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Informacje o projekcie
Projekt ”Wspólne dzieje, wspólne sprawy” jest realizowany przez 

młodzież ze Szkoły Specjalnej w Kozłowej Rudzie na Litwie i ze 

Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i 

Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Celem projektu było umożliwienie poznania tradycji, kultury historii obu 

krajów przez młodzież o mniejszych szansach, która pragnie tak jak ich 

pełnosprawni rówieśnicy podróżować, poznawać  inne miejsca, zawierać 

przyjaźnie. Projekt to wspólne działania realizowane przez  młodzież z 

niepełnosprawnością  intelektualną z Litwy  oraz niepełnosprawnością  

sprzężoną  ze spektrum autyzmu z Polski. Podczas wspólnego pobytu w 

Zakopanem grupy pracując  warsztatowo poznawały siebie wzajemnie 

oraz swoją historię i tradycję. Działania projektowe były także 

realizowane w Krakowie. Uczestnicy  pokazali,  że  osoby z wieloma 

ograniczeniami mogą dzięki projektowi zaistnieć w społeczności, 

pokonać zewnętrzne przeciwności i swoje wewnętrzne ograniczenia. 

Projekt zakładał prowadzenie dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, 

Cele
Cel główny: zapoznanie się młodzieży o  specjalnych potrzebach  

edukacyjnymi  z historią i  tradycja˛ Polski i  Litwy poprzez 

uczestnictwo w cyklu działań edukacyjnych przygotowawczych oraz 

realizowanych podczas wspólnego poby tu obydwu grup w 

Zakopanem oraz wyjedzie do Krakowa w okresie realizacji projektu.

Cele szczegółowe:

1. Przygotowanie młodzieży do wyjazdu poprzez działania 

edukacyjne i organizacyjne

2. Kształtowanie i doskonalenie samodzielności uczestników

3. Wzajemne przedstawienie kultury i zwyczajów Polski i Litwy 

poprzez uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach.

4. Poznanie codziennego życia uczestników z obu krajów podczas 

wspólnych warsztatów.

5. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu 

młodzieży z niepełnosprawnością ̨  intelektualną i autyzmem.

6. Propagowanie tolerancji i otwartości na inna˛ kulturę i odmienny 

sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 

intelektualna˛ oraz z autyzmem .

7. Prezentacja własnych umiejętności i zdolności osób z 

niepełnosprawnościami.
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O wnioskodawcy

Moo Ośrodka: „ Jesteśmy po to, aby pomagać”

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w 

Malborku, powstał w 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych zrzeszonych w 

Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu 

się. W tym roku obchodzi  25 lat swego istnienia. Organem prowadzącym jest Starostwo 

Powiatowe w Malborku. Ośrodek pod swoją opieką ma 39 dzieci objętych stałą terapią w 

placówce. Edukacja i terapia odbywa się w małych grupach do 4 osób. Obecnie funkcjonuje 10 

grup. Ponadto 32 dzieci korzysta z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W 

ramach placówki od 2018 roku funkcjonuje także placówka wsparcia dziennego w projekcie 

„Pomagamy na niebiesko” oraz „Pomagamy na niebiesko II”, w której z zajęć korzysta 28 

wychowanków. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Malborską Fundacją Rozwoju 

Regionalnego. Ośrodek aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności. Wychowankowie 

uczestniczą w zajęciach edukacyjnych w zamku malborskim, bibliotekach miejskich oraz w 

Szkole Łacińskiej- Centrum Kultury i Edukacji. Poznają przeszłość swojego miasta 

uczestnicząc w spacerach śladami historii. Młodzi aktorzy zespołu teatralnego „Płomyki”, biorą 

udział w licznych przeglądach i konkursach.  Ostatnia sztuka „Widzę świat inaczej” wystawiona 

została min. w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu. W roku 2018 przy Ośrodku powstał 

Klub Olimpiad Specjalnych „Niebiescy”. Dzięki temu wychowankowie mają szansę uczestniczyć 

w wyjazdowych obozach sportowych. Na co dzień systematycznie odbywają się treningi 

NordicWalking, kajakarstwa i bowlingu. Nasi zawodnicy z sukcesem uczestniczyli już w 

zawodach rangi wojewódzkiej i krajowej w ramach Olimpiad Specjalnych w każdej z dyscyplin.  

Brali też udział w: Ogólnopolskim Dniu Młodych Sportowców, oraz pokazach podczas 

ogólnopolskich i międzynarodowych regat kajakowych w Poznaniu i Gdyni.

