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CELE PROJEKTU
Cele ogólne projektu:
• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek
i wrażliwość.
Cele szczegółowe:
• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Każdy z Nas jest inny, równy 
i wyjątkowy”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, 
kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby 
serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.



Głównym założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko 
różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, etc., bo nie 
wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę.

Metody i formy realizacji projektu:
• czynne,
• słowne,
• oglądowe,· twórcze,
• zadań stawianych do wykonania,
• grupowa,
• indywidualna.

Ewaluacja projektu
• Prezentacja wytworów dzieci.
• Wystawa w szkołach biorących udział 
w projekcie z etapów projektu w 
wybranej przez siebie formie np. w 
postaci gazetki na tablicy 
informacyjnej.
• Sprawozdanie z realizacji projektu 
(arkusz ewaluacji, fotorelacja)





Moduł 1- Kreatywność- połączony z Dniem Kropki



CELE GŁÓWNE:
•Pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności.
•Rozbudzanie aktywności ucznia i chęci zaangażowania podczas zajęć.
CELE SZCZEGÓŁOWE
•Udziela odpowiedzi na zadawane pytania.
•Wykorzystuje swoją fantazję i wyobraźnię w pracy.
•Dobiera odpowiedni kolor do pracy plastycznej.
•Potrafi współdziałać w grupie.
•Aktywnie uczestniczy w zabawach.
•Uświadomienie uczniom faktu, że wyobraźnia czyni nas wielkimi, że w 
dużej mierze od umiejętnego snucia marzeń zależy jakość naszego życia.
•Przekonanie ich jak ważne jest, aby wyobraźnię traktować poważnie i 
traktować ją jak możliwość do osiągnięcia celów.
•Ukazanie sposobu, w jaki należy planować marzenia używając 
wyobraźni.
FORMY PRACY:
•indywidualna
•grupowa
METODY:
•praktyczno-zadaniowa, praca indywidualna
•praktyczne ćwiczenia: samodzielne doświadczenia teatralne
•swobodna ekspresja słowna i ruchowa
•pokaz: zewnętrzna demonstracja uczuć, w formie ruchowej i słownej
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
•kartki bloku technicznego, kolorowy papier, bibułka,
•balony
•szary papier
•gruby sznur, taśma klejąca
•kredki, ołówki, klej, nożyczki.

Moduł 2 - WYOBRAŹNIA



Moduł 3 – MOC SŁÓW

Są jak zaklęcia i jak klątwa. Niektóre raz wypowiedziane zmieniają wszystko”. 
Nora Roberts





Moduł 4- RÓWNOŚĆ



Moduł 5 – ODWAGA



MODUŁ 5 –
ODWAGA I SŁOIK NA 

STRACHY



MODUŁ 5 –
ODWAGA I 

SŁOIK NA STRACHY



Kartki z Iskierkami Emocji

Kartki z Iskierkami Emocji- to część projektu edukacyjnego 
Każdy z Nas jest inny, równy i wyjątkowy. Ich realizacja to 
czysta przyjemność zarówno dla nauczyciela, jak i dzieci.

Udział w Kartkach z Iskierkami Emocji, polega na 
przygotowaniu wraz ze swoją grupą- kartek 
okolicznościowych, które wysyłane są do partnerskiej klasy, 
którą z przyjemnością Ci znajdziemy.
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UCZNIOM SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 
ORAZ UCZNIOM Z INTERNATU 

SKŁADAMY 
OGROMNE PODZIEKOWANIE

ZA WZOROWE ZAANGAŻOWANIE SIĘ 
W REALIZACJĘ PROJEKTU „KAŻDY Z NAS JEST INNY, RÓWNY, 

WYJATKOWY”.

W SPOSÓB GODNY PODZIWU REALIZOWALIŚCIE WSZYSTKIE MODUŁY.

JESTEŚCIE WYJĄTKOWI, WSZYSCY WSZYSTKIM RÓWNI A KAŻDY Z WAS 
INNY!



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
DOMINIKA BARAŃSKA

MARIUSZ ZAJĄC


