,,Dziecięca Akademia Przyszłości”
W roku szkolnym 2012/2013 w S.P Nowe Grabie realizowany był projekt unijny ,,Dziecięca
Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej’’. Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013.
Uczniowie za Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu mogli korzystać z rozszerzonej i
bardzo bogatej oferty edukacyjnej, obejmującej 5 modułów w łącznym wymiarze 20 godzin
miesięcznie w następującym podziale:
• 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
• 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
• 4 godziny zajęć z języków obcych
• 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
• 6 godzin zajęć sportowo-wychowawczych.
Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2012 roku a zakończyły się w czerwcu 2013 roku.
Uczestnicy zajęć mieli okazję dodatkowo w sposób niekonwencjonalny poszerzyć swoją wiedzę
i zdobyć nowe umiejętności. W ramach programu uczniowie uczestniczyli również w ciekawych
wyjazdach:

Zajęcia przyrodnicze w płockim ZOO
W dniu 17.11.2012 roku w ramach zajęć przyrodniczo-matematycznych grupa projektowa
uczestniczyła w lekcji pt” Zwierzęta świata – gady”. Była to bardzo atrakcyjna forma zajęć,
podczas której uczniowie mieli możliwość przyjrzenia się z bliska przedstawicielom niektórych
gatunków ssaków, gadów, płazów, czy bezkręgowców. Spacer po ZOO i zajęcia dydaktyczne
okazały się niezastąpioną formą kontaktu uczniów z żywą przyrodą.

Wycieczka do Torunia
Dnia 6 grudnia 2012 roku pojechaliśmy na jednodniową edukacyjną wycieczkę do Torunia.
Zwiedzanie Torunia rozpoczęliśmy od Planetarium, w którym obejrzeliśmy film pt. „Osiem
planet”. Seans ten zawiera wiele ciekawych informacji na temat naszej słonecznej rodziny
w świetle nowej definicji planet z 2006 roku, a więc po usunięciu z tego grona planety Pluton.
Film ten dostarczył uczniom wiele wrażeń, a także pogłębił ich wiedzę o planetach i gwiazdach.
Po skończonym seansie zwiedziliśmy wystawę w Geodium, która składała się z kilkunastu
interaktywnych urządzeń – zabawek, przybliżających w sposób poglądowy działanie sił
grawitacji na ciężkich ciałach niebieskich, powstawanie tornad, problemy związane z dalekimi
lotami kosmicznymi. Wystawa zawierała również model sondy kosmicznej. Dzieci mogły
poprzez zabawę poznać jak działają wszystkie urządzenia. W dalszej kolejności udaliśmy się do
Muzeum Piernika, gdzie aktywnie uczestniczyliśmy w procesie wykonywania pierników:

przesiewając mąkę, ubijając korzenie w moździerzu, dodając wszystkie składniki konieczne do
przyrządzenia tradycyjnych pierników.
Własnoręcznie zrobione przez nas pierniki mogliśmy zabrać jako pamiątkę z muzeum.
Gospodarzem pokazu był słynny Mistrz Piernikarski, któremu pomagali Wiedźma Korzenna i
czeladnicy.
Ostatnim punktem wycieczki był spacer po Starówce, gdzie dzieci podziwiały Ratusz i
pomnik Mikołaja Kopernika a także kupowały toruńskie pamiątki. Po dniu pełnym atrakcji,
wieczorową porą uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do Nowego Grabia, gdzie już
czekali na nich rodzice. To był bardzo udany dzień.

