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W ramach projektu odbędą się 4 spotkania o tematyce wielkanocnej. Spotkania te będą zrealizowane w 
Szkole Podstawowej w Zodel. W każdym spotkaniu weźmie udział jedna klasa PL i jedna klasa N
podzielone na dwie grupy polsko
wielkanocne", podczas których wykonają stroiki wielkanocne, warsztatach "Święta Wielkanocne w 
Polsce i Niemczech", podczas któryc
grach i zabawach integracyjnych, a także poszu
wielkanocnych. Udział w zajęciach pozwoli dzieciom nabyć lub poszerzyć swoje umiejętności manualne, 
nauczyć się wykonywania stroików wielkanocnych, nabyć nowych wiadomości o życiu, zwyczajach i 
obyczajach naszych sąsiadów zza granicy
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W ramach projektu odbędą się 4 spotkania o tematyce wielkanocnej. Spotkania te będą zrealizowane w 
W każdym spotkaniu weźmie udział jedna klasa PL i jedna klasa N

podzielone na dwie grupy polsko-niemieckie wezmą udział w warsztatach manualnych "Ozdoby 
wielkanocne", podczas których wykonają stroiki wielkanocne, warsztatach "Święta Wielkanocne w 
Polsce i Niemczech", podczas których poznają tradycje świąteczne obecne po obydwu stronach granicy
grach i zabawach integracyjnych, a także poszukają Świątecznego Zajączka oraz spróbują polskich ciast 
wielkanocnych. Udział w zajęciach pozwoli dzieciom nabyć lub poszerzyć swoje umiejętności manualne, 

wykonywania stroików wielkanocnych, nabyć nowych wiadomości o życiu, zwyczajach i 
obyczajach naszych sąsiadów zza granicy.  

Intensyfikacja współpracy partnerów projektowych poprzez działania edukacyjno
klas szkolnych pogranicza polsko-saksońskiego. 
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