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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

Lapbook tematyczny „Zasłużeni dla niepodległości”, 
w ramach szkolnego projektu edukacyjnego „Nasza 
Niepodległa Ojczyzna” 

 

 

Nazwa szkoły/placówki 
 

 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera 

 

Adres szkoły/placówki  
1. gmina,  
2. powiat,  
3. kod pocztowy,  
4. miasto,  
5. ulica,  
6. telefon, 
7. email, 

8. strona internetowa. 
 

 
Gniezno, powiat gnieźnieński, 
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 12, 
tel. 61 4263997, 
email sekretariat@sp5.gniezno.eu, 
www.sp5.gniezno.pl  

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Katarzyna Winiarska, nauczyciel historii, etyki, 
bibliotekarz  

 
 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

Realizacja całego projektu z zadaniem wykonania lapbooka tematycznego „Zasłużeni dla 
niepodległości” została zainspirowana przypadającymi w tym roku znaczącymi rocznicami, 
w celu szczególnego uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 
wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 
Zaproponowana uczniom forma pracy okazała się dla nich bardzo ciekawa, zaowocowała 
wieloma interesującymi, kreatywnymi lapbookami, z których wiele zostało 
wyeksponowanych w galerii uczniowskich dokonań. Realizacja zadania przypadła głownie 
na miesiąc kwiecień br., dodatkowo akcentując go jako miesiąc pamięci narodowej..  

 
 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Uczniowie mogli wykazać się pomysłowością plastyczną, jednocześnie poszerzali swoją 
wiedzę historyczną i umiejętności polonistyczne w zakresie wyszukiwania informacji i ich 
poprawnego zapisu. Namacalnym efektem  zadania projektowego stały się różnorodne 
prace uczniów- lapbooki tematyczne i wystawa z nich przygotowana, by uczcić 
wspomniane wyżej rocznice. 
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3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

W celu zapoznania uczniów z ciekawą formą pracy podjęta została współpraca z Publiczną 
Biblioteką Pedagogiczną w Gnieźnie; przeprowadzone zostały warsztaty tworzenia 
lapbooków. Następnie uczniowie, korzystając z własnych materiałów plastycznych, 
wykonywali swoje prace. 

 
 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/component/content/article/53-projekty/nasza-niepodlegla-
ojczyzna/411-lapbooki?Itemid= 
 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 