Organizacje wspierające codzienną działalność placówki:  

• Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w 

Komunikowaniu się,

Zapraszamy na nasze strony: www.autyzm.malbork.edu.pl oraz 

facebook.com/SORWMalbork/



O partnerze

Organizacja partnerska - Szkoła Specjalna w Kozłowej Rudzie to publiczna organizacja non-

profit.

Typ szkoły:  Ogólnokształcący poziom szkoły średniej,  kształcący uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną. W tej chwili w placówce jest 63 uczniów uczących się w 10 

klasach. Wychowankowie placówki to uczniowie w wieku od 7 do 21 lat. Edukacja skupia się na 

podstawowych umiejętnościach rozwoju społecznego i komunikacyjnego. Priorytety naszej 

szkoły to: zdrowe życie, sport, ekologia.

„Naszym celem jest pokazanie uczniom świata, ujawnienie piękna i dziedzictwa kulturowego, 

ponieważ niektórzy z naszych uczniów mieszkają na odległych obszarach wiejskich, cierpią na 

wykluczenie społeczne i trudności ekonomiczne. Ci młodzi ludzie doświadczają różnych 

trudności komunikacyjnych, ich niezbędne umiejętności społeczne nie są ukształtowane i są 

trudniejsze do adaptacji i orientacji w środowisku. Dlatego ważne jest, aby dać młodym ludziom 

możliwość integracji z grupami rówieśniczymi, podać jak najwięcej pozytywnych przykładów 

komunikacji, podkreślać pozytywne cechy, rozwijać pewność siebie, uczyć orientowania się w 

sytuacjach społecznych tak, aby samopoznanie a inna wiedza staje się realną szansą”

Przedstawiciel prawny: Daiva Dabriliene, e-mail : daivadabriliene@gmail.com, tel. 

+37061621300

Osoba kontaktowa: Loreta Papeckiene, e-mail: loretapap@gmail.com, tel. +37061280040



O Polsko -Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy 

porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej, pod 

honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy, którzy dostrzegają szczególną rolę młodego 

pokolenia w budowaniu relacji międzynarodowych. Podstawą prawną działania Funduszu jest 

umowa między Rządami o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Regulamin. 

Organem zarządczym Funduszu jest powoływany przez Premierów Komitet. Fundusz wspiera 

finansowo (konkurs wniosków) i  mery torycznie (system szkoleń, konsultacje) 

urzeczywistnianie pomysłów młodych ludzi. W wyniku realizacji wspólnych projektów, 

młodzież polska i litewska przełamuje stereotypy narodowe i odkrywa wspólne korzenie, 

budując podstawy przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

Głównymi celami działań podejmowanych w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany 

Młodzieży są:

• kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych;

• inspirowanie młodzieży i osób z nią pracujących do wspólnych działań, które doprowadzą 

do wzajemnego zbliżenia i poznania się przedstawicieli obydwu narodów

• odkrywanie wspólnych korzeni;

• niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych 

relacjach;

• stworzenie ram organizacyjno-prawnych do skuteczniejszego wspierania wymiany 

młodzieży.



Działania  projektowe

03.10.2022 - „Poznajmy się”

04.10.2022 - „Jesteśmy tacy sami”

05.10.2022 - „Co nas łączy”

06.10.2022 - „Wspólne dzieje”

07.10.2022 - „Czas podsumowań”

Cele ogólne działań 
projektowych

• Integracja uczestników projektu wymiany bilateralnej z 

wychowankami  i nauczycielami z Polski i Litwy.

• Wzrost umiejętności edukacyjnych i życiowych poprzez 

umożliwienie młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

poznania tradycji, kultury i historii Polski i Litwy.

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między opiekunami.



DZIEŃ IPoznajmy się:
integracja grupy 3.10.2022

Cele operacyjne 
działań 
projektowych

Formy i metody pracy

Potrzebne materiały, 
środki dydaktyczne

Działania projektowe• współdziałanie z innymi 

uczestnikami projektu;

• wzmocnienie relacji 

pomiędzy uczestnikami;

• budowanie życzliwej 

atmosfery i wzajemnego 

zaufania;

• wsparcie rozwoju 

spójności grupy.

• wzajemne poznanie 

uczestników, ich języka, 

pochodzenia, 

zainteresowań.

• Grupowa,

• dyskusja, 

• opowiadanie, 

• pogadanka, 

• pokaz, 

• autoprezentacja.

• Chusta animacyjna, 

• laptop, 

• piłki.



DZIEŃ IPoznajmy się:
integracja grupy 3.10.2022

Działania projektowe
• Zakwaterowanie i przygotowanie się uczestników do podjęcia działań projektowych.

