
„SOUNDS AROUND US” (Dźwięki wokół Nas)   

ERASMUS+ 

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi od 1 września 

2016 roku uczestniczy jako partner w realizacji projektu finansowanego 

przez Unię Europejską. Projekt nosi nazwę „Sounds Around Us” (Dźwięki 

wokół Nas), a jego tematyka dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, dźwięku 

rozumianego jako zjawisko fizyczne i muzyczne. Projekt adresowany jest 

dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej. Głównym koordynatorem 

projektu jest Rowan Gate Primary School, szkoła podstawowa dla dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Wellingborough w Wielkiej 

Brytanii. Ponadto w projekcie uczestniczą też szkoły z Litwy i Łotwy. 

 

Dotychczas przedstawiciele szkół partnerskich mieli okazję spotkać się czterokrotnie. 

W dniach 31.10.2016 – 4.11.2016 r. odbyła się wizyta w szkole partnerskiej w Wellingborough w Wielkiej 

Brytanii, w trakcie której omówiono planowane działania oraz założono Twinspace dla uczestników 

projektu. 

W lutym 2017 r. to nasza szkoła gościła przedstawicieli szkół partnerskich z Litwy, Łotwy i Wielkiej 

Brytanii w ramach realizowanej mobilności zawartej w projekcie. W trakcie wizyty zaprezentowano 

doświadczenia naukowe związane z naturą dźwięku oraz zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z metody 

Kniessów. 

 

W maju natomiast nasi uczniowie gościli w szkole partnerskiej w Kelme na Litwie, w trakcie której 

przekazano wszystkim partnerom nagrania dźwiękowe na płytach CD ilustrujące uczucia i emocje.  

W październiku 2017 r. uczestnicy programu znowu przyjechali do Polski. W trakcie wizyty odbyły się 

warsztaty taneczne oraz przekazano opracowane scenariusze zajęć opartych na rytmie, jak również nagrania 

z przeprowadzonych lekcji. 

W trakcie trwania projektu założono w szkole kącik Erasmus+, którego zadaniem jest promowanie projektu 

wśród uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców. Za jego pomocą społeczność szkolna informowana była 

o celach projektu, wykonanych działaniach poprzez prezentację instrumentów muzycznych wykonanych 

przez uczniów naszej szkoły, ogłoszenie listy uczestników mobilności, zamieszczanie zdjęć z odbytych 

mobilności oraz projektów uczniowskich dotyczących krajów partnerskich. Materiały są aktualizowane na 



bieżąco. Ponadto z każdego wyjazdu sporządzane są sprawozdania publikowane na stronie internetowej 

szkoły. 

Z racji uczestnictwa w projekcie w naszej szkole podejmowane są rożne działania, zarówno w trakcie wizyt 

gości ze szkół partnerskich, jak i na bieżąco. Ma to związek z wyznaczonymi w projekcie zadaniami. 

Na chwilę obecna zrealizowaliśmy następujące zadania: 

W lutym 2017 r. Pani Edyty Grabizna-Kusz przeprowadziła w klasach 4-6 serię zajęć na temat dźwięku, 

w trakcie których uczniowie mogli przeprowadzać rozmaite eksperymenty badając jego naturę (wytwarzanie 

fali dźwiękowej, wibrowanie dźwięku itp.) 

 

21 lutego 2017 r. – grupa 12 uczniów z naszej szkoły wraz z uczniami z odwiedzających szkół partnerskich 

brała udział w koncercie w NOSPR w Katowicach, gdzie mieli także okazję zajrzeć za kulisy. W tym 

samym dniu wspólnie odwiedzili Muzeum Śląskie. 

 

Następnego dnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli wraz ze swoimi kolegami ze szkół partnerskich 

w warsztatach zorganizowanych w Pałacu Młodzieży, których tematem był dźwięk i elektryczność. 



Znaczna część działań podczas wizyty studyjnej w lutym 2017 r. odbywała się w naszej szkole. Między 

innymi nasi uczniowie zaprezentowali wizytującym różne doświadczenia dotyczące fizycznych właściwości 

dźwięku. Zapoznaliśmy się także z eksperymentami przeprowadzonymi w pozostałych szkołach 

partnerskich (prezentacje w PowerPoint). 

 

W warsztatach na Uniwersytecie Śląskim, uczestnicy zajęć zgłębiali wiedzę na temat fizycznych aspektów 

fali dźwiękowej. 

Mimo iż goście z Litwy, Łotwy i Wielkiej Brytanii wyjechali do swoich krajów działania w ramach 

programu Erasmus+ „Dźwięki wokół nas” prowadzone były nadal w każdej ze szkół. 

W kwietnia 2017 r, uczniowie zakwalifikowani do mobilności uczestniczyli 

w warsztatach zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, podczas 

których mieli okazję zaprezentować swoje uczucia i emocje 

z wykorzystaniem ruchu oraz gry na instrumentach perkusyjnych własnej 

roboty. 

W maju natomiast w ramach zajęć komputerowych przeprowadzono lekcje 

dotyczące korzystania z programów do nagrywania dźwięku. W ich trakcie 

uczniowie mieli okazję nagrywać oraz modyfikować nagrane dźwięki 

wykorzystując funkcje programu Audacity. Zajęcia przeprowadziły Panie 

Agnieszka Siatkowska, Sandra Jakubowska, Aneta Szota, Karolina Siwczyk. 

W kwietniu i maju podczas lekcji muzyki Pani Maria Pałka przygotowała 

uczniów do wyrażania swoich emocji przy pomocy muzyki. W ich trakcie 

wykorzystano instrumenty wykonane przez uczniów. 

