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Specjalny OSpecjalny Ośśrodek Szkolno rodek Szkolno –– Wychowawczy nr 1 w GnieWychowawczy nr 1 w Gnieźźnienie



W projekcie W projekcie „„Stoi na stacji lokomotywaStoi na stacji lokomotywa…”…” uczestniczyli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
Specjalnego OSpecjalnego Ośśrodka Szkolno rodka Szkolno –– Wychowawczego nr 1 w GnieWychowawczego nr 1 w Gnieźźnie.nie.
ZajZajęęcia miacia miałły na celu::y na celu::
-- kompleksowe przyblikompleksowe przybliżżenie uczniom roli kolei w naszym enie uczniom roli kolei w naszym żżyciuyciu
-- usystematyzowanie wiadomousystematyzowanie wiadomośści o kolei, ktci o kolei, któórrąą wielu uczniwielu ucznióów zna jedynie   w zna jedynie   

z wiersza Juliana   Tuwima, lub filmz wiersza Juliana   Tuwima, lub filmóóww
i ilustracjii ilustracji
-- wyczulenie uczniwyczulenie ucznióów na przestrzeganie zasad bezpieczew na przestrzeganie zasad bezpieczeńństwa podczas podrstwa podczas podróóżży pociy pociąągiemgiem
-- ukazanie rukazanie róóżżnorodnonorodnośści pocici pociąąggóów ze wzglw ze wzglęędu na ich przeznaczenie  (towarowe, osobowe)du na ich przeznaczenie  (towarowe, osobowe)
-- zapoznanie ucznizapoznanie ucznióów z kolejw z kolejąą wwąąskotorowskotorowąą, kt, któóra kiedyra kiedyśś bardzo  powszechna w naszym regionie,bardzo  powszechna w naszym regionie,

a obecnie przyjmuje a obecnie przyjmuje 
rolrolęę atrakcji  turystycznejatrakcji  turystycznej

-- wdrawdrażżanie ucznianie ucznióów do zgodnej wspw do zgodnej wspóółłpracy i pepracy i pełłnienia rnienia róól podczas zabaw   tematycznychl podczas zabaw   tematycznych
rozwijanie wyobrarozwijanie wyobraźźni przestrzennejni przestrzennej
ZajZajęęcia realizowane bycia realizowane byłły  w formie trzech wycieczek, poy  w formie trzech wycieczek, połąłączonych z zajczonych z zajęęciami systematyzujciami systematyzująącymi cymi 
na terenie placna terenie placóówki.      wki.      

Ze wzglZe wzglęędu na fakt, du na fakt, żże bye byłły  to zajy  to zajęęcia plenerowe i o ich powodzeniu w ducia plenerowe i o ich powodzeniu w dużżej mierze decyduje ej mierze decyduje 
pogoda,  realizowapogoda,  realizowałłam je w paam je w paźździerniku, kwietniu i maju.dzierniku, kwietniu i maju.
Podczas zajPodczas zajęćęć na terenie placna terenie placóówki korzystaliwki korzystaliśśmy z kolejek my z kolejek FenboFenbo, kt, któóre zostare zostałły zakupione ze y zakupione ze śśrodkrodkóów w 
przyznanychprzyznanych
w grantach.w grantach.



Zwiedzanie dworca kolejowego w GnieZwiedzanie dworca kolejowego w Gnieźźnienie



Tworzymy wspTworzymy wspóólny pocilny pociąągg



Oto nasze dzieOto nasze dziełłoo



Budujemy wBudujemy włłasnasnąą stacjstacjęę



19 kwietnia 201219 kwietnia 2012
Poznanie specyfiki kolei wPoznanie specyfiki kolei wąąskotorowej w oparciu o skotorowej w oparciu o 

wycieczkwycieczkęę na stacjna stacjęę kolejki wkolejki wąąskotorowej w Gnieskotorowej w Gnieźźnie nie 
i zaji zajęęcia systematyzujcia systematyzująące w szkole. ce w szkole. 

ZajZajęęcia miacia miałły na celu poznanie informacji na temat kolei, y na celu poznanie informacji na temat kolei, 
a taka takżże usystematyzowanie jue usystematyzowanie jużż posiadanej wiedzy. posiadanej wiedzy. 