• Prezentacja szczegółowych działań realizowanych w kolejnych dniach projektu.

• Autoprezentacja grup, zainteresowań wszystkich uczestników projektu. Poznanie podstaw 

języków litewskiego i polskiego oraz podstawowych zwrotów grzecznościowych.

• Zabawy integrujące grupę - kreatywne zabawy ruchowe „Rób to co ja”, naśladowanie 

ruchów tanecznych, zabawy z piłką, zabawy z chustą animacyjną.

• Wspólny posiłek w miejscu zakwaterowania.

• Poznawanie piękna górskiej okolicy - podziwianie górskich krajobrazów. Poznanie słynnych 

miejsc Zakopanego: Skoczni im. Stanisława Marusarza „Wielkiej Krokwi”, Centralnego 

Ośrodka Sportu -Zakopane,  ulicy Krupówki.

• Warsztaty integrujące uczestników projektu - pobudzanie i rozwijanie kreatywności, 

zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe, tańce - zacieśnianie kontaktów 

interpersonalnych.

• propozycja zabawy integracyjnej.



Cele:

• rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych, słuchowych i ruchowych

• rozwijanie świadomości własnego ciała, oraz współdziałania w otaczającej przestrzeni

• kształtowanie współpracy z współćwiczącymi i umiejętności integrowania się

• utrwalenie nazw kolorów

Zabawy integracyjne wymagają współpracy, zmniejszają dystans między poszczególnymi 

członkami grupy, uczą sympatii i zaufania do kolegów, pobudzają inwencję twórczą. Dzieci 

przełamują swoją nieśmiałość i zażenowanie oraz pokazują swoje dobre strony, poprzez co 

zyskują cenne umiejętności obcowania z grupą.

Zadaniem  prowadzącego zabawy integracyjne jest:

• zapewnienie dobrej, pogodnej atmosfery

• dobranie odpowiednich, dostosowanych do wieku treści zabaw

• ustalenie skutecznych sposobów porozumiewania się z grupą

• wybranie odpowiedniego momentu rozpoczęcia i zakończenia zabawy

• śledzenie przebiegu zabawy i skuteczna interwencja w przypadku uchybień względem 

ustalonych reguł

• krótkie podsumowanie zabawy

Formy pracy: grupowa, zespołowa.  Metody: pedagogika zabawy KLANZA. Środki 

dydaktyczne: chusta animacyjna, nagrania muzyczne, balony, bilety w różnych kolorach, 

gazety, taśma papierowa, piłki, kolorowe kartki.

DZIEŃ IPoznajmy się:
integracja grupy 3.10.2022

„Kolorowa podróż. 
Wspólne dzieje, wspólne sprawy przez zabawy”

Propozycja zabawy integracyjnej



PRZEBIEG:

1. Powitanie uczestników projektu - poznajmy swoje imiona, dowiedzmy się o sobie więcej! 

Zaproszenie na podróż, wybranie kolorowych biletów.

2. „Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, śpiewane na melodię 

"Panie Janie" 

  Witaj... (imię), witaj... (imię)-dzieci podają sobie ręce
  jak się masz, jak się masz-poklepują się po plecach
  wszyscy cię witamy- machanie dłonią
  wszyscy cię kochamy- ręce na sercu
  bądź wśród nas, bądź wśród nas-ukłon.

3. Zabawa „Zmieszanie z biletami”

Uczestnicy siedzą na dywanie. Prowadzący zaprasza do samolotu pasażerów z 

odpowiednimi kolorami biletów.

4. Pląs „Samolot” przy muzyce, naśladowanie prowadzącej.  Zaproszenie uczestników do 

przelotu samolotem.

◦ włączamy silnik

◦ zapinamy pasy

◦ wyglądamy przez okienko

◦ ręce wyprostowane wyciągamy na boki i lecimy, machamy rękami, wzbijamy się w górę 

i opadamy,

◦ w dole koziołkujemy tzn. dłonie obracamy wokół siebie,

◦ wzbijamy się ponownie wysoko i lecimy,

◦ na koniec lądujemy.

5. Powitanie przyjaciół z Litwy  „A jam pam pam, a guli guli guli”.

Wspólne śpiewanie i naśladowanie ruchów do słów naszego przyjacielskiego hymnu.

  Dzieci powtarzają za prowadzącą z odpowiednią intonacją i ruchami ciała.

  „A jam pam pam, a jam pam pam
  a guli guli guli jam pam pam.
  A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam”

  (hymn zaczynamy śpiewać bardzo wolno a potem coraz szybciej).