 

 

 



W maju nasi uczniowie jeszcze raz odwiedzili Młodzieżowy Dom Kultury na osiedlu Tysiąclecie. Tym 

razem, z towarzyszeniem profesjonalnych muzyków wzięli udział w realizacji nagrań ilustrujących uczucia 

i emocje. Zgodnie z założeniami projektu sporządzono cztery kopie płyty CD, które zostały przekazane 

szkołom partnerskim podczas wizyty w Kelme na Litwie. 

W dniach  14-20 maja 2017 r. czterech uczniów naszej szkoły pod opieką Pana Dariusza Waloszczyka 

oraz Pani Grażyny Wysockiej zrealizowali mobilność do szkoły partnerskiej w miejscowości Kelme na 

Litwie. W pierwszym dniu wizyty na Litwievnasi uczniowie wzięli udział w zajęciach integrujących 

wszystkich uczestników. Wtedy też wymieniono się płytami CD przygotowanymi przez każdą ze szkół 

partnerskich zawierającą efekt działań prowadzony w swoich szkołach. W tym dniu uczniowie uczestniczyli 

także w lekcjach zajęć przyrodniczych, zaś po południu wszyscy goście wraz z uczniami szkoły wzięli 

udział w zajęciach ruchowych „Dance Club”. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie Kelme, w trakcie 

którego uczniowie mieli za zadanie zapamiętanie jak największej ilości usłyszanych dźwięków.  

Kolejnego dnia odwiedziliśmy park regionalny w Tytuvenai, gdzie wzięliśmy udział w zajęciach na temat 

zwierząt i wydawanych przez nie dźwięków. Obejrzeliśmy przygotowaną prezentację na temat nietoperzy. 

Doświadczyliśmy także „widzenia dźwiękiem” na sposób tych zwierząt. Staraliśmy się też rozpoznawać 

gatunki ptaków po ich śpiewie. Następnym punktem programu była wizyta w Pogromu centras, dawnym 

klasztorze franciszkanów, gdzie oprócz standardowego zwiedzania mieliśmy okazję skosztować także 

specjałów lokalnej kuchni. Po południu odwiedziliśmy szkołę muzyczną w Kelme, gdzie wzięliśmy udział 

w warsztatach muzycznych. 

W programie naszej wizyty na Litwie była również wycieczka do Palangi (Połągi). Odwiedziliśmy tam 

pałac Tyszkiewiczów, w którym znajduje się Muzeum Bursztynu, gdzie mieliśmy okazję podziwiać nie 

tylko ozdoby wykonane z tego materiału ludzką ręką, ale też rozmaite rośliny i zwierzęta uwięzione na 

wieki w kawałkach bursztynu. Ostatnim punktem był spacer po plaży nad brzegiem Bałtyku.  

Braliśmy także udział w Dniu Ekspresji w szkole partnerskiej w Kelme. Tworzyliśmy nowe instrumenty, 

a następnie graliśmy wspólnie z pozostałymi uczestnikami wizyty tworząc orkiestrę.  

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie podsumowujące, w trakcie którego wymieniliśmy się naszymi 

wrażeniami, zaprezentowaliśmy dźwięki usłyszane przez nas w trakcie całej wizyty oraz otrzymaliśmy 

upominki od naszych gospodarzy. 

W czasie wizyt uczniów ze szkół partnerskich nawiązały się znajomości i fantastyczne przyjaźnie. Chcąc je 

podtrzymywać we wrześniu 2017 r. uczniowie naszej szkoły podstawowej wykonali pocztówki, w których 

opisały swoje spotkania z rozmaitymi dźwiękami podczas wakacji. Zostały one wysłane do szkół 

partnerskich na Litwie, Łotwie i w Wielkiej Brytanii. Z otrzymanych przez naszą szkołę pocztówek od 

Naszych partnerów pani Grażyna Wysocka sporządziła gazetkę szkolną. 

W nowym roku szkolnym 2017/2018 wyznaczyliśmy sobie kolejne zadania w ramach programu. Zespół 

nauczycieli w składzie: Danuta Lagierska, Helena Dryja oraz Maria Pałka opracował scenariusze lekcji, 

oparte na wykorzystaniu rytmu podczas zajęć. Następnie na ich podstawie w październiku przeprowadzono 

lekcje z udziałem uczniów naszej szkoły. Zajęcia zostały nagrane i sporządzono z nich cztery płyty DVD. 

 

 

 

 

 



W październiku 2017 r. po raz kolejny mieliśmy okazję gościć nauczycieli oraz uczniów szkół partnerskich 

programu z Litwy, Łotwy i Wielkiej Brytanii. Wizyta rozpoczęła się od wspólnej zabawy dyskotekowej, 

w czasie której wszyscy bawili się znakomicie. 

Nie zapomnieliśmy także pokazać naszym gościom nowo 

otartego Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W trakcie 

wizyty zwiedzili całą infrastrukturę obiektu. Na murawie 

oraz na trybunach boiska mogli samodzielnie 

poeksperymentować z rozchodzeniem się dźwięku.  

W trakcie wizyty zaprosiliśmy naszych partnerów do 

udziału w warsztatach tanecznych, w trakcie których 

uczyliśmy 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 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 poruszającymi się figurami 

w Collegium Maius. 

Następnego dnia wspólnie odwiedziliśmy ZOO 

w Chorzowie, próbując wsłuchiwać się w dźwięki 

wydawane przez zwierzęta. 

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

 


