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Grupa projektowa: 
Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 61 w Bydgoszczy: 

Rita (kl. 8a), Dasza, Amelia, Oliwia (kl. 6a), Fatima, Gabrysia, Jagoda, Julia, Marcel i Hubert (kl. 4a) 
oraz szkolne koordynatorki Pani Małgorzata Rostowska i Pani Małgorzata Strzelecka  



Krzywy Róg – miasto Daszy

(najdłuższe miasto Europy)

Żółte Wody - miasto Rity 

Krok 1: Poznawaliśmy siebie i swoje miasta… 



Krok 2: Planowaliśmy działania



Krok 3: Realizowaliśmy:

Projekt uczniowski: Teatrzyk legend 

Mikrodziałania:

- Dzień Języka Ojczystego
- Filmowe pozdrowienia 
- Działalność bloga



Skorzystaliśmy z formy Teatru Kamishibai, czyli japońskiej sztuki opowiadania historii za pomocą ilustracji.

Wybraliśmy dwie legendy: 

• ukraińską „Dary dla dziewczyny ”

• polską „O Lechu, Czechu i Rusie”.

Sami w kolejnych etapach projektu wykonaliśmy skrzynkę na teatrzyk, opracowaliśmy teksty, stworzyliśmy 
ilustracje.

Nasz teatrzyk legend zaprezentowaliśmy w dwóch językach przed publicznością. 

W sumie zobaczyło go około trzystu uczniów!

Nasz  projekt to „Teatrzyk legend”.



OTO FOTORELACJA: 
Zobaczcie, jak przedstawiłyśmy ukraińską legendę uczniom klas 4-6. 
Przeczytałyśmy ją po ukraińsku i po polsku.



A tutaj zdjęcia z pokazu ukraińskiej legendy w salach dla uczniów klas 1-3. 



Uczniowie młodszych klas z dużym zaciekawieniem obejrzeli także teatrzyk 
obrazkowy polskiej legendy.



W takiej formie uczniowie starszych klas nie mieli wcześniej okazji zobaczyć 
legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” 



Zrealizowaliśmy  działanie pt. 

,, Filmowe pozdrowienia z Polski i z Ukrainy”.

Cała nasza grupa nagrała filmik z pozdrowieniami z Polski dla uczniów na  Ukrainie.

Na Ukrainie koleżanki i koledzy nagrali  takie pozdrowieniami dla nas.

Linki do filmików zamieściliśmy na naszym blogu.



Posłuchajcie pozdrowień,
które otrzymaliśmy z Ukrainy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.



To nasz zespół ☺.
Filmowe pozdrowienia z Polski przesłaliśmy na Ukrainę. 
Filmik możecie zobaczyć na naszym blogu…



Ułożyliśmy pytania do konkursu, w którym wzięło udział osiem klas. Przygotowaliśmy prezentację. Turniej 

składał się z 35 pytań i zdjęć. Fotorelację zamieściliśmy na stronie internetowej szkoły i na blogu.

Zorganizowaliśmy z okazji Dnia Języka Ojczystego 

szkolny turniej ,,Kultura Polski i Ukrainy”.



Oto zdjęcia z turnieju. 
Pytania dotyczyły m.in. polskich i ukraińskich zwyczajów, potraw, strojów
i znanych postaci.



Prowadzimy
Blog ,,Przyjaznej szkoły”
na stronie internetowej SP 61, 
pomaga nam Bartek z kl. 8.

Relacje z naszych działań 
opisują koleżanki, Amelia i 
Oliwia

Nasz BLOG:
https://przyjaznaszkola.home.blog

https://przyjaznaszkola.home.blog/


Współpracowaliśmy z nauczycielami, którzy przeprowadzili w klasach lekcje według 
scenariuszy Fundacji EMIC.

O naszych działaniach informowaliśmy rodziców.
To nasze ogłoszenie w STREFIE RODZICA:







Nasze działania były skierowane do całej społeczności szkolnej. 

Staraliśmy się poprzez wspólne oddziaływania 

wskazać na potrzebę otwierania się na nowe kultury i ich przedstawicieli, 

którzy nasz kraj wybrali jako swoje miejsce na Ziemi.  





Nasz zespół – Dasza, Rita, Amelka, Oliwia, Fatima, Gabrysia, Jagoda, Julka, Marcel i Hubert oraz szkolne 
koordynatorki Panie Małgosia & Małgosia.  

Amelka, Oliwia – treści na bloga (wsparcie kolegi Bartka – umysł informatyczny)

Fatima, Gabrysia, Jagoda – część merytoryczna i przy wsparciu 

Julki część plastyczna

Dasza, Rita – część artystyczna 

Hubert, Marcel – strona techniczna

● Otrzymaliśmy wsparcie Dyrekcji Szkoły oraz 
innych nauczycieli 

● Podczas wizyty na Ukrainie pomoc zaoferował 
także Tata Rity, który nakręcił filmik z dawnymi 
szkolnymi kolegami córki 



Nasza strategia oparta była na rozłożeniu działań
zgodnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami uczniów.

Dzięki temu praca stawała się przyjemnością oraz zabawą.
Konieczność komunikowania się ze sobą i omawiania określonych zadań
była znaczącym czynnikiem integrującym grupę.



Czego się nauczyliśmy?

Projekt nauczył nas jak ważne jest wspólne działanie.

Pokazał, że każdy:

●ma coś do zaoferowania i jest ciekawą cząstką zespołu.

●może podejmować decyzji, opracowywać strategię

●zyskać ciekawe doświadczenie

●uczyć otwartości i szacunku wobec innych.



Realizując projekt uczymy się:

● cierpliwości (na efekty składa się szereg działań)

i zaangażowania w długofalowe działania

● podejmowania decyzji i odpowiedzialności

● uczenia się od innych członków projektu

Realizacja projektu to także przygoda, która owocuje

nowymi znajomościami.



Najbardziej jesteśmy zadowoleni z faktu, 

że w komplecie udało nam się zrealizować wszystkie ustalone działania,

zanim z przyczyn pandemii zamknięto szkoły. 

Mieliśmy czas na dokonanie analizy swoich zadań i możliwość wyciągnięcia wniosków, 

które będą przydatne przy innych projektach.



. 



Pragniemy podziękować 

Dyrekcji naszej szkoły, 
nauczycielom zaangażowanym w pomoc przy realizacji projektu, 

uczniom wspierającym nasze działania, 
rodzicom uczniów włączających się w projekt 

oraz koordynatorkom Pani Sylwii i Pani Natalii. 

Dzięki wszystkim, którzy umożliwili nam nasze działania 
mogliśmy zdobywać nowe doświadczenia. 

- uczestnicy projektu „Przyjazna Szkoła” 
z SP 61 w Bydgoszczy



DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ!


