
„SERDECZNA KARTKA”

dla dzieci chorych w specjalistycznych placówkach - Krakowskie Hospicjum dla Dzieci.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas,  radości, dobroci, życzliwość i serdeczności, która
wypełnia ludzkie serca. W tym magicznym czasie, zgodnie z tradycją wysyłamy do bliskich kartki

świąteczne, które są przekazem  życzliwości, miłości, empatii i szacunku. Chcąc okazać swoje serce innym
wystarczy tak niewiele….

REGULAMIN SZKOLNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII ZPO w Kopance do udziału w szkolnym

Projekcie Edukacyjnym „SERDECZNA KARTKA”.

Cele projektu:

★ rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej i kreatywnej dzieci;

★ rozwijanie wrażliwości estetycznej;

★ stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

★ kultywowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych;

★ umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego

Narodzenia;

★ kształtowanie  postawy społecznej oraz empatii.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ KARTKA?

O tym decyduje dziecko. Dzięki jego kreatywności i pomysłowości powstaną cudne, kolorowe kartki

świąteczne. Mogą to być kartki różnego formatu ( małe, duże, bardzo duże). Przekaz życzeń może być

w formie rysunku lub tekstu. Tekst pisany nie jest obowiązkowy, ale w jego przypadku swoje wsparcie

może okazać nauczyciel, bądź rodzic.



Harmonogram projektu:

★ czas trwania projektu - 25.11.2020 r. - 18.12.2020 r.

★ 25.11.2020 r. - rozpoczęcie projektu, wykonanie kartki dla dzieci z hospicjum. Możliwość

dostarczania prac w dowolnym dniu: ZPO w Kopance (portiernia). W wyjątkowych sytuacjach

drogą elektroniczną na adres: zpokopanka@gamil.com

★ 11.12.2020 r. - zakończenie przyjmowania kartek świątecznych!

★ 14 - 18.12.2020 r. - publikacja prac na stronie internetowej ZPO w Kopance, przekazanie kartek

świątecznych hospicjum. Wszystkie dostarczone do szkoły kartki zostaną przesłane do placówki za

pośrednictwem poczty lub indywidualnie przez organizatora projektu. Organizator projektu w

zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, może także przesłać kartki do placówki drogą

internetową w postaci np. kolażu, prezentacji, filmiku.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Organizator projektu: mgr Wioletta Wełna


