Organizator:

Projekt edukacyjny:
"Czytam, bo lubię…" II edycja

O projekcie:
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wspólnie
z Wydawnictwem Literatura postanowiło zorganizować projekt
Partnerzy:

popularyzujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Inspiracją
do wspólnego działania stały się książki wydane przez
Wydawnictwo Literatura, które poruszają tematykę historyczną, w
projekcie zostaną wykorzystane dwa tytuły i każdy z nich będzie
skierowany do innej kategorii wiekowej:


Droga do gwiazd opowieść o Mikołaju Koperniku autorzy:
Ziemnicka Katarzyna, Ziemnicki Paweł dla klas IV-V SP



Patroni
honorowi:

Gen i już. Opowieść o Stefanie Banachu autor: CzerwińskaRydel Anna dla klas VI-VIII SP

Koordynator:
Kamila Lutek-Urbaniak (kustosz; Koordynator Sekcji Edukacyjnej
Oddział Gdańska – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w
Łodzi)
Informacje ogólne:
•

Organizatorzy

projektu:

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi, Wydawnictwo Literatura
•

Celem projektu jest popularyzacja historii i upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie
postaw prospołecznych i proobywatelskich.

•

Projekt kierowany jest do dwóch kategorii wiekowych:
Klasy III-V Szkoły Podstawowej
Klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej

•

Realizacja projektu: październik 2021 r. – kwiecień 2022 r.

•

Uroczyste podsumowanie projektu planowane jest na
kwiecień 2022 r. (forma podsumowania i jego termin zostaną
ustalone w późniejszym okresie)

Zgłoszenia do projektu:
Rejestracja do udziału w projekcie odbywa się poprzez zgłoszenie
chęci

uczestnictwa

Organizatorowi

drogą

mailową:

k.lutek@muzeumtradycji.pl lub poprzez złożenie zgłoszenia
osobiście w siedzibie Muzeum ul. Gdańska 13 w Łodzi – Sekcja
Edukacyjna
Obowiązuje rejestracja poprzez wypełnienie i dostarczenie
załączonego formularza.
Formularz wypełnia nauczyciel i zgłasza nim do udziału w
projekcie konkretną klasę lub kółko historyczne.
Uwaga!!! – w formularzu zgłoszeniowym najistotniejsze jest
zaznaczanie kategorii wiekowej, ponieważ każdej z nich jest
przypisana inna książka:
a) Klasy III-V Szkoły Podstawowej – Droga do gwiazd
opowieść o Mikołaju Koperniku
b) Klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej – Gen i już. Opowieść
o Stefanie Banachu
Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 października 2021 r.
Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia
przyjmowania zgłoszeń, jeśli w terminie wcześniejszym niż 19
październik liczba zgłoszonych klas w danej kategorii wiekowej
przekroczy 12.

Etapy realizacji projektu:
1. Etap I – poznajemy książkę pt.:
Klasy III-V Szkoły Podstawowej – Droga do gwiazd opowieść o
Mikołaju Koperniku
Klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej – Gen i już. Opowieść o
Stefanie Banachu

Ten etap będzie realizowany od dnia 2 listopada 2021 r. w
przestrzeni szkolnej. Nauczyciel, który zgłosił swoją klasę lub
kółko historyczne, będzie miał za zadanie zapoznać uczniów z
treścią książki. W celu realizacji tego zadania w dniu 29
października o godz. 16.00 nauczyciel otrzyma mailowo plik
pdf z treścią książki przypisanej do kategorii wiekowej swojej
klasy.
2. Etap II – lekcja online zaprojektowane specjalnie do książki przez
pracownika Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Na tym etapie, każdemu nauczycielowi biorącemu udział w
projekcie w dniu 7 grudnia 2021 r. zostanie udostępniona
wirtualna lekcja wraz z materiałami, która zostanie zaprojektowana
do książki z danej kategorii wiekowej. Uczniowie danej klasy będą
mieli za zadanie zapoznać się z tą lekcją i materiałami do niej do
połowy lutego 2022 r.
Konkurs towarzyszący projektowi:
Każdej

kategorii

wiekowej

będzie

towarzyszył

konkurs

plastyczny, do którego inspiracją ma się stać poznana książka i
obejrzana lekcja. Jury konkursowe wybierze po trzy najlepsze
prace z każdej kategorii wiekowej, których autorzy otrzymają
dyplomy i nagrody książkowe. Prace należy złożyć osobiście w
Sekcji Edukacyjnej lub wysłać pocztą do dnia 28 marca 2022 r.

Dane adresowe:
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
(Sekcja Edukacyjna)
ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź

Prace konkursowe muszą zawierać podane bardzo czytelnie
informacje:
a) Nazwę konkursu
b) Tytuł pracy
c) Pełne imię i nazwisko autora pracy
d) Klasę
e) Nazwę i adres szkoły
f) Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela nadzorującego)
g) Kontakt do opiekuna (e-mail)
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystym
podsumowaniu projektu (Forma i termin podsumowania
projektu zostaną ustalone w późniejszym okresie)

Kontakt:
Sekcja Edukacyjna (siedziba główna MTN w Łodzi)
Tel. 42 620 05 70
e-mail: edukacja@muzeumtradycji.pl
Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak
k.lutek@muzeumtradycji.pl

