Sprawozdanie z realizacji bloków tematycznych
ujętych w Programie Rozwoju Szkoły
na rok 2011/2012

Blok tematyczny
„Rozwijam pasje przyrodniczo – ekologiczne”
(16 września – 7 października 2011 r.)

Blok tematyczny „Rozwijam pasje ekologiczno – przyrodnicze” był pierwszym
blokiem zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2011/2012, ujętych w Programie
Rozwoju Szkoły. Jego realizacja trwała od 16 września do 7 października 2011 r.
Kluczowym zamierzeniem projektu było rozwijanie pasji przyrodniczych oraz
uświadomienie uczniom znaczenia ekologii. Podjęte w ramach bloku działania, pozwoliły
uczniom:
• uporządkować swoją wiedzę o przyrodzie,
• zrozumieć i dostrzec własny wpływ na otaczające środowisko, tak pozytywny, jak
i negatywny, a tym samym zachęcić do odpowiedzialności za nie,
• rozwijać umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy,
• doskonalić umiejętność projektowania i organizowania własnej pracy oraz
wzajemnej współpracy i komunikacji.
Na projekt złożyły się:
• akcje ogólnopolskie: „Sprzątanie świata” i „Zbiórka zużytych baterii”,
• akcje na terenie szkoły: „Mini zoo”, „Powitanie jesieni”, „Mój ogródek”.
A ponadto:
1. W klasach I-III:
• wycieczka krajoznawczo – przyrodnicza do Grębocina i Golubia Dobrzynia oraz
wycieczki do ogrodu botanicznego,
• spotkanie z leśnikiem,
• zajęcia plenerowe w najbliższej okolicy „Przyroda pod lupą i w obiektywie”,
• zajęcia związane z zagospodarowaniem kącików przyrodniczych w klasach oraz
zajęcia kulinarne,
• zajęcia z ceramiki z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego,
• konkurs czytelniczy - utwory literackie ukazujące piękno przyrody,
• wystawy prac plastycznych,
• tworzenie słowniczka obrazkowego „Zwierzęta i rośliny” oraz albumu „Krajobrazy
polskie” w języku angielskim.
2. W klasach IV-VI:
• wycieczki do Parku Narodowego Bory Tucholskie i Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej,
• prezentacje na forum klasy i szkoły „Moje zainteresowania przyrodnicze”, „Piękno
przyrody polskiej”, prezentacje multimedialne „Krajobrazy Polski i świata”,
• ciekawe zajęcia matematyczne- zadania o tematyce ekologiczno – przyrodniczej,
• zajęcia techniczno - plastyczne „Arcydzieła z odpadów”,
• wystawy fotograficzne „Zwierzęta na naszych fotografiach”, wystawa prac
plastycznych - plakaty ekologiczne z napisami w języku angielskim, wystawa „Flora
i fauna w Biblii”,
• konkurs na hasło promujące recykling.
Podczas realizacji bloku tematycznego uczniowie wykazali się kreatywnością przy
projektowaniu i wykonaniu zadań. Potrafili samodzielnie wyszukiwać wiadomości
na określony temat, a tym samym korzystać z różnych źródeł informacji. Umiejętnie
współpracowali w zespole, prowadzili kulturalne dyskusje, wspólnie tworzyli plany i dzielili
się pracą. Dzięki różnorodnej tematyce i formom podejmowanym w ramach tego bloku
tematycznego, każdy znalazł coś dla siebie.

Blok tematyczny
„Rozwijam pasje językowe”
(21 – 30 listopada 2011 r.)

Blok tematyczny „Rozwijam pasje językowe” był kolejnym z zaplanowanych
do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 bloków, ujętych w Programie Rozwoju Szkoły.
Jego realizacja trwała od 21 do 30 listopada 2011 r.
Na projekt złożyły się:
1. W klasach I-III:
• wystawa zdjęć i pamiątek z podróży po różnych krajach Europy,
• pokaz tańca flamenco,
• zajęcia otwarte z udziałem rodziców – nauka języka niemieckiego i holenderskiego,
• nauka języka niemieckiego- zajęcia przygotowane przez klasy IV-VI dla klas I-III
(piosenki, dialogi, łamańce językowe itp.),
• redagowanie listu do uczniów w Hiszpanii,
• nauka zwrotów grzecznościowych oraz powitań w pięciu językach europejskich,
• prezentacja budowli przestrzennych z zestawów konstrukcyjnych i tworzenie
napisów w językach obcych,
• zorganizowanie spotkania filmowego pt. „ Atrakcje Londynu”,
• udział w wycieczce do biblioteki osiedlowej w celu poznania literatury dziecięcej
pisarzy europejskich,
• wykonanie albumu nt. zabytków w Bydgoszczy z podpisami w języku angielskim;
• nauka piosenek w języku angielskim,
• poznanie wybranych fragmentów biblijnych w różnych językach (angielski,
francuski, włoski, rosyjski).
2. W klasach IV-VI:
• wystawa kartek pocztowych pochodzących z różnych krajów świata
z pozdrowieniami w różnych językach,
• przedstawienia przygotowane dla rodziców uczniów połączone ze zbiórką artykułów
papierniczych dla Stowarzyszenia Rodzina Miłości Ofiarnej,
• wewnątrzszkolne konkursy językowe: „Cool Sperling Contess” (j. angielski) oraz
„Deutschland – mein Reiseziel” (j. niemiecki) dla klas IV – VI,
• konkurs korzystania ze słowników,
• wprowadzenie nazw łacińskich poznawanych organizmów na lekcjach przyrody,
• tłumaczenie podstawowych zwrotów grzecznościowych,
• rozpoznawanie różnych języków europejskich ze słuchu,
• tworzenie przygotowały ilustrowanych słowników: ortograficznego, frazeologicznego
języka polskiego,
• rozegranie turnieju scrabble,
• udział samorządu szkolnego w miejskim sympozjum nt. kultury słowa,
• przygotowanie do kolejnego etapu konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
oraz „Z poprawną ortografią na co dzień” w ramach Klubu Młodego Językoznawcy,
• przygotowanie do etapu regionalnego konkursu kuratoryjnego z j. Polskiego,
• funkcjonowanie kącika porad językowych,
• Św. Wincenty a Paulo i misjonarze w krajach świata – poznanie podstawowej
modlitwy – znaku Krzyża – w języku wybranych krajów,
• nauka podstawowych modlitw w różnych językach (angielski, francuski, łacina).
Podczas realizacji bloku tematycznego uczniowie wykazali się kreatywnością przy
projektowaniu i wykonaniu zadań. Potrafili samodzielnie wyszukiwać wiadomości
na określony temat, a tym samym korzystać z różnych źródeł informacji. Umiejętnie
współpracowali w zespole, prowadzili kulturalne dyskusje, tworzyli plany i dzielili się pracą.

