
Zadania realizowane w ramach konkursu „Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna” 

Zadanie 1. 

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 

Ratunkowego, organizacji społecznych.  

W dniu 29 września 2016 roku przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej  

uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielką Straży Miejskiej w Radomiu. Podczas prelekcji 

dzieci usystematyzowały swoją wiedzę w zakresie bezpiecznego poruszania się w ruchu 

drogowym, a następnie miały możliwość praktycznego jej sprawdzenia w zainscenizowanym 

miasteczku.  

 

       
 

5 października 2016 roku uczniowie klas I – III szkoły podstawowej i przedszkolaki 

uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prelegenci 

zapoznali dzieci ze znakami ostrzegawczymi przejazdów kolejowych, zasadami 

bezpieczeństwa na terenach kolejowych, oraz wyświetlili filmy i spoty ostrzegawcze, 

pokazujące lekkomyślne zachowania, zagrażające bezpieczeństwu. Wszyscy uczestnicy 

spotkania otrzymali znaczki odblaskowe i książeczki informacyjne dotyczące bezpiecznych 

zachowań na przejazdach kolejowych.  

7 lutego 2017 roku odbyło się spotkania z przedstawicielami Policji Komendy 

Wojewódzkiej w Radomiu. Przekazana wiedza dotyczyła bezpiecznych zachowań w sieci. 

Uczniowie m.in. usłyszeli rady i zalecenia dotyczące właściwego zabezpieczenia swojego 

komputera, stosowania odpowiednich haseł, czy bezpiecznego korzystania z własnego profilu.  

                                   

Zadanie 2. 

Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych.  

Dnia 10 marca 2017 odbył się dzień gier edukacyjnych. Atrakcją było wykonanie gier 

planszowych według pomysłów dzieci. Odstąpiono od formy konkursowej i rywalizacji 

międzyklasowej. Zdecydowano o nieprzyznawaniu nagród, ponieważ celem i ogólnym 

założeniem tego przedsięwzięcia miała być zabawa.  
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Zadanie 3. 

Przeprowadzenie Dnia talentu w szkole. 

Dzień talentu w szkole odbył się pod hasłem „Kolędowanie z Babcią i Dziadkiem”.                    

W styczniowy wieczór uczniowie klas 0 - 3 ZSO zaprosili babcie i dziadków na wspólne 

kolędowanie. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej, która w tym dniu zamieniła się w 

bożonarodzeniową stajenkę oraz galerię portretów babć  i dziadków malowanych rękami 

małych artystów. Każda klasa zaśpiewała przygotowaną  kolędę lub pastorałkę. Uczniowie 

prezentowali swoje talenty - umiejętności taneczne, recytatorskie i wokalne. Były tańce 

zespołowe do znanych przebojów, wiersze dla dostojnych gości, piosenki. Na zakończenie 

każda babcia i dziadziuś otrzymali piernikowe serca własnoręcznie zdobione.       

      
           

Zadanie 4. 

Zorganizowanie  rozgrywek sportowych, w kilku wybranych dyscyplinach.  

Zimowa Spartakiada dla uczniów klas 1-3 odbyła się dnia 9 stycznia 2017 roku. 

Zawodnicy wykazali się dużą sprawnością, zaangażowaniem i dokładnością. Spartakiada 

oprócz drużynowej rywalizacji, była doskonałą okazją do zabawy i aktywnego spędzenia 

czasu. Na imprezę zaproszone został przedszkolaki, które dzielnie dopingowały i kibicowały. 

Koledzy i koleżanki zawodników przygotowali transparenty i okrzyki zagrzewające do walki 

fair play.  

       
 

Zadanie 5. 

Zorganizowanie dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”.  

25 stycznia 2017 roku naszą szkołę odwiedził radomski pisarz Wojciech Krupa, autor 

scenariuszy i bajek dla dzieci. Pan Wojciech zaprezentował fragmenty swoich utworów 

zachęcając w ten sposób dzieci do ich przeczytania. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, 

dzieci zaciekawione czynnie uczestniczyły   w spotkaniu, recytując utwory poety.  
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Zadanie 6. 

Zorganizowanie przedstawienia. 

