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1. Temat projektu: „Historia Orła Białego” 
 
2. Cele projektu / oczekiwane efekty:  
 

 kształtowanie szacunku dla własnego państwa  

 kształtowanie postaw patriotycznych 
 
Efekt – uczeń pogłębił poczucie świadomości narodowej, 
wzbogacił wiedzę dot. historii Polski, zdobył doświadczenie pracy 
w grupie: racjonalnego planowania i wykonania terminowego 
wspólnego projektu, wzbogacił umiejętności praktyczne z dziedziny 
rękodzielnictwa – haftu, podniósł poziom umiejętności 
interpersonalnych dokonując prezentacji prac oraz uczestnictwem 

w akademii*. 

*dotyczy wybranych  uczniów biorących udział w projekcie 
 

3. Opiekun projektu: Iwona Bieganowska 
  

4. Przewidywany okres realizacji projektu: grudzień 2012 – marzec    
2013  ( 4 miesiące).  
 
5. Krótki opis 
 
W roku szkolnym 2012/2013 w niniejszym projekcie weźmie udział 26 
uczniów klasy II a. Uczniowie będą pracować w grupach projektowych 
po 5 – 6 osób, wśród których wybiorą lidera grupy. Po zapoznaniu          
z głównymi założeniami uczniowie dokonają wyboru przez grupę okresu 
historycznego Polski, które stanowić będzie tło wizerunku zmieniającego 
się godła narodowego. 
Każda z grup opracuje równolegle dwie prace: dział wspólnej publikacji 
literackiej całego przedsięwzięcia oraz wizerunek godła na tle wybranego 
okresu historycznego w postaci pracy z dziedziny rękodzielnictwa – 
haftu. 
Okazją do poszerzenia wiedzy na temat historii kraju oraz symboli 
narodowych będzie również przygotowanie akademii z okazji Święta 
Flagi oraz rocznicy Konstytucji 3 Maja. Podczas akademii uczniowie 



przedstawią zdobytą wiedzę i zademonstrują  wykonane wcześniej 
prace. 
Projekt zakłada trzy różne etapy prac uczniów, w każdym z nich weźmie 
udział każda grupa projektowa, każdy uczeń powinien wykorzystać 
swoje predyspozycje. Etapy tworzone będą równolegle, związane są 
ściśle tematycznie, lecz wykorzystują umiejętności z różnych dziedzin. 
 
Przygotowanie opracowania literackiego wymaga gromadzenia                
i selekcjonowania informacji z różnych źródeł. Uczniowie winni 
poszerzyć wiedzę z zakresu historii, ale i na temat przestrzegania praw 
autorskich. Przy konstruowaniu tego etapu prac uczniowie będą 
posługiwać się technologią informatyczną (skanowanie, formatowanie 
obrazu, efekty obrazu za pomocą programów graficznych) 
 
Wykonanie haftu wymaga doboru odpowiedniego obrazu, na który 
można za pomocą graficznego programu nałożyć siatkę i utworzyć wzór 
do wyszywania haftem krzyżykowym. Posługując się doświadczeniem    
z zakresu zaj. techniki – modułu krawiectwo uczniowie powinni dobrać 
wielkość siatki odpowiednią do wykonania precyzyjnego haftu                  
i oszacować wielkość oryginalnej pracy oraz ilość potrzebnych 
materiałów pasmanteryjnych. W efekcie końcowym tego etapu wykonać 
haft godła. 
 
Przygotowanie akademii wymaga odwagi, odpowiedzialności                   
i umiejętności wybrania odpowiedniego repertuaru i osób występujących. 
Uczniowie muszą określić swoje mocniejsze strony by dokonać 
właściwego przydziału ról nie tylko do prac projektowych, ale i do 
przygotowania części reprezentatywnej – czyli akademii. Oprócz 
talentów recytatorskich i wokalnych uczniowie będą musieli wyłonić 
również osoby o zdolnościach manualnych, kompozycyjnych w celu 
stworzenia scenografii. W scenografię będą wkomponowane wykonane 
prace we wcześniej opisanych etapach. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE  

Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZADANIOWE 

grupa projektowa nr I : 

1. Weronika Kura - kl II a 
2. Estera Bujalska - kl II a 
3. Bartosz Łuczak - kl II a 
4. Adrian Pęgowski - kl II a 
5. Klaudia Nowacka - kl II a 

 

grupa projektowa nr II : 

1. Damian Sienny - kl II a 
2. Cezary Wszołek - kl II a 
3. Ewelina Szałek - kl II a 
4. Falczewski Szymon - kl II a 
5.  Rafał Mrówczyński - kl II a 
6. Gracjan Ładziński – kl II a 
   

 grupa projektowa nr III: 

1. Lidia Dyśko - kl II a 
2. Michał Chmielewski - kl II a 
3. Jakub Kopański - kl II a 
4. Mateusz Narzekalak- kl II a 
5.  Wojciech Majchrzak - kl II a 
  

 grupa projektowa nr IV: 

1. Justyna Lewandowska - kl II a 
2. Aleksandra Małachowska - kl II a 
3. Szymon Moliński - kl II a 
4. Weronika Wojtasiak- kl II a 
5.  Zwierzchowska Klaudia - kl II a 
  

 grupa projektowa nr V : 

1. Mariusz Godziemski - kl II a 
2. Piotr Kubczak - kl II a 
3. Kozanecka Katarzyna - kl II a 
4. Mieszko Kura- kl II a 
5. Aleksandra Naguszewska - kl II a 

 

W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klasy II a  ( 26 uczniów ) 
  