Obejrzeli zabytkowe wagoniki o rObejrzeli zabytkowe wagoniki o róóżżnorodnym przeznaczeniu, norodnym przeznaczeniu, 
weszli do parowozu, poznali elementy skweszli do parowozu, poznali elementy skłładowe pociadowe pociąągugu
w oparciu o wiersz Juliana Tuwima w oparciu o wiersz Juliana Tuwima „„LokomotywaLokomotywa””. Odbyli . Odbyli 
krkróótktkąą przejaprzejażżddżżkkęę pocipociąągiem, otrzymali pamigiem, otrzymali pamiąątkowe lizaki    tkowe lizaki    
i baloniki, a nasti baloniki, a nastęępnie wrpnie wróócili do szkocili do szkołły , gdzie w formie y , gdzie w formie 

zabawowej systematyzowali swojzabawowej systematyzowali swojąą wiedzwiedzęę..
Na klockach Na klockach FenboFenbo obserwowali pracobserwowali pracęę zwrotnicy, ktzwrotnicy, któórrąą

wczewcześśniej obserwowali w naturalnych warunkach, niej obserwowali w naturalnych warunkach, 
a taka takżże budowali tory i bawili sie budowali tory i bawili sięę pocipociąągami na baterigami na baterięę. . 
WspWspóólnie wykonali praclnie wykonali pracęę plastycznplastycznąą -- pocipociąąg w oparciu g w oparciu 

o treo treśćść wiersza wiersza „„LokomotywaLokomotywa””. . 



WWłłaaśśnie zwiedzilinie zwiedziliśśmy parowmy parowóózz





Odjazd!!!Odjazd!!!



Ilustrujemy wiersz Ilustrujemy wiersz „„LokomotywaLokomotywa””



10 maja 201210 maja 2012
Wycieczka do Wycieczka do ŻŻnina, zwiedzenie Muzeum Kolei nina, zwiedzenie Muzeum Kolei 

WWąąskotorowej w Wenecji.skotorowej w Wenecji.

Ze stacji kolejki wZe stacji kolejki wąąskotorowej pojechaliskotorowej pojechaliśśmy my „„ciuchciciuchciąą””
do Wenecji. Po drodze obserwowalido Wenecji. Po drodze obserwowaliśśmy bujnmy bujnąą przyrodprzyrodęę, obsiane , obsiane 
pola, widzielipola, widzieliśśmy w oddali sarny i bociany. my w oddali sarny i bociany. 
Jazda sprawiJazda sprawiłła wszystkim  wiele przyjemnoa wszystkim  wiele przyjemnośści. ci. 
Gdy dojechaliGdy dojechaliśśmy do Wenecji zwiedzilimy do Wenecji zwiedziliśśmy muzeum kolejek my muzeum kolejek 
wwąąskotorowych, oglskotorowych, ogląądalidaliśśmy wiele lokomotyw, my wiele lokomotyw, żżuraw wodny, uraw wodny, 
obrotnicobrotnicęę, a tak, a takżże wagony o re wagony o róóżżnorodnym przeznaczeniu. norodnym przeznaczeniu. 
Przy okazji uczniowie poznali  legendPrzy okazji uczniowie poznali  legendęę o Diable Weneckim o Diable Weneckim 
nawinawiąązujzująąccąą do sdo sąąsiadujsiadująących z muzeum ruin zamku.cych z muzeum ruin zamku.
Pogoda byPogoda byłła bardzo a bardzo łłaskawa, a u podnaskawa, a u podnóóżża zamku staa zamku stałł ststóółł piknikowy, piknikowy, 
wiwięęc urzc urząądzilidziliśśmy sobie pierwszy w tym roku piknik. Bymy sobie pierwszy w tym roku piknik. Byłło tak mio tak miłło, o, żże e 
ani siani sięę obejrzeliobejrzeliśśmy, gdy bymy, gdy byłł czas najwyczas najwyżższy na powrszy na powróót do Gniezna.t do Gniezna.