Blok tematyczny
„Rozwijam pasje artystyczno – literackie”
(19 – 30 marca 2012 r.)

Blok tematyczny „Rozwijam pasje artystyczno-literackie” był kolejnym z bloków
tematycznych zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2011/2012, ujętych
w Programie Rozwoju Szkoły. Na realizację bloku, która trwała od 19 do 30 marca 2012 r.,
Szkoła zdobyła grant z programu „Szkoła bez przemocy”.
Podjęte w ramach bloku działania, pozwoliły uczniom:
•
•
•

doskonalić umiejętność projektowania i organizowania własnej pracy oraz
wzajemnej współpracy i komunikacji,
w sposób twórczy zmierzyć się z tekstem literackim,
odkryć i rozwijać swoje talenty wokalne, aktorskie, plastyczne oraz fotograficzne.

Na projekt złożyły się:
1. W klasach I – III:
• udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
• prezentacja scenek teatralnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w domu,
szkole, na podwórku – występy dla rodziców i przedszkolaków,
• lekcja rysunku prowadzona przez Jakuba Kaję – bydgoskiego artystę grafika; nauka
rysowania martwej natury; poznanie świata barw podstawowych i pochodnych,
• realizacja zadań dodatkowych do wyboru z fiszką prowadzącą („Zatrzymujemy
wiosnę w obiektywie”, prezentacja ulubionych książek w formie plakatu),
• udział w lekcji bibliotecznej,
• wycieczka do wytwórni gazety,
• spotkania z przedstawicielem szkoły tańca, nauka tańca ZUMBA,
• poznanie nowych technik plastycznych oraz dziedzin sztuki,
• przeprowadzenie akcji „Dzień ciekawej książki”,
• imprezy klasowe z udziałem rodziców pod hasłem „Spotkanie z poezją” (wspólne
recytowanie wierszy, zabawy słowem, śpiewanie piosenek),
• udział w warsztatach z decoupage’u,
• udział w szkolnym konkursie piosenki angielskiej,
• wystawa prac z projektów: „Alfabet religijny”, „Moja Biblia”.
2. W klasach IV-VI
•
•
•
•
•
•
•
•

warsztaty decupage dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
plener fotograficzny z udziałem dzieci i nauczycieli zakończony wystawą prac
pt.: „Świat wokół nas”,
wystawa prac plastycznych „Krajobrazy naturalne i przekształcone przez
człowieka”,
wystawa prac origami,
zajęcia, podczas których uczniowie tworzyli bryły kosmiczne,
lekcja z udziałem rodziców będące podsumowaniem projektu matematycznego
pt.: „Pokój nastolatka”,
konkurs piosenki w języku angielskim,
wystawa prac z projektów: „Biblizmy w języku polskim”, „Moja Biblia”.

Podsumowaniem bloku artystyczno – literackiego był wieczorek literacki z udziałem
rodziców oraz zaproszonych gości. Podczas tego spotkania odbyły się:
•
•
•
•

projekcja filmu przygotowanego przez uczestników koła teatralnego pt.:”Królewna
Śnieżka i pięciu krasnoludków”,
koncert fortepianowy w wykonaniu uczennicy klasy IV,
występ gitarowy z udziałem uczniów i nauczyciela
prezentacja talentów teatralnych. Widowiska pt.: „Kocie opowieści”, „Opowieści
z Narnii”, fragment „ Balladyny” w wersji współczesnej.

Podczas realizacji bloku tematycznego uczniowie wykazali się kreatywnością przy
projektowaniu i wykonaniu zadań. Mieli możliwość odkrywania, jak również prezentacji
własnych umiejętności z zakresu wielu dziedzin literatury i sztuki. Realizacji podjętych
działań towarzyszyła dobra zabawa i atmosfera sprzyjająca rozwijaniu twórczego
potencjału. Uczniowie umiejętnie współpracowali w zespole, prowadzili kulturalne
dyskusje, wspólnie tworzyli plany i dzielili się pracą.

