i ważnymi

    obiektami okolicy, w której mieszkają,
 rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych

    dzieci poprzez działania plastyczne,
 prezentacja i popularyzacja dziecięcej

     twórczości plastycznej.





Wycieczki po okolicy

Główne cele:
 poznanie ciekawych miejsc, dziejów 

    i ludzi związanych z Wielkopolską,
 kształtowanie umiejętności dostrzegania

    skarbów kultury i przyrody wokół nas,
 pogłębianie poczucia tożsamości ze

    swoim regionem.



Wycieczki po okolicy
Izba Pamiątek w Grabowie



Wycieczki po okolicy
Pomnik Powstańców 

Wielkopolskich w Grabowie



Wycieczki po okolicy
Muzeum Ziemi Ołobockiej



Wycieczki po okolicy
Pałac Radziwiłłów w Antoninie



Wycieczki po okolicy
Krzyż Pawła Brylińskiego w Kani



Album prezentujący historię 
Niebieskiego Krzyża

Główne cele:
 opracowanie historii niebieskiego krzyża

     na podstawie informacji zebranych od

     mieszkańców Zamościa,
 napisanie „Legendy o niebieskim krzyżu”.





Wieczór literacki dla mieszkańców, 
rodziców i zaproszonych gości

Główne cele:
 przybliżenie ciekawych faktów z życia

    ludzi pióra związanych z Wielkopolską,
 prezentacja wybranych utworów, 
 stworzenie okazji do spotkania z poezją,
 dostarczenie niezapomnianych wrażeń. 





Broszurka 
dla mieszkańców okolicznych wsi 

„Zwyczaje Wielkopolski”

Broszurka  prezentuje zwyczaje 
kultywowane w naszym regionie oraz   
takie, które odchodzą  już w zapomnienie. 
Jej celem było przybliżenie społeczności 
lokalnej  wybranych zwyczajów oraz 
zachęcanie do ich kultywowania.





Szkolny konkurs 
na prezentację multimedialną

Główne cele:
 motywowanie uczniów do poszerzania   wiedzy
     o Wielkopolsce,
 umiejętność wykorzystania technologii
     komputerowej,
 promowanie zainteresowań z dziedziny, kultury
     i sztuki,
 rozwijanie umiejętności korzystania z różnych
     źródeł informacji.



Prezentacje multimedialne

„Folklor Wielkopolski”

„Dzieje Wielkopolski”

     „Przyroda Wielkopolski”



„Poczytam ci mały przyjacielu” 
Akcja - starsi uczniowie czytają młodszym 

„Legendy Ziemi Kaliskiej”
Eligiusza Kor - Walczaka

Główne założenia:
 zapoznanie najmłodszych dzieci

     z legendami Ziemi Kaliskiej, 
 propagowanie czytelnictwa.





Gminny konkurs literacki
„Wielkopolska moim domem”

Główne cele:
 zachęcenie uczniów do wzbogacenia swojej 

wiedzy o własnym regionie, miejscu urodzenia, 
 spojrzenie na małą ojczyznę z większą uwagą,

     zadumą, przychylnością, dostrzeżenie

     wszystkiego, co jest najlepsze w Wielkopolsce,
 poszanowanie tradycji i historii regionu. 





Słownik Gwary Wielkopolskiej
„Godomy po naszymu”

Opracowany słowniczek wyjaśnia pojęcie gwary, 
zawiera informacje na temat przyczyn 
utworzenia gwary poznańskiej, przykłady 
wyrażeń gwarowych oraz dialog, który 
zaprezentowały uczennice naszej szkoły 
podczas gminnych dożynek w  2012 roku.
Zadaniem słowniczka „Godomy po naszymu”  
było zapoznanie uczniów, rodziców 

   i mieszkańców wsi z gwarą naszego środowiska, 
które z używanych wyrażeń są gwarowe, a które 
należą do języka ogólnopolskiego. 





Spotkanie zaprzyjaźnionych szkół
Niedźwiedź - Zamość

Główne cele:
 wzbogacanie wiedzy o własnym regionie,
 wdrażanie do współzawodnictwa 

    i rywalizacji sportowej w duchu fair play,
 integrowanie uczniów.



„Znam Cię, Wielkopolsko”
Turniej szkół



„Wielkopolanie bawią się na sportowo”
Zawody sportowe



„Wielkopolska biesiada”
 Piknik rodzinny

Główne założenia:
 zacieśnianie więzi mieszkańców wsi, 
 wspólne spędzanie czasu w aktywny

    sposób, 
 promowanie dziedzictwa kulturowego

    Wielkopolski.



„Wielkopolska biesiada”
Broszurka „Wielkopolska kuchnia 

regionalna”

Przygotowana broszurka zawiera przepisy 
na potrawy wielkopolskie. Książeczka 
wzbogacona jest kolorowymi zdjęciami.  
Jej celem było ukazanie jakie dania, które 
przygotowujemy na co dzień są typowymi 
potrawami wielkopolskimi.





„Wielkopolska biesiada”
Wielkopolskie potrawy



„Wielkopolska biesiada”
Wystawa „Tak żyli nasi przodkowie”



„Wielkopolska biesiada”
Wielkopolskie przyśpiewki i tańce



„Wielkopolska biesiada”
Quiz wiedzy o Wielkopolsce



Wycieczka po Wielkopolsce

Główne cele:
 poznanie kopalni soli w Kłodawie i pracy

     górników, 
 zwiedzanie Muzeum Marii Dąbrowskiej

     w Russowie oraz skansenu w obrębie parku,
 przybliżenie postaci Marii Konopnickiej, która

    dzieciństwo i młodość spędziła w Kaliszu.

 



Wycieczka po Wielkopolsce
Kopalnia soli w Kłodawie



Wycieczka po Wielkopolsce
Muzeum Marii Dąbrowskiej 

w Russowie



Wycieczka po Wielkopolsce
Skansen w Russowie



Wycieczka po Wielkopolsce
Pomnik Marii Konopnickiej w Kaliszu



Gminny konkurs fotograficzny
„Nasza piękna Wielkopolska”

Główne cele:
 przedstawienie pięknych miejsc

    odwiedzanych w Wielkopolsce,
 ukazanie walorów Wielkopolski, 
 propagowanie fotografii jako kreatywnej

    formy spędzania wolnego czasu,
 inspirowanie do twórczych poszukiwań 

    w dziedzinie fotografii.



Podsumowanie realizacji projektu 
z udziałem zaproszonych gości:

 inscenizacja „Legendy o poznańskich

    koziołkach”,
 prezentacja prac, kroniki projektu,
 występy uczniów.   



Dziękujemy za uwagę
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