
Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”.  
 
skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół 
ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-
wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. 
 
Jest  realizowany od 1 września 2020 r. do 13 czerwca 2021r. 
Miejsce realizacji: ZSP im. Jana Pawła II w Rząśni 
Nauczyciel prowadzący: Aleksandra Kluczna 
 
Celem projektu jest: 
- kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży; 
- dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi; 
- integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu; 
- nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, 
zachowaniem,   jak również cechami niewidocznymi na pierwszy rzut oka np. 
choroby serca, autyzm,  cukrzyca; 
- budowanie przyjaznego klimatu integracji; 
- nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, 
które posiadamy; 
- eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie; 
- przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji; 
 
Projekt składa się z pięciu MODUŁÓW: 
 
I  MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ 
DZIEŃ KROPKI przy współpracy z MiguMig Jowity Łechtańskiej 
 
II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA” 
Przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią 
 
III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW” 
Przy współpracy z Terapeutycznym ABC 
 
IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „EMPATIA” DZIEŃ 
KOLOROWEJ SKARPETY 
 
V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU” 

przy współpracy z Bookarnik.pl 
 
 
 
 



Zadania do wykonania w module 1: 

 

1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie 
obowiązkowe). 
2. Umieśćcie w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy 
plakat projektu. 
3. Ubierzcie się 15 września w kropkowe ubrania, zróbcie sobie zdjęcie. 
 
Zadania do wykonania w module 2: 

 
1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie 
obowiązkowe). 
2. Umieśćcie w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy 
plakat projektu do modułu drugiego. 
3. Spróbujcie zrobić wystawę na tablicy przed klasą na temat Wyobraźni. 
 
 
Zadania do wykonania w module 3: 

 
1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie 
obowiązkowe). 
2. Umieśćcie w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy 
plakat projektu do modułu trzeciego. 
3. Spróbujcie zobrazować wybrane przez siebie ciepłe, puchate słowo. 
 
 
Zadania do wykonania w module 4: 

 
1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie 
obowiązkowe). 
2. Umieśćcie w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy 
plakat projektu do modułu czwartego. 
3. 21 marca- ubierzcie w tym dniu Skarpety nie do pary. Wykonajcie zdjęcie. 
 
Zadania do wykonania w module 5: 

 
 
1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie 
obowiązkowe). 
2. Umieśćcie w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy 
plakat projektu do modułu piątego. 
3. Stwórzcie własne słoiki na strachy. 


