
 

Sprawozdanie z realizacji projektu - 

,,Działaj lokalnie - regionalnie, twórczo i ciekawie” 

 

W pierwszym półroczu 2017/2018 r. w okresie od września do grudnia w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi realizowany był projekt ,,Regionalnie, twórczo 

i ciekawie” w ramach programu ,,Działaj lokalnie”. 

Głównym celem projektu było przede wszystkim uwrażliwienie dzieci i młodzieży jak 

również dorosłych na dorobek kulturowy pokoleń. Zapoznanie z historią miejscowości i 

okolic oraz życiem na wsi dawniej. Projekt miał również na celu  integracje 

międzypokoleniową miejscowości. Przekazanie młodym pokoleniom dorobku kultury, a także 

tradycji kulinarnych i rękodzielniczych. 

 

W ramach realizacji poszczególnych celów projektu podjęto następujące działania: 

 

1. Wycieczka na bacówkę dzieci z oddziału przedszkolnego. Podczas wyprawy dzieci 

poznały specyfikę pasterstwa, a także miały możliwość zapoznania się ze sposobem 

robienia oscypków i miały okazję z bliska przyjrzeć się 

zwierzętom pasterskim. Podczas wycieczki zostało 

zorganizowane ognisko oraz gry i zabawy na łonie 

natury. 

 

 



 

2. Konkurs plastyczny dla klas I-III ,,Orawska chata” oraz dla klas IV-VII ,,Ginące 

zawody”. Celem konkursu było przede wszystkim zainteresowanie dzieci i kulturą i 

tradycją Orawy, poszerzenie wiedzy na temat zabytków architektury ludowej a także 

poznanie i zebranie informacji o zawodach naszych przodków.  

 

 

  

 

 



 

3. Warsztaty pozalekcyjne dla zainteresowanych uczniów  przy współpracy z 

Samorządem Uczniowskim ,,Kwiaty z bibuły”, podczas których uczniowie zapoznali 

się z prostym sposobem tworzenia regionalnych elementów zdobniczych przy użyciu 

krepiny oraz bibuły. 

 

 

4. Zajęcia o tematyce regionalnej w 

ramach zajęć w oddziale 

przedszkolnym oraz w klasach II i 

III, podczas których dzieci i 

uczniowie oglądnęli krótkie filmiki 

na temat naszego regionu oraz w 

ramach zajęć plastycznych 

przedstawiali wybrane elementy 

naszego regionu. Na zajęciach 

muzycznych wspólnie śpiewano 

znane tradycyjne pieśni orawskie. 

 

 

 



5. Dzień regionalny (13.11.2017 r.). Uroczystość ta, poświęcona rodzimej kulturze 

ludowej, była okazją do zaprezentowania bardzo bogatego dorobku kulturowego 

Orawy. Dzieci wraz z wychowawcami z wielkim zaangażowaniem włączyły się w 

organizację i przygotowanie imprezy. Po obejrzeniu prezentacji przybliżającej 

wszystkim piękno, historię, kulturę oraz zwyczaje Orawy każda z klas mogła 

zaprezentować swój krótki  program przygotowany pod okiem wychowawców. Nie 

zabrakło inscenizacji (,,Wykopki” w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego), a 

także wierszy, gawęd i przyśpiewek oraz faktów z historii Orawy. Wszystko to 

oczywiście zaprezentowane gwarą oraz w pięknych strojach regionalnych. Na 

zakończenie uroczystości każda z klas otrzymała pamiątkowy dyplom oraz talerze 

wypełnione po brzegi regionalnymi przysmakami: oscypkami, korbacami a także 

makowcem i chlebem z miodem. 

 

 



 

 

6. Warsztaty dla dzieci i rodziców ,,Stroiki świąteczne”.   

Podczas zajęć pozalekcyjnych uczestnicy – dzieci wraz ze swoimi rodzicami, miło 

spędzając czas tworzyli z darów natury (kora, szyszki, orzechy itp. oraz materiałów 

zdobniczych i dekoracyjnych) stroiki świąteczne, które wyceniono  i przeznaczono na 

sprzedaż podczas kiermaszu świątecznego. Zysk ze sprzedaży stroików przeznaczono 

na zakup ekranu do rzutnika multimedialnego. 

 

 

 



     

 

7. Mikołajki regionalnie. Wizytę Świętego Mikołaja w naszej Szkole uświetnił swoją 

obecnością pan Ludwik Młynarczyk wraz ze swoim zespołem. Uczniowie mieli możliwość 

poznania i zaśpiewania wielu przyśpiewek orawskich oraz pastorałek.  

 



 

 

Gminny Konkurs ,,Szopki Bożonarodzeniowe”, którego celem jest pielęgnowanie tradycji 

bożonarodzeniowej wśród lokalnej społeczności, podkreślenie i propagowanie pięknej 

tradycji rodzinnego szopkarstwa. Zamysłem konkursu jest również ukształtowanie aktywnej 

i twórczej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu 

Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości estetycznej i plastycznej wśród dzieci 

i młodzieży. Dzieci z oddziału przedszkolnego, zgłosiły dwie szopki wykonane przez grupę 

chłopców, oraz grupę dziewczynek. Materiały, które posłużyły wykonawcom do budowy 

szopek to min.: drewno, kora, siano, słoma, szyszki, mech, oraz piernikowe postacie. Jury 

konkursowe nagrodziło i wyróżniło obydwie prace przyznając pierwsze miejsca. 



 

 

8. Kolędowanie na Szkolnym Spotkaniu Opłatkowym. Dzieci z oddziału 

przedszkolnego uświetniły spotkanie dla rodziców występem kolędniczym zaprezentowanym 

gwarą. 

 

Realizując poszczególne zadania udało się zrealizować główne zamierzenie projektu. 

Podejmowane działania związane z regionalizmem mają ogromne znaczenie dla zrozumienia, 

przez dzieci związków między teraźniejszością, a przeszłością. Warunkują świadomość dzieci 

kim są, gdzie mieszkają i skąd pochodzą. Uczą szacunku do otaczającego świata i  miłości do 

MAŁEJ OJCZYZNY.     
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