
„Święty Jan Paweł II – nasz wielki Polak” 

 
WEWNĄTRZSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY  

Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN OJCA ŚWIĘTEGO 

 

ORGANIZATORZY PROJEKTU: Joanna Duch, Urszula Wrzesień, Lidia Mąkol, Klaudia 

Nocoń, Wiktor Fuglewicz 
 

Cele: 

1. Zapoznanie  z  życiem  i  dziełami  papieża  Polaka; 

2. Wskazywanie  wzorców  do  naśladowania; 

3. Uczulenie  dzieci  i  młodzieży  na  piękno  naszej  małej  ojczyzny-  Małopolski; 

4. Wskazanie  ciekawych  miejsc  w  Małopolsce,  godnych  odwiedzenia  i  poznania; 

5. Rozwijanie  umiejętności  wyszukiwania  istotnych  lub  wartościowych  treści  w Internecie; 

6. Rozwijanie  umiejętności  związanych  z  TIK; 

7. Rozwijanie  umiejętności  muzycznych  i  plastycznych  wśród  dzieci  i  młodzieży; 

8. Popularyzowanie  wśród  uczniów  piękna  mowy  ojczystej; 

9. Rozwijanie  wśród  uczniów  umiejętności   czytania  i  pisania  ze  zrozumieniem; 

10. Krzewienie  umiejętności  posługiwania  się  różnymi  formami  wypowiedzi  pisemnej 

11. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży 

12. Rozbudzenie inspiracji działań artystycznych 

 

Adresaci konkursu: uczniowie klas 0-7 

 

Regulamin:   

1.Do  konkursu  mogą  być  zgłoszone  prace  wykonane  indywidualne; 

2.Prace  będą  oceniane  według   następujących  kryteriów: 

• zgodność  pracy  z  tematem    konkursowym  i  przyporządkowanym  zadaniem; 

• estetyka  wykonania; 

• pomysłowość; 

• zastosowanie  różnych  technik  plastycznych; 

• zaangażowanie  ucznia  w  wykonanie  pracy; 

• samodzielność  wykonanej  pracy;   

• dobór form (przy  pracy  pisemnej) i narzędzi ( przy  pracy  z  konkursu  informatycznego); 

• oryginalność; 

• dobór materiałów; 

• kreatywność. 

3.W związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych w placówkach edukacyjnych, każdy uczeń Szkoły 

Podstawowej w Kąpielach Wielkich z klas 0-7 jest zobowiązany do przygotowania jednej pracy na 

wybrany przez siebie konkurs organizowany w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Jana 

Pawła II. Uczniowie klasy 8 mogą wziąć w nich udział, ale  nie  jest to obowiązkowe. 

4.Jeden uczeń może przygotować maksymalnie 3 prace na trzy różne konkursy. 

5.Każdy  udział  w  konkursie  będzie  doceniony  oceną  z  zachowania,  oceną  cząstkową  z 

danego  przedmiotu: plastyka,  religia,  język  polski,  muzyka,  informatyka,  historia, geografia 

oraz  nagrodą  rzeczową. 

6. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy na wskazany temat w wybranej 

formie. 

8. W konkursie mogą brać udział prace, które nie były publikowane ani nagradzane w innych 

konkursach, praca nie może być plagiatem. 



Termin: 

Prace  należy  wykonać  i  dostarczyć  do  organizatorów  do  30.04.2020r.   

 

Do  pracy  konkursowej  uczestnik  zobowiązany  jest  dołączyć  informację  z  imieniem 

nazwiskiem,  klasą  oraz  cytatem,  który  stał  się  inspiracją  do  wykonania  pracy  

plastycznej 

KONKURSY 
 

1. Wewnątrzszkolny  konkurs  plastyczny: 

Temat:  „Ojciec  Święty  Jan  Paweł  II  w  oczach  dzieci”; 

 

Klasy: 0-4 

Zadanie: Uczestnik wykonuje pracę plastyczną następującymi technikami: rysunek, praca malarska, 

wydzieranka, wyklejanka, kolaż. 

