
W dniu 5 czerwca 2015r. w siedzibie  Fundacji „SAMOTNA MAMA”  odbyło się spotkanie uczestników projektu pod 

nazwą „ CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY - TEGO  JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ”, współfinansowanego ze środków Fundacji 

ANWIL dla Włocławka. 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały  pokazy z zajęć przeprowadzanych w ramach realizacji grantu.  Projekt 

składa się z dwóch modułów tematycznych: „Z przyrodą na wesoło” oraz „Język niemiecki – język naszych sąsiadów”.  

Uczestnicy zadania to grupa 80 dzieci w wieku od 7 do 12 lat – podopieczni Fundacji „SAMOTNA MAMA”, świetlic 

MOPR „Zefirek”, „Zachęta”, „Zapiecek” oraz wychowankowie Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej we 

Włocławku. Zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotowi. Celem zajęć jest przekazanie dzieciom  w przystępny  

sposób podstawowych wiedzy. 

Zajęcia z przyrody opierają się  na lekcjach poglądowych w oparciu o przeprowadzane doświadczenia. Do 

doświadczeń fizyczno- astronomicznych wykorzystywane są  pomoce naukowe, które możemy znaleźć  w najbliższym 

otoczeniu. Realizowane  tematy do realizacji w tym module to:  

1. Dlaczego Księżyc nie spada na Ziemię,  Jak jest zbudowany świat.  

2. Prawo Archimedesa na co dzień. 

3. Dlaczego i jak widzimy. 

4. Ciepło  i zimno – zjawiska energetyczne. 

5. Fala – cóż to za stwór. 

6. Zapach – pożyteczna przyjemność. 

Zajęcia z języka niemieckiego zakładają naukę podstawowych zwrotów umożliwiających próbę samodzielnego 

porozumiewanie się z naszymi zachodnimi sąsiadami. Zakupione pomoce naukowe w postaci gier, puzzli, składanek 

słownych, tablic pomagają  dzieciom  w rozpoznawaniu słów, zwrotów i wyrażeń. 

Do dnia dzisiejszego odbyło się razem 16 spotkań z planowanych 20. W miesiącu czerwcu odbędą  się łącznie  4 

spotkania w dwóch modułach przedmiotowych zamykające całość zajęć.                                                           

Podsumowaniem całości będą wycieczki dla uczestników projektu: 

- grupa językowa odwiedzi w dniu 25 czerwca 2015 Trójmiasto, w tym Gdańsk, gdzie odbędzie się spotkanie z Panią 

Konsul Generalna Niemiec Kornelią Pieper, zwiedza także stare miasto, molo w Sopocie,  port w Gdyni oraz okręt 

„Dar Pomorza” a także Oceanarium. 

- grupa przyrodnicza w dniu 30 czerwca 2015r. odwiedzi Warszawę, a głównie Centrum Nauki KOPERNIK, stare 

miasto, atrakcją będzie rejs statkiem po Wiśle oraz wizyta w budynku Telewizji Polskiej. 

Piątkowe spotkanie zgromadziło zarówno uczestników jak i ich rodziców i opiekunów. Dzieci z dużym 

zainteresowaniem  i ochotą brały udział w doświadczeniach fizycznych oraz grach i zabawach językowych.  Zajęcia 

prowadzone w  tej formie okazały się „strzałem w dziesiątkę”.       