6. „Ludzie do ludzi” – gest przyjaźni.

Wszyscy uczestnicy stoją w parach, ludzie do ludzi witają się: nosy do nosów, stopy do 

stóp, plecy do pleców, ręce do rąk, uczestnicy w parach dotykają się wymienionymi 

częściami ciała.

7. Zabawa muzyczno ruchowa „Głowa ramiona kolana pięty” w języku polskim i litewskim. 

8. Zakończenie

DZIEŃ IPoznajmy się:
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DZIEŃ IIJesteśmy tacy sami:
spotkanie 

w szkole sportowej
4.10.2022

Cele operacyjne działań projektowych

Formy i metody pracy

Potrzebne materiały, 
środki dydaktyczne

• współdziałanie z innymi uczestnikami projektu;

• wzmocnienie relacji pomiędzy uczestnikami;

• budowanie życzliwej atmosfery i wzajemnego 

zaufania;

• wsparcie rozwoju spójności grupy;

• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i 

samodzielności;

• przełamywanie bariery językowej;

• utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań kultury 

osobistej w miejscach publicznych;

• zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo - 

turystycznymi regionu górskiego;

• wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą 

gestów, ruchów, mimiki,

• wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień 

scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję.

• Grupowa,

• pokaz, 

• dyskusja, 

• drama, 

• gry dydaktyczne, 

• metody waloryzacyjne - 

uczenie się przez 

przeżywanie.

• gry planszowe, 

• kredki, 

• flamastry, 

• papier, 

• laptop, 

• klej, 

• wycinanki.



DZIEŃ IIJesteśmy tacy sami:
spotkanie 

w szkole sportowej
4.10.2022

• poznanie historii 40 -  letniej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem im. Stanisława Marusarza w 

Zakopanem - wizyta w ww. szkole;

• prezentacja realizowanego projektu przez uczestników uczniom i nauczycielom w szkole sportowej, 

łączenie internetowe ze szkołami macierzystymi - przekazywanie informacji o działaniach;

• zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo - turystycznymi regionu górskiego - Gubałówka,  

Antałówka - widokowa trasa spacerowa „ Bachledzki Wierch”, drewniany kościół Salwatorianów w 

Zakopanem;

• spacer ulicą Krupówki;

• wspólny posiłek w miejscu zakwaterowania;

• warsztaty integrujące - próba do przedstawienia teatralnego pt: ślub królowej Barbary Radziwiłłówny - 

wielkiej księżnej litewskiej i króla polskiego Zygmunta Augusta.

Działania projektowe



POZNAJEMY SIĘ DALEJ…

1. „Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, śpiewane na melodię 

"Panie Janie" 

  Witaj... (imię), witaj... (imię)-dzieci podają sobie ręce
  jak się masz, jak się masz-poklepują się po plecach
  wszyscy cię witamy- machanie dłonią
  wszyscy cię kochamy- ręce na sercu
  bądź wśród nas, bądź wśród nas-ukłon.

2. Łańcuch imion 

Dzieci siedzą w kole. Prowadzący  przekazuje jednemu z nich piłkę. Dziecko mówi swoje 

imię i przekazuje piłkę dalej. Kolejne dziecko mówi imię poprzednika, potem swoje i 

przekazuje dalej.

3. Iskierka przyjaźni

Dzieci stoją w kręgu trzymając się za ręce. Prowadzący mówi "Iskierkę przyjaźni puszczam 

w krąg, niech radosna powróci do mych rąk" i lekko ściska dłoń stojącego po prawej 

stronie dziecka. Dziecko przekazuje iskierkę dalej. Można połączyć z podawaniem 

swojego imienia przez dziecko przejmujące "iskierkę".  

Zabawy z chustą animacyjną.

4. Kolorowe zamiany 

Siedzimy na ziemi i trzymamy chustę rozciągniętą na ziemi. Prowadzący podaje lub 

pokazuje kartkę z wybranym kolorem i osoby trzymające ten kolor zamieniają się 

miejscami podając przy tym swoje imiona. 

5. Kogo nie ma? 

Wszyscy uczestnicy (oprócz prowadzącego) stoją trzymając chustę na wysokości piersi. 

Prowadzący prosi o zamknięcie oczu i dotykiem wskazuję osobę, która chowa się pod 

DZIEŃ IIJesteśmy tacy sami:
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w szkole sportowej
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„Kolorowa podróż. Wspólne dzieje, 
wspólne sprawy przez zabawy”

Propozycja zabawy integracyjnej



Ciąg dalszy naszej kolorowej podróży

1. Zabawa muzyczno ruchowa „Spacer po wyspie"

Spacer po chuście, na polecenie prowadzącego uczestnicy stają na podanym kolorze.

