
 
 

Ocena wizyty partnerskiej w ramach programu Erasmus+  

w Opawie (Czeska Republika) 

w dniach od 02.11.2015r. do 06.11.2015r. 

Tematem przewodnim całej wizyty było  Halloween. 

 

02.11.2015 

- przyjazd do partnerskiego przedszkola w Opawie- uroczyste przywitanie, przekazanie 
upominków i drobnych prezentów.  Zaznajomienie z programem całej wizyty. 

-wyjazd do pobliskiej miejscowości Sosnove- wycieczka po przedsiębiorstwie warzywno- 
owocowym „Vitaminator” specjalizującym się w produkcji  ekologicznych soków owocowo-
warzywnych dla dzieci. Nauczycielki zapoznały się ze sposobem ręcznego i mechanicznego 
produkowania soków oraz zwiedziły sady, z których produkty pochodziły.  

-obiad w  restauracji hotelu „Koruna” 

- powrót do przedszkola- oglądanie występu w wykonaniu dzieci nawiązującego do święta 
Halloween, zwyczajów i obrzędów związanych z dniem duchów. Nauczycielki również 
zwiedziły placówkę, podziwiając wystrój i dekoracje adekwatne do obchodzonego święta, 
będące inspiracją do tworzenia prac plastycznych. 

- warsztaty tematyczne- nauczycielki wykonywały poduszki w kształcie dyniowych twarzy, 
zrobione z materiału ręcznie pomalowanego na pomarańczowo. Z czarnego filcu wycinały 
elementy twarzy takie jak oczy, nos, usta i przyklejały pistoletami klejowymi. 

- halloweenowe straszydła- nauczycielki tworzyły stworki z rolek po papierze, oklejone 
sianem, piórkami i ruchomymi oczkami. 

-wyjazd i  wizyta na zamku Linhartovy-  udział w święcie Halloween. Panie mogły obejrzeć 
przygotowany na tę okazję jarmark i wykonać lampiony z wydrążonych dyni, rekwizyty 
czarownic, czyli pajęczyny ze sznurka, wypchane rękawiczki itp. 

03.11.2015 

-wyjazd do zamku w Raduni- oglądanie dekoracji wnętrz utrzymanych  w tematyce 
Halloween. Nauczycielki oglądały lampiony wykonane w wydrążonych dyń lub dyniowe 
ozdoby przystrojone materiałami przyrodniczymi (szyszki, liście, susze itp.)czarownice i 
różnorodne straszydła; 

-obiad w restauracji 



 
 
 -  powrót do przedszkola-warsztaty dla nauczycieli. Panie wykonywały papierowe kapelusze 
wiedźm ozdabiane oryginalnymi ornamentami  i suszonymi elementami przyrodniczymi,  
zabawne pająki z szyszki i drutu dekoracyjnego,  szklane świeczniki z namalowanymi dyniami. 
Wspólnie ugotowały Halloweenowy poncz z przyprawami korzennymi i miodem. 

- Święto Halloween w przedszkolnym ogrodzie- wspólna zabawa i tańce z wykorzystaniem 
własnoręcznie wykonanych kapeluszy, masek i lampionów. 

04.11.2015  

- poranne warsztaty w przedszkolu. Nauczycielki zapoznały się między innymi: ze sposobem 
wykonania kolejnych elementów dekoracyjnych nawiązujących do tematyki całej wizyty. 
Samodzielnie robiły mini straszydełka z masy marcepanowej i cukrowej w postaci kapeluszy 
czarownic, duszków, pająków, dyni itp.  Wykonywały również figurki czarownic z elementów 
styropianowych, filcowych, skrawków materiałów itp. 

-obiad w restauracji 

-wyjazd do Roznova nad Radhostem, gdzie nauczycielki mogły podziwiać wytwory dzieci 
związane z tematyką Halloween, które jeszcze bardziej przybliżyły zwiedzającym tradycje 
związane z obchodami święta duchów, a także były dla nich inspiracją do nowych pomysłów 
w pracy z dziećmi. 

-kolacja w restauracji i powrót do Opawy. 

05.11.2015  

- warsztaty w przedszkolu i kolejna odsłona dekoracji w kształcie dyni- ozdabianie 
papierowych szablonów dyni pomarańczową farbą, rafią i gotowymi wzorami; dynie z pasm 
materiałów florystycznych, montowane na drucie tworzyły przestrzenną formę w kształcie 
halloweenowego lampionu. 

-obiad w restauracji 

- kontynuacja warsztatów plastycznych- wyklejanie papierowego szablonu dyni z 
wykorzystaniem wszelkiego rodzaju nasion i ziaren oraz wykonanie oryginalnego świecznika 
w kształcie głowy dyniowej z gliny szybkoschnącej. 

-pobyt w ZS sramkova- zwiedzanie pomieszczeń szkoły i oglądanie  Halloweenowych 
dekoracji oraz aranżacji niektórych pomieszczeń szkolnych w wykonaniu uczniów szkoły. 
Nauczycielki zwróciły szczególną uwagę na ogromną pomysłowość i kreatywność dzieci. 
Przyglądały się niektórym przebraniom i strojom wykonanych przez uczniów. 

- powrót do Opawy 



 
 
 

06.11.2015  

-warsztaty w Sali na ulicy Zukalowej. Nauczycielki zrobiły niecodzienne kukiełki czarownic 
latających na miotle. Do ich stworzenia wykorzystały zarówno gotowe elementy dekoracyjne 
z filcu, z także czarny i fioletowy tiul ,patyki, sznurek, drut itp.; 

-wyjazd do ZS Sramkova: oglądanie występów i popisów w wykonaniu uczniów w różnym 
wieku, zwiedzanie pracowni tematycznych oraz podziwianie wystroju placówki. 

-obiad w restauracji „Iberia” 

- uroczyste pożegnanie, wyjazd z partnerskiego przedszkola, droga powrotna do swojej 
miejscowości.    

 

 

 

 


