
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 r. 

 

Miejsce realizacji zadania: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41 

Nazwa zadania „Mała Politechnika SP 4” 

 

I. Opis zadania 

W okresie maj – listopad 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu 

realizowanoprojekt pod nazwą "Mała Politechnika SP 4". W ramach projektu 

przeprowadzono następujące działania: 

1. Zorganizowanie cyklu 10 zajęć edukacyjnych dla społeczności lokalnej – dzieci  

w wieku 5 – 10 lat o następującej tematyce: 

 „Geometryczny świat” - 16.09.2021 r.  

 „Sekrety wody” - 23.09.2021 r.  

 „Kodowanie na dywanie” - 28.09.2021 r. 

 „Bakterie dobre i złe” - 7.10.2021 r.  

 „Kolorowy świat map” - 12.10.2021 r.  

 „Programowanie i robotyka” - 9.11.2021 r. 

 „Tajemnice prądu” - 9.12.2021 r. 

 „Kolorowy świat wskaźników chemicznych” - 18.11.2021 r.  

 „Niebezpieczny czad” - 25.11.2021 r.  

 „Matematyka inaczej” - 2.12.2021 r. 

Zajęcia prowadzone były przez pięciu nauczycieli – kadrę Szkoły Podstawowej  

nr 4 w Elblągu i uczestniczyło w nich średnio 20dzieci i 10 rodziców.Podczas zajęć dzieci 

uczyły się przez zabawę, grały w gry edukacyjne, wykonywały eksperymenty, 

dokonywały obserwacji.  

2. Przeprowadzenie konkursu pn. „Trójwymiarowy świat matematyki”.  

Konkurs skierowany był do dzieci z lokalnych przedszkoli oraz uczniów klas 1- 3 

elbląskich szkół podstawowych. Konkurs polegał na wykonaniu pracy przestrzennej 

(zabawki, budowli itp. ) składającej się z przestrzennych brył geometrycznych i cieszył się 

dużym zainteresowaniem. W konkursie wzięło udział 25 dzieci.Wystawa prac, 

rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpiło podczas Festiwalu Nauki.  

3. Zorganizowanie Festiwalu Nauki.  

Festiwal odbył się 13.10.2021 r. i wzięły w nim udział dzieci w wieku 5 – 10 lat wraz  

z rodzicami. Uczestnicynabywali wiedzę z dziedziny nauk ścisłych, tj. chemia, 



matematyka, biologia, brały udział w zabawach rozwijających kreatywność i kompetencje 

społeczne. W Festiwalu Nauki wzięło udział ok 40 dzieci.  

Celem wszystkich przeprowadzonych działań było rozwijanie umiejętności matematyczno – 

przyrodniczych, zainteresowań, kształtowanie kompetencji miękkich, społecznych oraz 

integrowanie środowiska. 

 

 

 

 

 