 

2. Wewnątrzszkolny  konkurs  plastyczny: 

Temat:  „Ważne słowa” – ilustracja do wybranego cytatu Jana Pawła II; 

 

Klasy:  5-7 

Zadanie:    Uczestnik  wykonuje  pracę  plastyczną  ilustrującą wybrany cytat Jana  Pawła  II. 

  

 

3. Wewnątrzszkolny  konkurs  literacko-historyczny: 

Temat:  „Jan Paweł  II  droga  do  świętości” ; 

 
Klasy:  4-7 

Zadanie:  Uczestnik  opisuje  wybrany  epizod  z życia  Jana  Pawła  II/  Karola  Wojtyły,  

odwołując  się  do  rzeczywistości  historycznej. 

Forma  pracy: 

• opowiadanie  z  dialogiem; 

• opowiadanie  bez  dialogu; 

• jeden  dzień  z  pamiętnika; 

• list  do  przyjaciela; 

• artykuł  prasowy; 

• wywiad  ze  świadkiem  zdarzenia; 

 

4. Wewnątrzszkolny  konkurs  poetycki: 

Temat:  „Jan  Paweł  II w  pamięci  młodych” 

 
Klasy:  4-7  

Zadanie:  Uczestnik  ma  napisać  własny  utwór  poetycki  o  Janie  Pawle  II; 

Forma  pracy: 

 forma  dowolna, 

 

5. Wewnątrzszkolny  konkurs  historyczno-geograficzny: 

Temat: „Papież  z  Wadowic- Śladami  wielkiego  Polaka po Małopolsce” 

 
Klasy: 3-7 

Zadanie:  Uczestnik  przygotowuje  album- folder  miejsc  w  Małopolskie w  różnym  stopniu  

związanych  z  Janem  Pawłem  II/Karolem  Wojtyłą. 



Forma  pracy: 

 praca  ma  być  wykonana  w  programie  Word; 

 pod  każdym  zdjęciem  ma  być  podana  informacja  co  to  za  miejsce  i gdzie  się  

znajduje; 

 do  zdjęć  należy  dołączyć  komentarz  w  jaki  sposób  dane  miejsce  (np. ulica,  budynek,  

świątynia,  miejsce na  otwartej  przestrzeni, plac,  itd)  jest związane      z  papieżem  

Polakiem;   

 z  jednej  miejscowości  może  być  dowolna  liczba  takich  miejsc; 

 praca  może  opisywać  minimum  10  wybranych  miejsc; 

 

   

6. Wewnątrzszkolny  konkurs  informatyczny: 

Temat: „Wielkość  Jana  Pawła  II – okolicznościowa  pocztówka”; 

 
Klasy: 1-7  

Zadanie:  Uczestnicy  projektują  pocztówkę  upamiętniającą  100. rocznicę  urodzin Jana  Pawła  II. 

Forma  pracy: 

 dowolny  program  graficzny,  np. Paint; 

 

7 .Wewnątrzszkolny  konkurs  informatyczny: 

Temat: „Naród  bez  pamięci  umiera:  Wspomnij   papieża  Polaka”; 

 
Klasy: 6-7 

Zadanie: Uczestnicy wykonują krótki  spot: film  informacyjno - reklamowy przypominający o  tym,  

że    obchodzimy  w  tym  roku  100.  rocznicę  urodzin wybitnego  Polaka- Jana  Pawła  II.   

Forma  pracy: 

 film  może  trwać  maksymalnie  3  minuty; 

 film  może  zostać  wykonany  w  dowolnym  programie  np. Windows  Movie Maker; 

      

      8. Wewnątrzszkolny  konkurs  muzyczny: 

Temat:  „Młodzi  grają  ulubione  pieśni  Jana  Pawła  II” 

                  

Zadanie: Uczestnik  wykonuje  jeden  ze  wskazanych  utworów  muzycznych. 

Lista  utworów: 

• Barka, 

• Abba  Ojcze, 

• Madonno,  Czarna  Madonno 

 

 