2. „Balonik” 

Uczestnicy stoją w kole, trzymają chustę za uchwyty. Wolno zwijają chustę, idąc do środka. 

Gdy wszyscy są już stoją bardzo blisko siebie, zaczynają odwijać chustę, mówiąc wiersz

  „ Baloniku nasz malutki rośnij duży okrąglutki,
  balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, no i trach”. 

3. Warsztaty integrujące - próba do przedstawienia teatralnego „Ślub królowej Barbary 

Radziwiłłówny - wielkiej księżnej litewskiej i króla polskiego Zygmunta Augusta”. 

Królewskie ciekawostki- prezentacja multimedialna.

4. Zakończenie - zabawa muzyczno ruchowa „Głowa ramiona kolana pięty” w języku polskim i 

litewskim. 

5. Wspólne śpiewanie i naśladowanie ruchów do słów naszego przyjacielskiego hymnu

Dzieci powtarzają za prowadzącą z odpowiednią intonacją i ruchami ciała.

  A jam pam pam, a jam pam pam
   a guli guli guli jam pam pam.
  A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam”

  (hymn zaczynamy śpiewać bardzo wolno a potem coraz szybciej).

DZIEŃ IIJesteśmy tacy sami:
spotkanie 

w szkole sportowej
4.10.2022

„Kolorowa podróż. Wspólne dzieje, 
wspólne sprawy przez zabawy”

Propozycja zabawy integracyjnej



DZIEŃ IIINasza wspólna przeszłość: 
Trasa  historyczna w Zamku 

  
5.10.2022

Cele operacyjne działań projektowych

Formy i metody pracy

Potrzebne materiały, 
środki dydaktyczne

• Grupowa

• Wykład - praca z 

przewodnikiem, 

• pogadanka, 

• dyskusja, 

• recytacja, 

• prezentacja 

multimedialna.

• tomy wierszy, 

• laptop, 

• naczynia (kubki, talerze, 

miski),

• przekąski.

• Poznanie zabytków miasta:

◦ Zamek Królewski na Wawelu;

◦ Rynek Główny;

◦ Kościół Mariacki;  

◦ Sukiennice;

• poznanie historii pomnika Adama Mickiewicza;

• warsztaty historyczno - literackie na rynku krakowskim. Sesja 

fotograficzna wykonywana przez młodzież;

• powrót do Zakopanego;

• wspólny posiłek w miejscu zakwaterowania;

• wieczór recytatorski;

• prezentacja i wzajemna nauka tańca - dyskoteka.

Działania projektowe Królewskim na Wawelu i na Rynku Głównym

• współdziałanie z innymi uczestnikami projektu;

• wzmocnienie relacji pomiędzy uczestnikami;

• budowanie życzliwej atmosfery i wzajemnego zaufania;

• wsparcie rozwoju spójności grupy;

• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i samodzielności;

• przełamywanie bariery językowej;

• poznanie historii zabytków Krakowa: Wawel, Rynek Główny, Kościół Mariacki, Sukiennice, 

Wieża Ratuszowa;

• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólny udział w zabawie 

zorganizowanej - dyskoteka.

• rozwijanie swobodnej ekspresji tanecznej i ruchowej;

• utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań, kultury osobistej w miejscach publicznych;

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania;

• zaznajamianie z twórczością wieszcza narodowego - Adama Mickiewicza.



DZIEŃ IIINasza wspólna przeszłość: 
Trasa  historyczna w Zamku 

  
5.10.2022

Działania projektowe
• Poznanie zabytków miasta:

◦ Zamek Królewski na Wawelu;

◦ Rynek Główny;

◦ Kościół Mariacki;  

◦ Sukiennice;

• poznanie historii pomnika Adama Mickiewicza;

• warsztaty historyczno - literackie na rynku krakowskim. Sesja fotograficzna wykonywana 

przez młodzież;

• powrót do Zakopanego;

• wspólny posiłek w miejscu zakwaterowania;

• wieczór recytatorski;

• prezentacja i wzajemna nauka tańca - dyskoteka.

 Królewskim na Wawelu i na Rynku Głównym



POZNAJEMY SIĘ DALEJ…

1. „Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, śpiewane na melodię 

"Panie Janie" 

  Witaj... (imię), witaj... (imię)-dzieci podają sobie ręce
  jak się masz, jak się masz-poklepują się po plecach
  wszyscy cię witamy- machanie dłonią
  wszyscy cię kochamy- ręce na sercu
  bądź wśród nas, bądź wśród nas-ukłon.

