Projekt w ramach programu eTwinning, pt.:

„Retro zabawy”.
Projekt będzie realizowany od marca do czerwca w klasach 4 i 5
szkoły podstawowej.
Partnerami w projekcie będą szkoły podstawowe z Bierunia i Częstochowy.
Uczniowie biorący udział w nim będą bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków
obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. Sami będą mogli
szukać nowych informacji, uczyć się nowych słów i zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować
swoją wiedzę partnerom. Efekty będą zaprezentowane na stronie Ośrodka i portalu
eTwinning.
W ramach projektu będzie:
1. Przeprowadzenie przez polonistów w każdej klasie 4 i 5 zajęć dotyczących zabaw
naszych dziadków. Wytłumaczenie terminu retro, omówienie przykładów zabaw,
które odbywały się dawniej, kiedy nie było nowoczesnych zabawek. Przedstawienie
zdjęć, podanie przykładów. Zabawa muzyczna, ruchowa bądź stolikowa
przeprowadzona przez nauczyciela podczas zajęć. (Termin do 27.03.18r.)
2. Wykonanie krótkiej prezentacji w programie PowerPoint, dotyczącej Specjalnej
Szkoły Podstawowej nr 1.; kilka zdjęć, jak pracujemy, przedstawienie uczestników
projektu, dlaczego wyrażamy chęć wspólnej zabawy, co sprawia, że jesteśmy
wyjątkowi. (Termin do 11.04.18r.)
3. Nakręcenie przez dzieci krótkich wywiadów z uczniami oraz nauczycielami naszej
szkoły; pytania będą dotyczyć zabaw naszych dziadków (wywiady kręcone będą po
uprzednio przeprowadzonych zajęciach przez wychowawców). (Termin 28.03.18r.)
4. Przygotowanie tzw. Retro zabaw, np., ze sznurkiem, piłką, słoikiem itp. (zabawy
opracowane będą przez zespół projektowy). Trzy spotkania z uczniami klas 4 i 5
w strefie ucznia w celu realizacji zabaw przez nauczycieli (Terminy: 13.04, 25.04.,
11.05.18r.) Dokumentacja fotograficzna i filmowa.
5. Tworzenie zabawek np. z surowców wtórnych na zajęciach plastyki i techniki przez
każdą klasę czwartą i piątą; wystawa prac w strefie ucznia (Termin wystawy
21.05.2018r.)
6. Podsumowanie działań projektu; prezentacja PowerPoint prezentująca wszystkie
działania naszych uczniów oraz uczniów ze szkół partnerskich; wręczenie dyplomów
wszystkim uczestnikom projektu (klasy 4 i 5), pozyskanie certyfikatu. (Termin
28.05.2018r.)
7. Wersja opcjonalna; wyjazd do Bierunia do szkoły partnerskiej, wspólne zabawy,
integracja (Termin: czerwiec 2018r.)
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