Jedziemy do WenecjiJedziemy do Wenecji



W Muzeum Kolei WW Muzeum Kolei Wąąskotorowejskotorowej



Piknik przy ruinach DiabPiknik przy ruinach Diabłła Weneckiegoa Weneckiego



EwaluacjaEwaluacja

DokonujDokonująąc ewaluacji  projektu, starac ewaluacji  projektu, starałłam siam sięę znaleznaleźćźć odpowiedzi odpowiedzi 
na nastna nastęępujpująące pytania:ce pytania:
Czy projekt byCzy projekt byłł wartowartośściowy dla podmiotu oddziaciowy dla podmiotu oddziałływaywańń??
Czy zakCzy zakłładane cele projektu zostaadane cele projektu zostałły osiy osiąągnignięęte?te?
Czy forma pracy byCzy forma pracy byłła skuteczna?a skuteczna?
Czy dziCzy dzięęki realizacji projektu doszki realizacji projektu doszłło do kolejnych inicjatyw?o do kolejnych inicjatyw?
Uczniowie chUczniowie chęętnie uczestniczyli w zajtnie uczestniczyli w zajęęciach dziciach dzięęki ktki któórym wzbogacili swojrym wzbogacili swojąą
wiedzwiedzęę ogogóólnlnąą o o śśrodkach komunikacji.rodkach komunikacji.
W trakcie kolejnych zajW trakcie kolejnych zajęćęć momożżna byna byłło dostrzec, o dostrzec, żże uczniowie uzupee uczniowie uzupełłniajniająą
swojswojąą dotychczasowdotychczasowąą wiedzwiedzęę o kolei oraz wykorzystujo kolei oraz wykorzystująą wiadomowiadomośści zdobyte ci zdobyte 
podczas wczepodczas wcześśniejszych wycieczek. Uczestnicy zajniejszych wycieczek. Uczestnicy zajęćęć wzbogacili swzbogacili słłownictwo ownictwo 
dotyczdotycząące kolei, przyswoili zasady BHP podczas pobytu na dworcu oraz ce kolei, przyswoili zasady BHP podczas pobytu na dworcu oraz 
w pociw pociąągu. Podczas zajgu. Podczas zajęćęć w szkole, budujw szkole, budująąc tory rozwijali swojc tory rozwijali swojąą wyobrawyobraźźnie nie 
przestrzennprzestrzennąą, uczyli si, uczyli sięę wspwspóółłpracy w grupie. Zarpracy w grupie. Zaróówno podczas budowy torwno podczas budowy toróów, w, 
jak i wykonywania prac plastycznych uczniowie doskonalili swojjak i wykonywania prac plastycznych uczniowie doskonalili swojąą sprawnosprawnośćść
manualnmanualnąą..
DziDzięęki nauce poprzez bezpoki nauce poprzez bezpośśrednie dorednie dośświadczenie i zabawowym formom wiadczenie i zabawowym formom 
systematyzujsystematyzująącym w szkole uczniowie trwale przyswoili sobie wiadomocym w szkole uczniowie trwale przyswoili sobie wiadomośści ci 
zdobyte podczas grantzdobyte podczas grantóów.w.



Kolejki Kolejki FenboFenbo, kt, któóre pozyskalire pozyskaliśśmy w ramach grantmy w ramach grantóów wykorzystywaliw wykorzystywaliśśmy rmy róówniewnieżż podczas zajpodczas zajęćęć
z zakresu funkcjonowania w z zakresu funkcjonowania w śśrodowisku, oraz podczas zajrodowisku, oraz podczas zajęćęć śświetlicowych z uczniami ktwietlicowych z uczniami któórzy nie byli rzy nie byli 
bezpobezpośśrednio objrednio objęęci uczestnictwem w grantach, dzici uczestnictwem w grantach, dzięęki czemu  utrwalali nowe ski czemu  utrwalali nowe słłownictwo i doskonalili ownictwo i doskonalili 
swoje umiejswoje umiejęętnotnośści konstrukcyjne.ci konstrukcyjne.
Dla uczniDla ucznióów uczestniczw uczestnicząących w grantach, a takcych w grantach, a takżże dla ucznie dla ucznióów biorw biorąących udziacych udziałł w zajw zajęęciach ciach 
śświetlicowych w ramach zajwietlicowych w ramach zajęćęć
z zakresu funkcjonowania w z zakresu funkcjonowania w śśrodowisku zorganizowarodowisku zorganizowałłam wycieczkam wycieczkęę na niestrzena niestrzeżżony przejazd ony przejazd 
kolejowy. Uczniowie z bliska przyjrzeli sikolejowy. Uczniowie z bliska przyjrzeli sięę znakom drogowym informujznakom drogowym informująącym o znajdujcym o znajdująącym sicym sięę
na trasie przejena trasie przejeźździe kolejowym, a takdzie kolejowym, a takżże utrwalali zasady przechodzenia przez niestrzee utrwalali zasady przechodzenia przez niestrzeżżony przejazd ony przejazd 
kolejowy. Wycieczkkolejowy. Wycieczkęę zakozakońńczyczyłła maja majóówka na plawka na plażży nad jeziorem y nad jeziorem WiniaryWiniary i wspi wspóólny piknik.lny piknik.
DziDzięęki uczestnictwu w Grantach, uczniowie w atrakcyjny sposki uczestnictwu w Grantach, uczniowie w atrakcyjny sposóób spb spęędzali czas kompleksowo poznajdzali czas kompleksowo poznająąc c 
na miarna miaręę swoich moswoich możżliwoliwośści tematykci tematykęę dotyczdotycząąccąą kolei.kolei.


