
„Tarnów - nasze magiczne  miasto  

zaczarowane w słowach i obrazach”. 
 

Przystępujemy do realizacji projektu: „Tarnów - nasze magiczne miasto zaczarowane 

w słowach i obrazach”. 

 

CELE PROJEKTU: 

 

  W ramach tego przedsięwzięcia  uczniowie zapoznają się z  życiem i twórczością  

poetów związanych z Tarnowem, będą mogli porównać swoje odczucia i wrażenia 

związane z miejscem, w którym się urodzili, w którym mieszkają do tych opisywanych 

przez  znanych twórców; rozwijać swoje pasje i zainteresowania artystyczne -  

ci, którzy marzą o poetyckiej sławie, będą mogli spróbować swoich sił jako poeci, inni 

będą mogli pochwalić się swoimi talentami malarskimi, będzie także okazja 

do zaprezentowania się w roli fotografa.  

 

Projekt realizujemy  w dwóch grupach wiekowych: 

● uczniowie z klas II-III; 

● uczniowie z klas IV-VII.  

 

Etap I  

 

 ● Uczniowie z  klas IV-VII, samodzielnie bądź z pomocą nauczycieli, wyszukają wiersze 

opisujące niezwykły urok Tarnowa.  

Do wybranego przez siebie tekstu uczeń napisze własny wiersz albo  narysuje// namaluje  

pracę plastyczną albo zrobi kilka fotografii.  

Praca  powinna być interpretacją wybranego przez ucznia utworu i do niego bezpośrednio 

nawiązywać. 

● Uczniowie z klas II-III zostaną zapoznani z wybranym  dla nich wierszem w trakcie 

lekcji. Po przeczytaniu utworu  przez nauczyciela uczniowie narysują, namalują ilustrację 

nawiązującą  do tekstu.  

Technika wykonania prac plastycznych dowolna, na papierze w formacie A3,A4. 

 

Etap II 

 

Najlepsze prace z klasy  zostaną zakwalifikowane do  II etapu konkursu.  

Jury dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców konkursu - trzy pierwsze miejsca w trzech 

kategoriach: 

● konkurs poetycki, 

● konkurs plastyczny, 

● konkurs fotograficzny. 

Na  zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz wystawa prac, które zostaną 

zaprezentowane w dniu podsumowania projektu!!! 

 

Udział uczniów w projekcie jest obowiązkowy!!! 

Napisane wiersze oddajemy nauczycielom języka polskiego, prace plastyczne,  

samodzielnie wykonane  fotografie   przekazujemy nauczycielom plastyki. 

 



Uwaga! Na odwrocie każdej pracy należy podać imię, nazwisko, klasę oraz  autora i tytuł 

utworu, który był inspiracją dla ucznia. 

 

Termin składania prac  - 16.10.2017r. 

 

 IMPREZY TOWARZYSZĄCE  

W ramach projektu  już odbyły się warsztaty malarskie pod kierunkiem p. Andrzeja 

Westwalewicza, tarnowskiego artysty plastyka. 

 

Ponadto uczniowie będą mogli zacieśnić współpracę z  Seniorami  z Osiedlowego Klubu 

Seniora „Wiosna Życia”, biorąc udział w ciekawych  warsztatach integracyjnych. 
 

Koordynator projektu: mgr Anna Bulanda 


