
Sprawozdanie  z  realizacji projektu  ,,Na pieszo przez Śródkę’’  

W roku szkolnym 2014/2015 

 

     Projekt przeznaczony był dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną, mających problemy z otyłością i samodzielnym poruszaniem się 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. 

  W projekcie wzięło udział dwóch uczniów z oddziału rewalidacyjno-
wychowawczego oraz pięcioro uczniów szkoły podstawowej klasa V ,,A’’ ZSS  
nr 105 w Poznaniu. 

  Wszystkie wycieczki odbywały się na terenie Śródki i poprzedzone były krótką 
pogadanką na temat miejsca do którego idziemy oraz bezpieczeństwa podczas 
przechodzenia na pasach. Przed każdym wyjściem uczniowie zakładali specjalne 
kamizelki odblaskowe. Każda wycieczka kończyła się krótkim podsumowaniem: 
gdzie byliśmy oraz  opisem  miejsca i towarzyszących nam  wrażeń. 

 Wycieczki odbywały się w piątki, czas i ilość wycieczek, uzależnione były od  
warunków pogodowych, frekwencji opiekunów i uczniów. W sumie odbyło się 
sześć  wycieczek. Zaczynaliśmy od krótkich tras a potem pokonywaliśmy 
stopniowo coraz dłuższe odległości.  

  Nasza pierwsza piesza wycieczka po Śródce, odbyła się  we wrześniu, niestety     
pogoda nam nie dopisała. Zwiedziliśmy ,,Stary Rynek”  i nie tylko! Mimo tego i 
tak „Stary  Rynek” zachwycił nas swoim urokiem.                                     

 



 

 



 

 

 

 

Nasz trud chodzenia uwieńczyliśmy pobytem w kawiarni, wszyscy trochę 
zmęczeni zastanawiają się co wybrać na deser? 

  

Dla tej przyjemności warto było się trochę potrudzić! 

 

 

 

  



 W drugą wycieczkę wyruszyliśmy trochę dalej, tym razem udaliśmy się do 
Katedry. Idąc przez most Jordana podziwialiśmy piękny jesienny krajobraz. 
Naszą uwagę przyciągnął plakat historyczny pt. ,,Siedziba Pierwszych Władców 
Polski”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się  budka telefoniczna.      Niektórzy 

z uśmiechem na twarzy, zwiedzali ,,Katedrę” a niektórzy w dużym skupieniu … . 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



       Trzecia wycieczka, która przypadła w okresie Bożonarodzeniowym ,odbyła 
się również do Katedry. Tym razem w celu zobaczenia Szopki 
Bożonarodzeniowej. Uczniowie z radością wchodzili do Katedry, z dużą uwagą 
przechodząc przez jej wnętrze w oczekiwaniu, aż ujrzą zamierzony cel. Szopka 
zachwyciła nas wszystkich swoim urokiem. Uczniowie  jak widać w dużym 
skupieniu oddali hołd dzieciątku Jezus. 

 



 

 



  Czwarta piesza wycieczka odbyła się do Instytutu Historii Ostrowa Tumskiego. 
Było bardzo ciekawie, chłopcy z dużym zainteresowaniem słuchali opowieści 
pana przewodnika o dawnej ,,Osadzie'' na Śródce. 

 

 

 



 

 



  Jak tylko wiosna, dała się nam we znaki, wyruszyliśmy w piątą   pieszą 
wycieczkę  po Śródce. Tym razem udaliśmy się  nad jezioro Malta, w tym dniu 
dopisała nam pogoda. Mogliśmy podziwiać piękne widoki w blasku wiosennego 
słońca. Na koniec zostali wszyscy nagrodzeni pobytem w kawiarni i spożyciem 
słodkiego deseru. 

 



 

 



   W szóstą pieszą wycieczkę wybraliśmy się do Centrum Ogrodnictwa na 
Zawadach. Już na samym początku trafiliśmy na ,,kasę roślin"  i tym sposobem 
dowiedzieliśmy się gdzie możemy kupić kwiaty. Najpierw jednak, rozpoczęliśmy 
zwiedzanie, było bardzo ciekawie. Zachwyciła nas duża różnorodność roślin i 
oczywiście ich ilość. W pewnym momencie poczuliśmy się nawet trochę jak w 
lesie ... . 

 



 

 



 

 



 

I tak nasza wędrówka po Śródce dobiegła końca! Jesteśmy dumni, że mogliśmy 
poznać ciekawe miejsca oraz podnieść naszą sprawność ruchową.  

 

Życzymy udanych wakacji, przeżyjcie je, podobnie jak my rok szkolny 2014/2015 

                               czyli  ZDROWO I WESOŁO !!! 

 

                                                       Uczestnicy projektu ,,Na pieszo przez Śródkę” 

 


