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Międzynarodowy Projekt Obserwacja Ptaków 

Tytuł projektu: Obserwacja Ptaków (Polish Israeli Birds Project)

Koordynator projektu ze strony polskiej: Wiktor Szwaja

Nazwy szkół uczestniczące w projekcie:

1. Ehad Ha’am Ramat Verber School Petach Tikva, Israel

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka in Sobótka, Poland. 

1. Cele projektu Polish Israeli Birds: 

a) wymiana wspólnej informacji o sobie pomiędzy dyrektorami obu szkół,

(miejsce spotkania: Skype w SP Nr 1 w Sobótce, godz.12.15 czasu warszawskiego 19.10.2015r.),

b) zawiązanie bliższych więzi pomiędzy uczniami obydwu szkół,

c) praca wspólna nauczycieli przyrody i uczniów przy projekcie,

d)  stworzenie  gruntu  do wzajemnych  odwiedzin  i  wszczynanie  nowych  projektów  między 

naszymi szkołami,

e)  ścisła  korelacja  między  projektami  „Obserwacja  Ptaków”,  a  Projektem  „Destination 

Imagination”.

(Grupa  uczniów  z  Izraela  odwiedzi  Wrocław  w  pierwszej  dekadzie  maja.  Istnieje  możliwość 

wspólnego spotkania dyrekcji, nauczycieli i uczniów.)

2. Realizacja projektu Polish Israeli Birds: 

a.)  Spotkanie  Skypowe  uczniów  (wybranych  szóstoklasistów)  z  rówieśnikami  szkoły 

izraelskiej w SP Nr 1 w piątek 23 października o godzinie 8.30 czasu warszawskiego w celu 

wymiany podstawowych informacji: pasji, szkoły, adresów Skype.

b.) Każdy uczeń wybiera sobie jednego ptaka w swojej miejscowości i zapisuje jego fotografie 

na swoim slajdzie.

c.) Slajdy są układane alfabetycznie w programie Google Drive, który jest nam udostępniany 

przez naszych izraelskich przyjaciół. Program ten pozwala nam wzajemnie się obserwować i 

wymieniać spostrzeżenia, uwagi.

http://www.sp1sobotka.pl/
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d.)  Nazwy ptaków  zapisywane  są po  łacinie,  hebrajsku  i  po  angielsku. Jeśli  dana nazwa 

posiada jakieś znaczenie, wyjaśniamy je.

e.) Przy każdym slajdzie zapisujemy jak najbardziej szczegółową informację dotyczącą opisu 

środowiska życia danego ptaka.

f.)  Odkrywamy symbolikę  kulturową,  literacką  i  biblijną ptaków,  znajdujemy fragmenty 

literackie i kulturowe.

g.) Pani Noa, koordynator projektu ze strony Izraela, wystosowała w kwietniu br. zaproszenie 

dla SP Nr 1 do Izraela w imieniu Dyrektora Ehad Ha’am Ramat Verber School.

h.) Każda strona projektu powinna być zaopatrzona w godło i symbole polskie oraz izraelskie.

http://www.sp1sobotka.pl/

