
 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ PARTNERSKICH W PROJEKCIE „SOUNDS AROUND US”  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 58 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYCMI IM. MARII 
DĄBROWSKIEJ W KATOWICACH

W dniach 16-20 października gościliśmy w Naszej szkole gości ze szkół partnerskich projektu. 

Odwiedziło nas 11 uczniów oraz 9 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy. 

W dniu 16 października 2017 r.: 

� Nasi goście zostali oprowadzen
oraz wystawę prac uczniów z

� Uczniowie odwiedzający naszą szkołę wzięli 
gra”  prowadzonych przez panią M. P
przygotowane przez panią M. Błotko.

„SOUNDS AROUND US”

PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ PARTNERSKICH W PROJEKCIE „SOUNDS AROUND US”  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 58 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYCMI IM. MARII 
DĄBROWSKIEJ W KATOWICACH 

20 października gościliśmy w Naszej szkole gości ze szkół partnerskich projektu. 

Odwiedziło nas 11 uczniów oraz 9 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy. 

Nasi goście zostali oprowadzeni po naszej szkole, gdzie mieli okazję 
oraz wystawę prac uczniów związaną z projektem przygotowaną przez panią G. Wysocką

Uczniowie odwiedzający naszą szkołę wzięli udział  w zajęciach muzycznych „Wszystko wokół 
gra”  prowadzonych przez panią M. Pałkę, a następnie mieli okazję pograć w „Animal Bingo” 
przygotowane przez panią M. Błotko. 

„SOUNDS AROUND US” 

PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ PARTNERSKICH W PROJEKCIE „SOUNDS AROUND US”   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 58 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYCMI IM. MARII 

20 października gościliśmy w Naszej szkole gości ze szkół partnerskich projektu. 

Odwiedziło nas 11 uczniów oraz 9 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy.  

gdzie mieli okazję obejrzeć kącik Erasmus+ 
wiązaną z projektem przygotowaną przez panią G. Wysocką 

 

udział  w zajęciach muzycznych „Wszystko wokół 
ałkę, a następnie mieli okazję pograć w „Animal Bingo” 

 



� Odbyła się dyskoteka dla gości z udziałem uczniów naszej szkoły
świetlicy. 

� W tym samym czasie nauczyciele ze szkół partnerskich 
grona pedagogicznego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu logo rytmiki.

W dniu 17 października 2017 r.: 

� uczniowie naszej szkoły oraz ich koledzy i koleżanki ze szkół partnerskich mieli okazję 
odwiedzić Stadion Śląski w Ch
Na murawie oraz na trybunach boiska mogli samodzielnie poeksperymentować z rozchodzeniem 
się dźwięku 

„SOUNDS AROUND US”
Odbyła się dyskoteka dla gości z udziałem uczniów naszej szkoły prowadzona przez 

W tym samym czasie nauczyciele ze szkół partnerskich wraz z liczna reprezentacja naszego 
grona pedagogicznego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu logo rytmiki.

uczniowie naszej szkoły oraz ich koledzy i koleżanki ze szkół partnerskich mieli okazję 
odwiedzić Stadion Śląski w Chorzowie. W trakcie wizyty zwiedzili całą infrastrukturę obiektu. 
Na murawie oraz na trybunach boiska mogli samodzielnie poeksperymentować z rozchodzeniem 

 

„SOUNDS AROUND US” 

prowadzona przez nauczycieli 

 

wraz z liczna reprezentacja naszego 
grona pedagogicznego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu logo rytmiki. 

uczniowie naszej szkoły oraz ich koledzy i koleżanki ze szkół partnerskich mieli okazję 
orzowie. W trakcie wizyty zwiedzili całą infrastrukturę obiektu. 

Na murawie oraz na trybunach boiska mogli samodzielnie poeksperymentować z rozchodzeniem 



� po powrocie do szkoły wszyscy uczniowie ze szkól partnerskich, ich opiekunowie oraz 
przedstawiciele klas wspólnie mieli okazję uczestniczyć w projekcji filmu w nadmuchiwanym 
planetarium zainstalowanym w auli szkolnej.

� następnym punktem programu było wspólne odtańczenie poloneza przez naszych gości oraz całą 
społeczność szkolną. 

� uczniowie szkół partnerskich wraz z towarzyszącymi im uczniami naszej szkoły wzięli udział w 
pokazie tańców ludowych przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz posłuchać 
przygrywającej kapeli ludowej. Następnie uczestniczyli 
których mogli nauczyć się podstawowych kroków w śląskich tańcach ludowych, takich jak trojak 
i owczareczek. 

