
 
 

Ocena wizyty partnerskiej w ramach programu Erasmus+  

w Raciborzu (Polska) 

w dniach od 04.04.2016 do 08.04.2016r. 

Tematem przewodnim całej wizyty był Dzień Ziemi  

 
 
04.04.2016 
 
 10.00- Przywitanie gości -nauczycielek z Czech i Słowacji przez personel przedszkola 
  i dzieci z grupy 5 latków ,które przedstawiły tańce i piosenki związane z tematem  
spotkania ,,Dzień Ziemi ''. 
 
12.00- obiad do restauracji  ,,Opavska .'' 
 
13.00-Warsztaty w przedszkolu; „Wiosenne kwiaty”-tworzenie z wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów i technik : hiacynty z bibuły-wykonywanie z kolorowej 
 bibuły kwiatów z zielonych kartek łodyżek i umieszczenie ich w doniczkach wypełnionych 
 trawką z pociętej bibuły -żonkile z bibuły(nacinanie pasków z bibuły, formowanie płatków  
i pręcików ,tworzenie łodyżki poprzez sklejanie papieru ,wycinanie liści i łączenie wszystkich 
elementów za pomocą nitki. 
Róże z krepiny-wycinanie pasków z kolorowej bibuły tworzenie na jej końcach falbanki, tworzenie 
z nich kielicha kwiatu ,przymocowanie kwiatka do łodyżki -patyczka owiniętego bibułą ,doklejanie   
 liści i róża gotowa. 
  
18.00- Kolacja w restauracji. 
 
 
 5.04.2016 
 
9.00- Zwiedzanie zamku piastowskiego .Przybliżenie gościom historii Polski, naszego regionu  
i legendarnych początków grodu raciborskiego. Wysłuchanie prelekcji kustosza zamku na temat 
genezy powstania warownych zabudowań na brzegiem Odry. Zwiedzanie wnętrza zamku ,kaplicy 
zamkowej, a także stałych ekspozycji zawierających wyroby rękodzielnicze praprzodków naszego 
miasta i regionu. 
 
12.00- Obiad w restauracji ,,Nad Odrą .'' 
       
13.00- Warsztaty w przedszkolu o tematyce „Drugie życie śmieci''. Nauczycielki wykonywały prace 
plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych takie jak: papier, plastik- butelki, drewno  
i szklane opakowania. Spod rąk nauczycielek wychodziły pięknie i misternie wykonane zwierzątka 
z papierowych rolek po papierze toaletowym; kolorowy ptaszek i zabawna żabka. Panie tworzyły 
również zwierzątka z plastikowych butelek po napojach; (biedronki, wazoniki w kształcie kotka  
i wesołe żółwie z ruchomymi oczkami). Z pustych szklanych opakowań po deserkach powstawały 
świeczniki ozdabiane drobnymi elementami dekoracyjnymi z kolorowego papieru . 
 



 
 
18.30-Kolacja. 
 
 
     
 
 06.04.2016 
 
9.00- wyjazd do muzeum soli kamiennej w Kopalni Soli „Wieliczka”. Oglądanie jednej  
z najstarszych zabytkowej części kopalni, przybliżenie historii powstawania oraz starych technik 
wydobywania dobra naszej ziemi jakim jest sól. Podziwianie komór ,korytarzy i podziemnych 
jaskiń wykutych w ścianach skalnych, a także solnych dekoracji w postaci misternych figur 
świętych, żyrandoli, posągów itp.;  
 
12.00- obiad w restauracji 
 
 
 13.00- Warsztaty  ,,Drugie życie śmieci'', podczas których uczestnicy nauczyli się jak wykonać 
tygryski i myszki z zużytych drewnianych łyżek, chochel  i widelców. Za pomocą farb,  kolorowego 
papieru, bibuły, rafii i ruchomych oczek powstawały finezyjne zwierzaki. Robiły również wiosenne 
zawieszki na okienne szyby lub na ścianę z  metalowych wieszaków oklejonych barwną bibułą. 
Następnie według własnego pomysłu doczepiały papierowe szablony kwiatów, roślin i  zwierząt itp. 
Kolejną niespodzianką było wykonanie zajączków z lizaków i słomek po napojach. Odpowiednio 
przygotowane elementy były łączone ze sobą, zgodnie ze wskazówkami prowadzących warsztaty, 
klejem na gorąco. 
        
15.00- dojazd do miasta zabytków- Krakowa. Zwiedzanie podziemnego muzeum pod Sukiennicami, 
poświęconemu ukazaniu historii  i początków miasta. Podziwianie eksponatów wykopanych z ziemi 
podczas prac archeologicznych. 
 
18.00-Kolacja i powrót do Raciborza 
 
 
 07.04.2016 
     
9.00-Wycieczka do parku krajobrazowego- na Górze Świętej Anny -udział w lekcji etnograficznej 
poświęconej historii geodezyjnej regionu. Oglądanie unikatowych gatunków drzew, roślin oraz 
innych bylin charakterystycznych dla tej okolicy. Zwrócenie szczególnej uwagi na zalety  
i niepowtarzalny krajobraz i kulturę Góry Świętej Anny i okolic. Nauczycielki poznały bogactwo 
walorów przyrodniczych ,duże nagromadzenie cennych zabytków architektury i sztuki, a także 
niezwykle interesującą historię tego miejsca. 
    
12.00-  Obiad w restauracji 
 
 13.30- wycieczka do Rozwadzy i udział nauczycielek w warsztatach, podczas których poznały 
technikę graficzną, jaką jest linoryt. Następnie każda z pań, pod okiem instruktora, miała okazję 
wykonać wg własnego pomysłu wzór linorytu, który następnie odbijała na specjalnie 
przygotowanym gatunku papieru wykonanego metodą czerpania. Samodzielnie  wykonały  
wszystkie etapy grafiki linorytu od pomysłu kompozycji, poprzez wyrycie matrycy w linoleum do 
odbicia obrazka w specjalnej prasie do grafiki. 
 



 
 
18.00-Kolacja 
 
19.30- powrót do Raciborza 
 
 
 
   08.04.2016 
 
 
9.00-Wyjście do miejskiego zakładu wodociągów i kanalizacji. Pracownik i zarazem przewodnik 
zakładu przybliżył nauczycielkom historię zakładu i oprowadził po jego terenie. Pokazał zebranym 
sposoby uzdatniania wody, sposoby monitorowania i zarządzania gospodarką wodną na terenie 
miasta i okolic. 
Spacer zabytkową częścią miasta. 
 
12.00- Obiad w restauracji ,,Swojskie Jadło.'' 
 
13.00-  Podsumowanie wizyty i realizacji całego bloku tematycznego z programu Erasmus + 
 
15.00- Uroczyste pożegnanie, wręczenie upominków i wyjazd partnerów do swoich miast. 
 
 
 
 