Jasełka odbyły się  22 grudnia 2016 roku. Piękna scenografia wprowadziła 

zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój, a młodzi aktorzy przedstawili sceny narodzin 

Chrystusa. O piękne przeżycia i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni aktorzy  i wokaliści.  

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w tradycji, a także zaprezentowania 

swoich umiejętności artystycznych. Spotkanie przebiegało w miłej i świątecznej atmosferze.                                      

Inną forma realizacji tego zadania był wyjazd  dzieci  do teatru muzycznego Buffo                   

w Warszawie na musical „Królowa Śniegu”. Wszyscy z zachwytem obejrzeli spektakl, 

podziwiając grę aktorów  i ciekawą scenografię. 

       

Zadanie 7: 

Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, 

zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się 

dzieci.  

Do realizacji tego zadania przystąpiliśmy  w drugim tygodniu  września. 

Realizowaliśmy je w poszczególnych klasach na zajęciach lekcyjnych. Dzieci dzieliły się 

wrażeniami i wspomnieniami. Prezentowały  swoje pamiątki i zdjęcia. Wszyscy uczniowie 

tworzyli  prace plastyczne na temat„ Moje wakacje”. Zajęcia o tej tematyce były okazją do 

dzielenia się własnymi przeżyciami, kształtowały poprawną wymowę i dłuższe wypowiedzi 

na konkretny temat.  

 

Zadanie 8 

Tydzień pod hasłem „Polska Złota Jesień”  

Działaniami towarzyszącymi były wycieczki po okolicy i lekcje przyrody w terenie.  

Uczniowie klas pierwszych wykonali prace plastyczne na temat „Las jesienią”. Komisja 

konkursowa wyłoniła laureatów w tej kategorii. I miejsce – Julia Molendowska, II miejsce – 

Miłosz Lesiak i Masiarz Maja, III miejsce - Maja Zielińska. Wyróżnienia otrzymali Filip 

Warchoł, Szymon Ryciak, Anna Spasińska, Oskar Wolak, Jakub Stanios. 

Uczniowie szukając inspiracji literackich wybrali się  na lekcję do lasu, aby obserwować 

zmiany zachodząc jesienią w przyrodzie. Efektem wyjścia były wiersze, które powstały pod 

wpływem przeżytych wrażeń. Najciekawsze zaprezentowano na wystawie mieszczącej się na 

korytarzu szkolnym.  
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Zadanie 9 

Ja w przyszłości. Jaki zawód chciałbym/chciałabym wykonywać.  

Doskonałą okazją do realizacji tego zadania okazał się trwający w dniach  17-21 

października 2016 roku VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016 pod  hasłem „Jestem 

autorem własnej kariery”. Uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniach                                                

z przedstawicielami różnych zawodów. Odwiedzili nas m.in.: pielęgniarka, policjanci oraz 

strażak. Uczniowie klasy I odbyli również „warsztaty fryzjerskie” pod okiem przedstawicielki 

Salonu Fryzjerskiego „Beata” w Radomiu. Odbyło się szereg wycieczek, w ramach których 

uczniowie mieli możliwość zapoznać się z różnymi zawodami. Do ciekawszych warto 

zaliczyć: 

 wizytę w Manufakturze Cukierków, gdzie najpierw odbył się pokaz ręcznego 

wytwarzania lizaków, a później każdy mógł samodzielnie wykonać swój własny lizak, 

 lekcję  W Muzeum Wsi Radomskiej, podczas której dzieci zamieniły się w garncarzy. 

 wycieczkę do Fabryki Bombek, której celem było poznanie procesu wytwarzania                   

i ozdabiania bombek choinkowych.  

       

       

   

Zadanie 10 

Tolerancja na co dzień. Podobieństwa i różnice między ludźmi.  

21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Życzliwości”. Na szkolnych 

korytarzach, na drzwiach do sal lekcyjnych i gabinetów umieszczone zostały hasła i cytaty 

promujące dobroć, przyjaźń, uśmiech i serdeczność. Uczniowie udekorowali szkołę plakatami 

promującymi kulturalne słowa i zachowania, oraz stworzyli drzewko życzliwości i ozdobili je 

orderami z życzeniami i pozdrowieniami.  
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