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                                   PLAN OBCHODÓW 
                         PATRONA ROKU  2009/2010 
                      KORNELA    MAKUSZYŃSKIEGO 
                       w Szkole Podstawowej w Biernej 
 
 
           MOTTO: Fantazja uniesie cię na skrzydłach ponad chmury 

                                           Byle dalej, byle dalej od ludzi. 
                                           Tam los uśmiechnie się do ciebie, 
                                           Tam znikną troski i żale. 
                                           Stamtąd wrócisz pełen otuchy,  
                                           Z ufnością spojrzysz przed siebie. 
                                          A kiedy ból znowu cię dosięgnie, 
                                          Odnajdziesz te drzwi jedyne- 
                                          Drzwi do krainy szczęścia. 
                                                                           
                                                         ( Martyna Mirecka) 
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                      Cel: realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej – Wychowanie czytelniczomedialnej 

 

 

Lp. 
 

 

Formy realizacji. 

 

Spodziewane efekty: 

Uczeń: 

 

Odpowiedzialny. 

 

 

Termin. 

 

 
   1. 

Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych o życiu i  

twórczości Kornela 

Makuszyńskiego. 

 

 

Słuchanie na lekcjach 

wychowawczych 

przygotowanych przez uczniów   

fragmentów utworów Kornela 

Makuszyńskego- konkursy 

pięknego czytania. 

 

Przekłady intersemiotyczne 

różnymi technikami do 

czytanego fragmentu. 

 

Zna sylwetki wybitnych pisarzy 

dla dzieci. 

 

 

 

 

Doskonali technikę głośnego 

czytania. 

 

 

 

 

 

Potrafi wyrazić technikami 

malarskimi swoje myśli i 

uczucia związane z czytanym 

fragmentem.  

Wychowawcy klas.  

         IX - XI 

 

   2. Wykonanie gazetek 

tematycznych w klasach. 

 

Poszukuje i potrafi znaleźć 

potrzebne informacje w 

różnych źródłach.  

Korzysta z Internetu. 

 

Wychowawcy klas , 

nauczyciel-bibliotekarz. 

 

 

       

              X 
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    3. Konkurs plastyczny dla klas I – 

III oraz dla oddziału 

przedszkolnego: 

„Znam przygody Koziołka- 

Matołka” 

Wyraża swoje odczucia w 

formie wizualnej, stosując 

różne techniki plastyczne. 

 

E. Mendziak- oddz. 

przedszkolny, 

B.Delijewska – kl. I, 

M.Welc- kl.II 

K. Dubiel– kl. III, 

 

 

 

        

 

                  III 

     4. Konkurs literacki dla klas IV-

VI: 

„Mój ulubiony bohater z 

utworów Kornela 

Makuszyńskiego”. 

 

 

Tworzy małe formy literackie. 

Rozwija zainteresowania 

czytelnicze. Prezentuje swoje 

osiągnięcia na forum klasy i 

szkoły. 

 

 

Jadwiga Szafrańska 

 

 

 

                 III 

    5. Przygotowanie drużyn do 

szkolnego konkursu wiedzy o 

Patronie Roku. 

 

Zna życie i twórczość  Kornela  

Makuszyńskiego. 

Jadwiga Szafrańska, Teresa 

Wronkowska, Agnieszka 

Słonecka 

 

 

               III 

    6. Przeprowadzenie szkolnego 

konkursu wiedzy o Patronie 

Roku.  

Prezentacja prac plastycznych 

uczniów kl. 0 – III i prac 

literackich uczniów kl. IV – VI. 

 

Prezentuje na forum szkoły 

własne sukcesy i osiągnięcia. 

 

Jadwiga Szafrańska,  

 

 

Elżbieta Mendziak 

Nauczyciele kształcenia 

zintegrowanego. 

 

                

                IV 

    7. Wycieczka 

 

 

Uczestniczy w wydarzeniach  

kulturalnych. Zna zasady 

zachowania się w muzeum. 

 

 

 

 

 

 

                 V 
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