
Projekt edukacyjny „Zabawna kraina Juliana Tuwima” 
 
W 2013 roku przypada 60 rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. 
Dlatego też, uchwałą Sejmu RP, rok 2013 ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima – 
wybitnego pisarza, autora wierszy dla dorosłych i dzieci, słów piosenek, tekstów dla kabaretów, 
rewii, operetek, ale także redaktora i tłumacza poezji obcojęzycznej. Autor „Kwiatów polskich” 
był również współzałożycielem grupy poetyckiej „Skamander” i stałym współpracownikiem 
„Wiadomości Literackich”, a także jednym z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia 
międzywojennego, którego twórczość wpłynęła na następne pokolenia. 
Aby upowszechnić wiedzę o poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość 
wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego 
życia, Szkoła Podstawowa w Rzechcie będzie realizować Projekt edukacyjny „Zabawna kraina 
Juliana Tuwima”. 
 
Projekt zostanie zrealizowany w klasach I-VI w Szkole Podstawowej w Rzechcie. 
Termin realizacji: luty – czerwiec 
Organizatorzy: p. Bogumiła Nowakowska, p. Beata Skibińska 
 
Cele ogólne: 
- promocja literatury dziecięcej, popularyzacja twórczości Juliana Tuwima; 
- budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 
- rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów; 
- bogacenie słownictwa uczniów; 
- sprawdzenie zdobytych wiadomości w atrakcyjny sposób. 
Cele szczegółowe: 
- uczeń zna wybrane informacje z życia Juliana Tuwima i jego twórczość; 
- uczeń zna wybrane wiersze poety; 
- uczeń rozpoznaje postacie z wierszy Juliana Tuwima; 
- uczeń recytuje wiersze z zachowaniem odpowiedniej intonacji; 
- uczeń ilustruje wybrane wiersze , rozwiązuje rebusy, krzyżówki, zagadki; 
- uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. 
 
Zadania do zrealizowania. 
1. Spotkania edukacyjno-literackie: „Niezwykła podróż lokomotywą Pana Tuwima”.  
   Zajęcia organizowane w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - klasy I-III  
  - samodzielne czytanie utworów poety– klasy IV-VI (luty) 
2. Konkurs plastyczny na najciekawszą ilustrację do wierszy Juliana Tuwima 
- klasy I-VI (marzec) 
3. Konkurs wiedzy dla uczniów klas IV–VI (kwiecień) 
  - test pisemny o życiu i twórczości Juliana Tuwima 
4. Konkurs recytatorski dla klas I-VI (maj) 
   
Podsumowanie projektu 
1. Wystawa prac plastycznych, dyplomy, nagrody. 
2. Gazetka ścienna o życiu i twórczości Juliana Tuwima. 
3. Konkurs recytatorski. 