2. Zabawa - Slajdy 

Rozwieszamy prześcieradło i ustawiamy za nim lampę. Jedna grupka np. z Litwy  stoi 

przed ekranem i ma za zadanie odgadnięcie, kto znajduje się na tym niewyraźnym slajdzie 

lub co on przedstawia, czyli za prześcieradłem. . Reszta grupy stoi z tyłu i ustala, kto 

będzie się pokazywał (rzucał cień). Można przybierać charakterystyczne lub nietypowe 

pozy, tworzyć grupy, przedstawiać zwierzęta, itp. Po pewnym czasie następuje zamiana 

ról.

3. Zaproszenie na dyskotekę integracyjną. 

4. Zakończenie 

Wspólne śpiewanie i naśladowanie ruchów do słów naszego przyjacielskiego hymnu. 

Dzieci powtarzają za prowadzącą z odpowiednią intonacją i ruchami ciała.

  A jam pam pam, a jam pam pam
  a guli guli guli jam pam pam.
  A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam”

  (hymn zaczynamy śpiewać bardzo wolno a potem coraz szybciej).

5. Zabawa muzyczno ruchowa „Głowa ramiona kolana pięty” w języku polskim i litewskim. 

DZIEŃ IIINasza wspólna przeszłość: 
Trasa  historyczna w Zamku 

  
5.10.2022

 Królewskim na Wawelu i na Rynku Głównym
„Kolorowa podróż. Wspólne dzieje, 

wspólne sprawy przez zabawy”
Propozycja zabawy integracyjnej



DZIEŃ IVPoznawanie walorów naturalnych 
regionu górskiego: 

Rusinowa Polana, Jaszczurówka
6.10.2022

Cele operacyjne działań projektowych

Formy i metody pracy

Potrzebne materiały, 
środki dydaktyczne

• współdziałanie z innymi uczestnikami projektu;

• wzmocnienie relacji pomiędzy uczestnikami;

• budowanie życzliwej atmosfery i wzajemnego zaufania;

• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i samodzielności;

• zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo - turystycznymi regionu górskiego - 

Polana Rusinowa, wizyta w Sanktuarium Maryjnym na Wiktorówkach oraz w Kaplicy pw. 

Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce.

• przełamywanie bariery językowej;

• utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań, kultury osobistej w miejscach 

publicznych;

• wykonywanie różnych siłowych form ruchu na przyrządach.

• grupowa,

• wykład - praca z 

przewodnikiem, 

• pogadanka, 

• dyskusja, 

• burza mózgów.

• sprzęt dostępny na 

siłowni (atlas 

wielofunkcyjny, 

sztangielki, sztangi, 

rowerek, maty, stepper, 

ławeczki gimnastyczne 

itp.)

• przejazd uczestników projektu wraz z przewodnikiem tatrzańskim do 

miejsca rozpoczęcia wędrówki na Rusinową Polanę - Wierch Poroniec;

• wspólna wędrówka uczestników projektu, podziwianie piękna górskiego 

krajobrazu;

• wizyta w Sanktuarium Maryjnym na Wiktorówkach;

• spacer uczestników do Kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusa w 

Jaszczurówce;

• podziwianie piękna zakopiańskiej architektury, witraży przedstawiających 

Matkę Boską Częstochowską i Ostrobramską oraz herby Polski i Litwy;

• powrót do miejsca zakwaterowania;

• wizyta w lodziarni;

• aktywne spędzanie czasu wolnego - siłownia i fitness.

Działania projektowe



DZIEŃ IVPoznawanie walorów naturalnych 
regionu górskiego: 

Rusinowa Polana, Jaszczurówka
6.10.2022

działania projektowe

• przejazd uczestników projektu wraz z przewodnikiem tatrzańskim do miejsca rozpoczęcia 

wędrówki na Rusinową Polanę - Wierch Poroniec;

• wspólna wędrówka uczestników projektu, podziwianie piękna górskiego krajobrazu;

• wizyta w Sanktuarium Maryjnym na Wiktorówkach;

• spacer uczestników do Kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce;

• podziwianie piękna zakopiańskiej architektury, witraży przedstawiających Matkę Boską 

Częstochowską i Ostrobramską oraz herby Polski i Litwy;

• powrót do miejsca zakwaterowania;

• wizyta w lodziarni;

• aktywne spędzanie czasu wolnego - siłownia i fitness.