 

W dniu 18 października 2017 r.: 

� odbyła się całodniowa wycieczka do Krakowa, w której wzięła udział grupa 12 uczniów naszej 
szkoły oraz wszyscy goście
Starego Miasta”  odwidzieliśmy Wawel, w tym Kaplicę Zygmuntowską z Dzwonem Zygmunta, 
rynek wraz z Kościołem Mariackim. Mieliśmy okazję posłuchać hejnału oraz obejrzeć zegar z 
poruszającymi się figurami w Collegium Maius.

 

W dniu 18 października 2017 r.: 

� wspólnie odwiedziliśmy ZOO w Chorzowie, próbując wsłuchiwać się w dźwięki wydawane przez 
zwierzęta.  W drodze powrotnej korzystaliśmy z pięknej pogody, aby moc podziwiać prawdziwą 
złotą polską jesień. 

„SOUNDS AROUND US”
po powrocie do szkoły wszyscy uczniowie ze szkól partnerskich, ich opiekunowie oraz 

zedstawiciele klas wspólnie mieli okazję uczestniczyć w projekcji filmu w nadmuchiwanym 
planetarium zainstalowanym w auli szkolnej. 

następnym punktem programu było wspólne odtańczenie poloneza przez naszych gości oraz całą 

kół partnerskich wraz z towarzyszącymi im uczniami naszej szkoły wzięli udział w 
pokazie tańców ludowych przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz posłuchać 
przygrywającej kapeli ludowej. Następnie uczestniczyli warsztatach tanecznych, w trakcie 

órych mogli nauczyć się podstawowych kroków w śląskich tańcach ludowych, takich jak trojak 

odbyła się całodniowa wycieczka do Krakowa, w której wzięła udział grupa 12 uczniów naszej 
szkoły oraz wszyscy goście ze szkół partnerskich. Podczas realizacji programu „Dźwięki 
Starego Miasta”  odwidzieliśmy Wawel, w tym Kaplicę Zygmuntowską z Dzwonem Zygmunta, 
rynek wraz z Kościołem Mariackim. Mieliśmy okazję posłuchać hejnału oraz obejrzeć zegar z 

gurami w Collegium Maius. 

wspólnie odwiedziliśmy ZOO w Chorzowie, próbując wsłuchiwać się w dźwięki wydawane przez 
W drodze powrotnej korzystaliśmy z pięknej pogody, aby moc podziwiać prawdziwą 

„SOUNDS AROUND US” 

po powrocie do szkoły wszyscy uczniowie ze szkól partnerskich, ich opiekunowie oraz 
zedstawiciele klas wspólnie mieli okazję uczestniczyć w projekcji filmu w nadmuchiwanym 

następnym punktem programu było wspólne odtańczenie poloneza przez naszych gości oraz całą 

kół partnerskich wraz z towarzyszącymi im uczniami naszej szkoły wzięli udział w 
pokazie tańców ludowych przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz posłuchać 

warsztatach tanecznych, w trakcie 
órych mogli nauczyć się podstawowych kroków w śląskich tańcach ludowych, takich jak trojak 

odbyła się całodniowa wycieczka do Krakowa, w której wzięła udział grupa 12 uczniów naszej 
ze szkół partnerskich. Podczas realizacji programu „Dźwięki 

Starego Miasta”  odwidzieliśmy Wawel, w tym Kaplicę Zygmuntowską z Dzwonem Zygmunta, 
rynek wraz z Kościołem Mariackim. Mieliśmy okazję posłuchać hejnału oraz obejrzeć zegar z 

 

wspólnie odwiedziliśmy ZOO w Chorzowie, próbując wsłuchiwać się w dźwięki wydawane przez 
W drodze powrotnej korzystaliśmy z pięknej pogody, aby moc podziwiać prawdziwą 



�  odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna, podczas której przekazaliśmy sobie nawzajem 
sporządzone materiały (scenariusze oraz płyty DVD) oraz dokonaliśmy podsumowania wizyty 

W dniu 19 października: 

� przedstawiciele szkół partnerskich spotkali si
i ustalić rodzaj działań do realizacji w dalszej części projektu.

Przed naszą szkoła kolejne zadania do 

„SOUNDS AROUND US”
odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna, podczas której przekazaliśmy sobie nawzajem 
sporządzone materiały (scenariusze oraz płyty DVD) oraz dokonaliśmy podsumowania wizyty 

przedstawiciele szkół partnerskich spotkali się po raz ostatni, by dokonać podsumowania wizyty 
i ustalić rodzaj działań do realizacji w dalszej części projektu. 

Przed naszą szkoła kolejne zadania do przeprowadzenia przed mobilnością na Łotwę w lutym 2018 r.

„SOUNDS AROUND US” 

odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna, podczas której przekazaliśmy sobie nawzajem 
sporządzone materiały (scenariusze oraz płyty DVD) oraz dokonaliśmy podsumowania wizyty  

 

ę po raz ostatni, by dokonać podsumowania wizyty 

nością na Łotwę w lutym 2018 r. 


