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HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

Realizatorzy 
projektu 

Zadania Środki do realizacji Czas 
realizacji 

Zadania dla biblioteki 
szkolnej 

Klasa 6a 
Włochy 

- przygotowanie wiadomości o    
  wylosowanym kraju europejskim 

- prezentacja wybranego kraju na 
 apelu podsumowującym projekt 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 
plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu  

Klasa 6b - przygotowanie mapy         
   konturowej Europy 
- przygotowanie ogólnych 
   wiadomości o Europie 
- prezentacja na apelu 
  podsumowującym projekt 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa 6c 
Norwegia 

- przygotowanie wiadomości  o    
  wylosowanym kraju europejskim 

- prezentacja wybranego kraju na 
 apelu podsumowującym projekt 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa 5a 
Rumunia 

- przygotowanie wiadomości o    
  wylosowanym kraju europejskim 

- prezentacja wybranego kraju na 
 apelu podsumowującym projekt 

 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu  

Klasa 5b 
Niemcy 

 
 

- przygotowanie wiadomości o    
  wylosowanym kraju europejskim 

- prezentacja wybranego kraju na 
 apelu podsumowującym projekt 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa 5c 
Wlk. Brytania 

 
 

 

- przygotowanie wiadomości o    
  wylosowanym kraju europejskim 

- prezentacja wybranego kraju na 
 apelu podsumowującym projekt 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 
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Klasa5d 
Rosja 

- przygotowanie wiadomości o    
  wylosowanym kraju europejskim 

- prezentacja wybranego kraju na 
 apelu podsumowującym projekt 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa4a - przygotowanie wiadomości o 
budowie baśni  
- prezentacja na apelu 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa4b 
Dania 

- przygotowanie wiadomości o    
  wylosowanym kraju europejskim 

- prezentacja wybranego kraju na 
 apelu podsumowującym projekt 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa4c 
Czechy 

- przygotowanie wiadomości o    
  wylosowanym kraju europejskim 

- prezentacja wybranego kraju na 
 apelu podsumowującym projekt 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa4d 
Francja 

- przygotowanie wiadomości o    
  wylosowanym kraju europejskim 

- prezentacja wybranego kraju na 
 apelu podsumowującym projekt 

-literatura popularno-naukowa, 
metody aktywne, materiały 

plastyczne i inne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa3a 
Niemcy 

 
 
 
 

-opowiadanie wybranej baśni 
-prezentacja  z wykorzystaniem 
rekwizytów 

-wypożyczenie książek, 
przygotowanie rekwizytów 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa3b 
Włochy 

- opowiadanie wybranej baśni 
-prezentacja  z wykorzystaniem 
rekwizytów 

-wypożyczenie książek, 
przygotowanie rekwizytów 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 
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Klasa3c 
Norwegia 

- opowiadanie wybranej baśni 
-prezentacja  z wykorzystaniem 
rekwizytów 

-wypożyczenie książek, 
przygotowanie rekwizytów 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa3d 
Rosja 

- opowiadanie wybranej baśni 
-prezentacja  z wykorzystaniem 
rekwizytów 

-wypożyczenie książek, 
przygotowanie rekwizytów 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa2a 
Rumunia 

 
 
 

- przedstawienie scenki z wybranego 
fragmentu baśni 
-prezentacja z wykorzystaniem 
rekwizytów 

-wypożyczenie książek, 
przygotowanie rekwizytów 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa2b 
Francja 

- przedstawienie scenki z wybranego 
fragmentu baśni 
-prezentacja z wykorzystaniem 
rekwizytów 

-wypożyczenie książek, 
przygotowanie rekwizytów 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa2c 
Czechy 

- przedstawienie scenki z wybranego 
fragmentu baśni 
-prezentacja z wykorzystaniem 
rekwizytów 

-wypożyczenie książek, 
przygotowanie rekwizytów 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa2d 
Dania 

 
 
 
 

 - przedstawienie scenki z wybranego 
fragmentu baśni 
-prezentacja z wykorzystaniem 
rekwizytów 

-wypożyczenie książek, 
przygotowanie rekwizytów 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Klasa 2e 
 

Wlk. Brytania 

- przedstawienie scenki z wybranego 
fragmentu baśni 
-prezentacja z wykorzystaniem 
rekwizytów 

-wypożyczenie książek, 
przygotowanie rekwizytów 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 
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Klasy 1 
Polska 

- przeczytanie wylosowanej polskiej 
baśni 
- wykonanie ilustracji 

- wypożyczenie książek z baśniami, 
materiały plastyczne 

Do 26 
kwietnia 

-dostarczenie literatury, 
zorganizowanie wystawy prac 
plastycznych zarezerwowanie 
czasu i miejsca na realizację i 
prezentację projektu 

Nauczyciele WF - przygotowanie z klasą 6b krótkich 
informacji o sporcie na kontynencie 
europejskim 
- prezentacja na apelu 

-literatura popularno-naukowa, 
rekwizyty 

Do 26 
kwietnia 

 

Nauczyciel muzyki -oprawa muzyczna podczas 
prezentacji projektu 

-płyty z muzyką poszczególnych 
krajów oraz inne źródła muzyczne 

Do 26 
kwietnia 

 

Nauczyciele 
informatyki 

-wykonanie prezentacji 
multimedialnej 

-komputer i inne urządzenia 
multimedialne 

Do 26 
kwietnia 

 

 

Czas prezentacji podczas apelu: 

Klasy starsze do 15min                                                                                                                               opracowanie: 
Klasy drugie do 7 min 
Klasy trzecie do 10 min 