Wyjazdy na zajęcia sportowe na basen
Podstawowym celem wyjazdów na basen była nauka pływania czterema podstawowymi
stylami pływackimi, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi,
systematyczności i pracowitości. Walka z otyłością, profilaktyka skrzywień kręgosłupa, wpajanie
prawidłowych nawyków higienicznych. Tematyka zajęć była zgodna z opracowanym programem
realizowanym na zajęciach sportowo – wychowawczych. Dzieci były pod stałą opieką od
momentu wejścia do autobusu aż do powrotu do domu. Na basenie zajęcia obejmowały
podstawowe ćwiczenia w wodzie, kraul na piersiach i na grzbiecie, naukę stylu klasycznego,
naukę nawrotów oraz gry i zabawy w wodzie. Dwa razy byliśmy na basenie „Podolanka” w
Płocku oraz jeden raz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie.
Dnia 23 stycznia dzieci wraz ze swoimi opiekunami wybrały się do Aquaparku w Kutnie. Na
miejscu mogły korzystać z basenów, zjeżdżalni i innych atrakcji mieszczących się na terenie
ośrodka. Tak upłynął drugi dzień ferii zimowych.
W dniu 16 marca 2013 roku odbyła się wycieczka zorganizowana dla uczestników projektu
do najmłodszego uzdrowiska w Polsce – Uniejowa, położonego w północno – zachodniej części
regionu łódzkiego. Wycieczka do kompleksu basenowo – termalnego w Uniejowie to
potwierdzenie popularnego powiedzenia „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Wycieczkę
planowaliśmy od trzech miesięcy i większość z nas nie mogła doczekać się wyjazdu. Na zabawy
w wodzie mieliśmy trzy godziny z przerwą na posiłek. Wszyscy byliśmy zachwyceni wyjazdem.
Poznaliśmy właściwości lecznicze uniejowskiej solanki oraz korzystaliśmy z wielu atrakcji . Po
wodnych zabawach, zrelaksowani i wypoczęci wróciliśmy do domów.
13 kwietnia 2013 roku został zorganizowany wyjazd na basen „FALA” do Łodzi. Aquapark
Fala to największy w całej Polsce park wodny o łącznej powierzchni lustra wody wynoszącej
2.450 mkw. Jednocześnie może on pomieścić 1.200 osób. Na powierzchni kilku hektarów
skupiono masę atrakcji: baseny sportowe i rekreacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, basen z falą,
basen z dziką rzeką, dwie mega zjeżdżalnie, brodziki, atrakcje relaksacyjne typu: leżaki do
masażu wodnego, 3 wanny jacuzzi, bicze wodne masujące plecy. Pod opieką ratowników, którzy
spotkanie rozpoczęli od przypomnienia regulaminu korzystania z pływalni, dzieci mogły przez 3
godziny wykazać się umiejętnością pływania oraz korzystać ze wszystkich atrakcji. Zajęcia
obejmowały podstawowe ćwiczenia w wodzie oraz gry i zabawy w wodzie. Spodziewane efekty,

czyli nabycie umiejętności pływania, kontakty dzieci z różnych szkół, nauka czynnego spędzania
czasu wolnego, dzieci zdrowsze, bardziej zahartowane, odważniejsze zostały w pełni osiągnięte.

Wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik
i na Stadion Narodowy
27 kwietnia 2013r. uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w wyjeździe o charakterze
dydaktycznym. Głównym punktem programu wycieczki był pobyt w Centrum Nauki „
Kopernik”, którego celem jest upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki. Obecnie znajduje się
tam około 340 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach oraz Teatr Robotniczy, Park
Odkrywców i Planetarium. Są to stanowiska doświadczalne lub urządzenia, pozwalające na
aktywne poszerzanie wiedzy oraz wyjaśnienie wielu zjawisk. Uczniowie mogli poznać prawa
nauki poprzez samodzielnie przeprowadzone doświadczenia na interaktywnych wystawach.
„ Świat w ruchu” przybliżył im zagadnienia , związane z ruchem w pojęciu fizycznym.
Natomiast galeria „ Człowiek i środowisko” pomogła zrozumieć jak funkcjonuje otaczający ich
świat. Wystawa ”Korzenie cywilizacji” wprowadziła uczniów w historię ludzkości poprzez jej
najważniejsze wynalazki, np.. radio, Internet czy film. Uczniowie mogli poeksperymentować i
poczuć się przez chwilę prawdziwymi naukowcami. Po dużej dawce wrażeń udaliśmy się na
obiad, bo okazało się, że jesteśmy bardzo głodni. Po smacznym posiłku pojechaliśmy na Stadion
Narodowy. Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowy, przystosowany do organizacji widowisk
sportowych, koncertów muzycznych i innych wydarzeń kulturalnych. Może też pełnić funkcje
biurowe, handlowe, hotelowe oraz gastronomiczne. Obiekt może pomieścić na trybunach ponad
58 tys. kibiców. Stadion zawiera kilka poziomów, których część znajduje się pod poziomem
boiska. My zwiedziliśmy część nadziemną obiektu, rozprowadzającą widzów bezpośrednio na
trybuny. Uczniowie mieli okazję posiedzieć na trybunach i poczuć się jakby byli na meczu.
Zwiedziliśmy również wystawę "Świat Wielkiego Futbolu" Stefana Szczepłka, otwartej już od
2 lutego na Stadionie Narodowym. Zobaczyliśmy tam ponad 1000 przedmiotów – unikatowych
koszulek, piłek, butów, historycznych proporców, pucharów, archiwalnych zdjęć i plakatów –
dokumentujących historię piłki nożnej. Wśród pamiątek znajdą się także eksponaty
dokumentujące dokonania polskiej piłki. Uczestniczyliśmy w Targach Rodzinnych
odbywających się na terenie Stadionu Narodowego. Organizatorzy zadbali o miłą atmosferę w
czasie wiosennych zabaw z dziećmi, podpowiedzieli jak pomóc dzieciom w nauce, udzielili
wskazówek, co zrobić, by nauka była przyjemnością.
Uczestnicy wyjazdów nie ponosili żadnych kosztów. Wszystkie bilety wstępu oraz transport
zostały pokryte w ramach projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Serdecznie za wszystko dziękujemy i mamy nadzieję, ze jeszcze będziemy mieli
okazję uczestniczyć w takim projekcie.
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