POZNAJEMY SIĘ DALEJ…
1. „Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, śpiewane na melodię "Panie 

Janie" 

  Witaj... (imię), witaj... (imię)-dzieci podają sobie ręce
  jak się masz, jak się masz-poklepują się po plecach
  wszyscy cię witamy- machanie dłonią
  wszyscy cię kochamy- ręce na sercu
  bądź wśród nas, bądź wśród nas-ukłon.

2. Kwiat lotosu- zabawa z chustą animacyjną.  Jedna osoba kuca na środku chusty z nogami 

podkulonymi pod głowę. Cała grupa trzymając chustę idzie powoli w jednym kierunku wzdłuż 

jej obwodu zawijając tę osobę w chustę. Kiedy osoba będzie już zawinięta na hasło 

prowadzącego wszyscy ciągną chustę w swoją stronę zakręcając tym samym osobą w 

środku.

3. Rybak i złota rybka 

Do wykonania tej animacji potrzebna będzie niewielka piłeczka, która będzie pełniła funkcje 

złotej rybki. Chętna osoba wchodzi na chustę i staje się rybakiem, którego zadaniem jest 

złapanie rybki. Cała grupa pomaga rybce uciec wachlując chustę. Jeśli rybakowi uda się 

złapać rybkę, do środka wchodzi teraz osoba, najbliżej której nastąpiło złapanie.

4. „Rekin”

Uczestnicy siedzą dookoła chusty trzymając ją na wysokości brody. Pod nią znajduje się 

jedna osoba - rekin. Rekin wciąga pod chustę uczestników.

5. Taniec z chustą 

Prowadzący przygotowuje różnej szybkości muzyczne utwory. Grupa faluje chustą w rytm 

muzyki. 

6. Odprężenie 

Jedna osoba kładzie się na chuście, a cała grupa kołysze ją spokojnie w rytmie wolnej muzyki. 

7. Wachlowanie 

Bardzo przyjemnym ćwiczeniem jest również położenie się pod chustą (głową do środka), 

obserwowanie wachlującej nad nami chusty i doświadczanie jej delikatnych podmuchów. Pod 

chustą na raz może położyć się około 1/3 uczestników, a reszta w tym czasie spokojnie ich 

wachluje w rytm spokojnej muzyki. Po kilku minutach robimy zmianę. 

8. Zakończenie 

Wspólne śpiewanie i naśladowanie ruchów do słów naszego przyjacielskiego hymnu. Dzieci 

powtarzają za prowadzącą z odpowiednią intonacją i ruchami ciała.

  A jam pam pam, a jam pam pam
  a guli guli guli jam pam pam.
  A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam”

  (hymn zaczynamy śpiewać bardzo wolno a potem coraz szybciej).

9. Zabawa muzyczno ruchowa „Głowa ramiona kolana pięty” w języku polskim i litewskim. 

DZIEŃ IVPoznawanie walorów naturalnych 
regionu górskiego: 

Rusinowa Polana, Jaszczurówka
6.10.2022

„Kolorowa podróż. Wspólne dzieje, 
wspólne sprawy przez zabawy”

Propozycja zabawy integracyjnej



DZIEŃ VNasze tradycje: 
kuchnia polska - kuchnia litewska. 

Zakończenie działań projektowych
7.10.2022

Formy i metody pracy

Potrzebne materiały, 
środki dydaktyczne

• współdziałanie z innymi uczestnikami projektu;

• kształtowanie postawy polegającej na świadomym rozumieniu potrzeby dbania o 

przyrodę;

• wzmocnienie relacji pomiędzy uczestnikami;

• budowanie życzliwej atmosfery i wzajemnego zaufania;

• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i samodzielności;

• przełamywanie bariery językowej;

• samodzielne wykonywanie posiłków z wykorzystaniem prostych przepisów;

• Grupowa,

• pogadanka, 

• film, 

• rozmowa kierowana, z 

użyciem komputera.

• produkty spożywcze, 

• miski, 

• talerze, 

• sztućce, 

• deski do krojenia, 

• laptop, 

• nagrody, 

• album.

• wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego 

Parku Narodowego - spacer edukacyjny po ośrodku, 

oglądanie wystaw czasowych o tematyce związanej z 

Tatrami i ochroną przyrody oraz projekcji filmowych;

• wspólny spacer ulicą Krupówki, zakup pamiątek;

• wspólne gotowanie potraw tradycyjnych - pierogi. 

Degustacja i posiłek.

• uroczyste pożegnanie uczestników z Litwy, wręczenie 

dyplomów i nagród za udział w projekcie. Wspólne 

podsumowanie działań projektowych.

