
AUTOSTRADĄ PRZEZ ŁUŻYCE 

Od 1 marca 2009 r. do końca lutego 2010 r. realizowaliśmy duży projekt „Autostradą przez 

Łużyce”- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim i głębszym. Środki unijne na jego realizację pozyskaliśmy w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projektem było objętych 40 uczniów naszej szkoły z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku 7-21 lat. 

Projekt umożliwił stworzenie warunków równych szans dla dzieci z upośledzeniem 

umysłowym, jednocześnie wzmacniając atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej poprzez 

realizację szeregu działań pozalekcyjnych. 

W ramach projektu prowadzone były następujące zajęcia oraz terapie: 

1. Zajęcia gastronomiczne -A1 Kuchcikowo 

Zajęcia polegały na nauce niezbędnych umiejętności związanych z przygotowaniem 

uczniów do codziennego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie: przygotowanie 

posiłku, zachowanie się przy stole, zachowanie porządku, przyrządzanie potraw 

regionalnych(na podstawie obserwacji podczas wyjazdów edukacyjnych na tereny 

Łużyc). Uczniowie poznali tradycje kulinarne i zwyczaje świąteczne Łużyczan.  

2. Zajęcia dziennikarsko-informatyczne -A2 Żar Anonim 

Zajęcia polegały na tworzeniu i redagowaniu gazetki projektu. Celem zajęć było też: 

inspirowanie twórczego myślenia, poznawanie form wypowiedzi, tworzenie 

artykułów, wyrażanie własnego zdania, przeprowadzanie wywiadów, przepisywanie 

tekstów na komputerze, opracowanie graficzne gazetki.  

3. Zajęcia rekreacyjno-sportowe -A3 Trampy Wielkie 

Zajęcia polegały na zabawach, grach sportowych, dostosowanych do możliwości i 

umiejętności uczniów. Zapoznanie ze sportami(tenis ziemny, kręgle, bilard itp.). 

Zadanie to było swoistą rehabilitacją dla osób ze znaczną dysfunkcją 

ruchu(poruszających sie na wózku). 

4. Zajęcia plastyczne -A4 Artostrada 

Zajęcia rozwijały motorykę, kształtowały wyobraźnię i pobudzały twórcze myślenie 

dzieci z upośledzeniem umysłowym. Kółko bazowało na wyjazdach edukacyjnych na 

tereny polsko-niemieckich Łużyc. Celem zajęć było też zapoznanie uczniów z 

nowatorskimi technikami plastycznymi. 

5. Wyjazdy edukacyjne -A5 Globetrotterstadt 

Były to comiesięczne wyjazdy autokarowe na tereny Łużyc polsko-niemieckich celem 

poznawania w sposób polisensoryczny (ważny w dydaktyce z uczniami z u.u.) 

tradycji, zwyczajów Łużyczan oraz krajobrazów, historii tych terenów. Poszerzeniem 

działania o czeskie Łużyce, był 10 dniowy obóz rekreacyjno-turystyczny po polskiej 

stronie Łużyc Górnych-Świeradowie Zdroju. 

6. Terapie wspierające rozwój uczniów 

- Metoda Tomatisa – metoda treningu słuchowego, przeprowadzana za pomocą ucha 

elektronicznego, poprawia funkcjonowanie w sferach motorycznej, werbalnej i 

emocjonalnej; przydatna w nauce j. obcych.  

-Terapia EEG Biofeedback – pomaga w utrzymaniu koncentracji i uwagi, w terapii 

zaburzeń uczenia się i zachowania. Treningi prowadzą do harmonizacji i większej 

stabilizacji czynności mózgu.  



 

 

26 lutego 2010 r. na uroczystym spotkaniu wszystkich uczestników projektu i zaproszonych 

gości dokonaliśmy uroczystego zakończenia i podsumowania projektu. Młodzież obejrzała 

przygotowaną prezentację multimedialną oraz zdjęcia z zajęć i wyjazdów turystycznych. 

Wręczone zostały medale za osiągnięcia sportowe, grupa Kuchcikowo przygotowała pyszny 

poczęstunek, a wszyscy uczestnicy projektu otrzymali nagrody.  

Z kolei 24 czerwca 2010 r. w Salonie Wystaw PGNIG SA w Zielonej Górze odbyło się 

uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych kółka Artostrada połączone z prezentacją 

podsumowania realizacji całego projektu "Autostradą przez Łużyce". 


