ROK TUWIMA W ŁODZI - projekt edukacyjny
.

TUWIM W NASZEJ SZKOLE- „Lokomotywą i aeroplanem
z Julianem Tuwimem przez 2013 rok” – quiz.

Cele ogólne projektu:
1. Zapoznanie z biografią i twórczością Juliana Tuwima,
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania TIK,
3. Pogłębianie umiejętności pracy w grupie,
4. Pobudzanie do kreatywnego udziału w życiu klasy i szkoły.

Cele szczegółowe projektu:
1. Uczeń zna podstawowe wiadomości biografii poety
dotyczące pobytu w Łodzi,
2. Uczeń potrafi wskazać miejsca związane z poetą w naszym
mieście,

3. Uczeń potrafi zredagować ogłoszenie, zaproszenie,
zawiadomienie,
4. Uczeń umie wykonać plakat,
5. Uczeń współtworzy pytania do quizu,
6. Uczeń współpracuje w zespole,
7. Uczeń doskonali umiejętność prezentacji własnych działań,
8. Uczeń doskonali umiejętności organizacyjne,
9. Uczeń pogłębia swój związek emocjonalny ze swoją
rodzinną miejscowością.

WPROWADZENIE;

Drodzy uczniowie! W kwietniu odbędzie się uroczystość
z okazji obchodów ROKU JULIANA TUWIMA.
To wielki polski poeta, który kształtował język , wyobraźnię
i społeczną wrażliwość wielu pokoleń. Uczył poczucia humoru
i ukazywał optymizm codziennego życia.
Chciałabym, abyście się dobrze do niej przygotowali i dlatego
proponuję, żebyście wykonali kilka zadań.
Musicie zaprojektować i zrobić zaproszenia, zawiadomienia
i ogłoszenia, wykonać plakat , przygotować się do konkursu,
wykonać ilustracje do wierszy, zająć się dekoracją szkoły.

ZADANIA:

ZADANIA KIEROWANE SĄ DO VII GRUP.
Każda wykona inne zadanie .
Czas przygotowania projektu – 2 miesiące.

Grupa I: - zapoznanie się z materiałem dotyczącym biografii
poety i utworami dla dzieci, przygotowanie do udziału
w konkursie.

Grupa II: - zredagowanie i wykonanie zaproszeń dla gości.
Grupa III: - zredagowanie i wykonanie
i ogłoszenia.

zawiadomienia

Grupa IV: - opracowanie zagadnień i pytań, poleceń do quizu.
Grupa V: - przygotowanie inscenizacji.
Grupa VI: - przygotowanie scenografii i dekoracji szkoły.
Grupa VII: - zaprojektowanie i wykonanie plakatu.

PROCES;

Pracą każdej grupy kieruje lider wybrany spośród członków.
On przedstawia nauczycielowi wyniki działań grupy.
Każdy członek odpowiada za swoje zadanie.
Uczniowie korzystają
ze wskazanych źródeł.

ze

zbiorów

bibliotecznych

oraz

GRUPA I’ - Musicie zapoznać się, zapamiętać, utrwalić
wiadomości dotyczące życia i twórczości poety. Szczególną
uwagę zwróćcie na pobyt J. Tuwima w Łodzi i na miejsca
z tym związane.
- zapoznajcie się z materiałem przygotowanym dla Was.

GRUPA II’ - Musicie przygotować zaproszenia dla gości.
- zredagujcie tekst zaproszenia
- umieśćcie na zaproszeniu element graficzny kojarzący się
z J. Tuwimem lub jego wierszami, a także wybrany cytat
z utworu.

GRUPA III” - Wykonajcie zawiadomienie i ogłoszenie
o konkursie.

- zadbajcie o pomysłową szatę graficzną, kompozycję
i estetykę pracy.

GRUPA IV”konkursowych.

Przygotujcie propozycje pytań i zadań

- opracujcie różnorodne sposoby badania znajomości wierszy
J. Tuwima.
- wykorzystajcie własne
przez kolegów.

prace plastyczne

lub wykonane

Grupa V’ - Przygotujcie inscenizację, która zostanie
zaprezentowana w czasie konkursu.
- wybierzcie odpowiedni tekst, przydzielcie role, nauczcie się
ich.
- przygotujcie podkład muzyczny.

Grupa VI”- Przygotujcie scenografię do przedstawienia oraz
zajmijcie się dekoracją szkoły.
- wykorzystajcie prace plastyczne wykonane na lekcjach
plastyki
- wykonajcie kopie ilustracji oraz kopie stron tytułowych
wybranych przez Was utworów.
Grupa VII” - Wykonajcie plakat ( w formie reklamy), który ma
poinformować o imprezie szkolnej.

ŹRÓDŁA:
http:// juniormedia.pl

http://www.jaknapisać.com/artcles.php?artcle-id=72
http://literka.pl
http://chomikuj.pl
http://bibliotekawszkole.pl

EWALUACJA;

KONKLUZJA:
Wykonanie zadania wymagało od Was samodzielnego zdobywania
informacji o życiu I twórczości wielkiego poety. Musieliście wykazać
się inicjatywą i pomysłowością, efektywnie współpracować w grupie.
Mam nadzieję, że zdobyta podczas pracy nad projektem wiedza
i umiejętności pomogą Wam w przyszłości realizować inne ciekawe
zadania.
Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas starszych szkoły
podstawowej. Może być realizowany przez dzieci konkretnej klasy lub
przez członków kół zainteresowań.