Działania projektoweCele operacyjne działań projektowych



DZIEŃ VNasze tradycje: 
kuchnia polska - kuchnia litewska. 

Zakończenie działań projektowych
7.10.2022

• wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego - spacer 

edukacyjny po ośrodku, oglądanie wystaw czasowych o tematyce związanej z Tatrami i 

ochroną przyrody oraz projekcji filmowych;

• wspólny spacer ulicą Krupówki, zakup pamiątek;

• wspólne gotowanie potraw tradycyjnych - pierogi. Degustacja i posiłek.

• uroczyste pożegnanie uczestników z Litwy, wręczenie dyplomów i nagród za udział w 

projekcie. Wspólne podsumowanie działań projektowych.

Działania projektowe



POZNAJEMY SIĘ DALEJ…
1. „Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, śpiewane na melodię 

"Panie Janie" 

  Witaj... (imię), witaj... (imię)-dzieci podają sobie ręce
  jak się masz, jak się masz-poklepują się po plecach
  wszyscy cię witamy- machanie dłonią
  wszyscy cię kochamy- ręce na sercu
  bądź wśród nas, bądź wśród nas-ukłon.

2. Stań na kolorze – zabawa z chustą animacyjną. Chusta rozłożona jest na podłodze. 

Uczestnicy w rytm muzyki tańczą na niej. Nagle muzyka ucicha i prowadzący wymijania 

jeden kolor. Zadaniem uczestników jest się na nim ustawić. Kto ostatni stanie na kolorze, 

odpada, a reszta tańczy dalej.

3. „Spacer w parach”- spacer parami przy muzyce, na ściszenie melodii reagujemy 

zmieniając jak najszybciej dziecko w parze. Nie wolno dwa razy spacerować z tym samym 

partnerem.

4. „Zabawa z gazetami” - każdy uczestnik ma swoją gazetę czyli małą wyspę.  Spacer przy 

muzyce wokół wysp. Gdy  muzyka cichnie wskakujemy na wybraną najbliżej nas wyspę. 

Wyspy zaczynają znikać. Wygrywa osoba która ostatnia znajdzie się na ostatniej  wyspie. 

5. Zabawy plastyczne - odrysowywanie dłoni i podpisanie swoim imieniem.

6. Zabawa muzyczno ruchowa „Głowa ramiona kolana pięty” w języku polskim i litewskim. 

7. Wspólne śpiewanie i naśladowanie ruchów do słów naszego przyjacielskiego hymnu. 

Dzieci powtarzają za prowadzącą z odpowiednią intonacją i ruchami ciała.

 A jam pam pam, a jam pam pam
 a guli guli guli jam pam pam.
 A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam”

 (hymn zaczynamy śpiewać bardzo 

 wolno, a potem coraz szybciej).

8. Pożegnanie

DZIEŃ VNasze tradycje: 
kuchnia polska - kuchnia litewska. 

Zakończenie działań projektowych
7.10.2022

„Kolorowa podróż. Wspólne dzieje, 
wspólne sprawy przez zabawy”

Propozycja zabawy integracyjnej



EWALUACJA DZIA£AÑ PROJEKTOWYCH

W ewaluacji projektu pod względem realizacji celu głównego oraz szczegółowych 

uwzględniono  poziom możliwości psychofizycznych uczestników oraz możliwość 

dokonywania przez nich ewaluacji. Ewaluacja projektu służyła ustaleniu, w jakim stopniu 

wyznaczone cele zostały zrealizowane. Ocena pozwoliła  dokonać analizy działań podjętych 

podczas każdorazowegospotkania. Analiza  przy wsparciu opiekunów przeprowadzona została 

w jak najszerszym możliwym stopniu przez samych uczestników, zarówno polskich jak i 

litewskich. Po każdym dniu projektowym młodzież  miała możliwość bieżącej oceny efektów 

danego dnia. 

Ewaluacja końcowa projektu została przeprowadzona za pomocą wywiadów i rozmów z 

szerokim gronem uczestników - młodzieży, opiekunów, rodzin uczestników, innych nauczycieli. 

Realizacja celu głównego w zakresie edukacyjnym oceniliśmy  poprzez  pozyskaną wiedzę z 

zakresu projektowego. Wzrost samodzielności uczestników określiliśmy poprzez obserwację 

ich działań. Każdy z celów szczegółowych poddany został ewaluacji.

Wskaźniki :

• 16 uczestników 

• 4 opiekunów 

• 5 dni pobytu 


