
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 
Filia w Słupcy  
 

„Julian Tuwim – pisarz mojego dzieciństwa”  
–  tworzymy prezentacje w programie PowerPoint 

 
Wstęp: 
 

Projekt edukacyjny  polegał na nauczeniu dzieci i doskonaleniu u młodzieży korzystania z 
programu Microsoft Office PowerPoint. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się 
technologią informacyjną jest niezbędne na każdym etapie kształcenia we współczesnych szkołach. 
Program Microsoft Office PowerPoint jest bardzo często wykorzystywany zarówno przez 
nauczycieli jak i przez uczniów do sporządzania referatów, prezentacji multimedialnych lub służy  
jako pomoc naukowa.  

Punktem wyjścia do realizacji projektu był temat związany z rokiem Tuwima, co zachęciło  
uczestników do  wzbogacenia  wiadomości o znanym i lubianym poecie, którego twórczość bliska 
jest każdemu. 

Dzieci i młodzież, dzięki udziałowi w projekcie, mieli okazję nauczyć się korzystania z Internetu 
jako źródła informacji oraz podawania bibliografii. 

Większość uczestników projektu ma  utrudniony dostęp do komputera albo nie posiada w domu 
komputera, nie ma możliwości poznania tego typu programu, co utrudnia jej wykonywanie zadań 
edukacyjnych. Udział w projekcie był  formą wyrównywania szans edukacyjnych tych uczniów. 
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Opis projektu: 
 
Cele ogólne: 
 

 włączenie się w obchody Roku Juliana Tuwima,  
 zainteresowanie  uczniów – użytkowników ICIM w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy z 

obchodami  Roku Juliana  Tuwima,  
 zapoznanie dzieci i młodzieży z życiem i twórczością Juliana Tuwima, 
 popularyzacja twórczości Juliana Tuwima, głównie literatury dla dzieci. 

 
Cele związane z rozwijaniem efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 
 

 wykorzystywanie komputera do rozwijania zainteresowań, 
 wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy, 
 wykorzystywanie komputera do rozwijania umiejętności korzystania z nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
 wykorzystywanie programu Microsoft Office PowerPoint do stworzenia prezentacji 

multimedialnej na temat życia i twórczości Juliana Tuwima,    
 poznawanie podstaw programu Microsoft Office PowerPoint, 
 wykorzystywanie programów komputerowych, w tym edukacyjnych (słowników, 

encyklopedii, programów multimedialnych) do wyszukiwania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł,  

 wykorzystywanie zasobów sieci Internet do wyszukiwania i wykorzystywania informacji, 
 selekcjonowanie i porządkowanie znalezionych informacji,  
 opracowywanie za pomocą komputera obrazów (dodawanie i formatowanie zdjęć), tekstów,  
 tworzenie prostych, efektownych animacji.  

 
Cele wychowawcze: 
 

 uczestnictwo w pracy zespołowej, porozumiewanie się z innymi osobami podczas realizacji 
projektu, 

 życzliwość i udzielanie sobie wzajemnie pomocy podczas pracy w grupach, 
 angażowanie się w miarę swoich możliwości w pracę w celu rozwijania swoich 

umiejętności i zdobywania nowych wiadomości, 
 przestrzeganie zasad poszanowania własności intelektualnej poszanowania pracy 

wykonywanej przez innych, używanie oprogramowania zgodnie z warunkami posiadanych 
licencji,  

 doskonalenie umiejętności planowania i organizowania  własnej pracy, 
 uczenie się organizacji wolnego czasu, 
 rozwijanie własnej aktywności twórczej i wyrażanie własnych emocji przez działanie. 

 
Cele związane z promocją biblioteki 
 

 budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki, 
 prezentacja biblioteki jako instytucji otwartej, 
 pokazanie, że współczesna biblioteka, to miejsce gdzie można spędzać czas w miłej i 

twórczej atmosferze, 
 promocja biblioteki w przestrzeni edukacyjnej jako placówki wspierającej rozwój uczniów,  
 propagowanie stylu życia opartego na czynnym uczestnictwie w kulturze  
 prezentacja biblioteki jako atrakcyjnego miejsca do wymiany myśli. 



Przebieg działań: 
 
I etap 
 
Do udziału w projekcie zgłosiło się ośmioro uczniów (3 uczniów szkoły podstawowej,  5 uczniów 
gimnazjum) korzystających z pracowni ICIM w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy.  Podczas 
spotkania organizacyjnego uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę projektu.  
Wprowadzenie miało zainspirować młodzież do wyboru interesującego ją tematu oraz 
sformułowania jego celów. Projekt wpisuje się w założenia roku „Roku Juliana Tuwima”. 
Uczniowie  ustalili temat, określili cele i zaplanowali działania zmierzające do ich wykonania. 
Bibliotekarze stanowili jedynie rolę koordynatora projektu.  
 
Zadaniem uczestników projektu było przygotowanie prezentacji multimedialnych pt. „Julian 
Tuwim – pisarz mojego dzieciństwa” przy zastosowaniu i wykorzystaniu możliwości programu 
komputerowego PowerPoint. 
 
II etap 
 
Kolejny etap prac polegał na zebraniu przez uczestników, wiadomości dotyczących autora, jego 
twórczości i ciekawostek z życia. W celu zdobycia informacji uczniowie wykorzystali literaturę 
zgromadzoną w Bibliotece Pedagogicznej, również pozycje polecone  przez  bibliotekarzy, 
wypożyczone w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego z MiPBP w Słupcy. Ważnym 
źródłem informacji okazał się Internet. W dobie społeczeństwa informacyjnego umiejętność 
przeszukiwania jego zasobów oraz dobór odpowiedniego materiału stanowi ważny element 
edukacji uczniów. Zgromadzone wcześniej wiadomości wzbogacili dodatkowo o informacje 
wyszukane w Internecie. Zdobytą wiedzą dzielili się między sobą. Wymiana zgromadzonych 
informacji sprzyjała rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Równocześnie rozpoczęły się 
dyskusje oraz propozycje zaprezentowania zgromadzonego materiału. Omówienie wybranych 
tekstów wpłynęło na urozmaicenie oraz indywidulany charakter wykonanych prac. 
 
III etap  
 
Trzeci etap prac obejmował przedstawienie zdobytych wiadomości za pomocą prezentacji 
multimedialnych. Młodzież miała zastanowić się jak w ciekawy i oryginalny sposób przekazać 
zdobyte informacje, żeby zainteresować rówieśników osobą i twórczością Juliana Tuwima. 
Przygotowania poprzedzone zostały praktycznymi poradami i wskazówkami. Omówiono i 
zaprezentowano możliwości programu PowerPoint jako narzędzia do tworzenia prezentacji. 
Wszyscy uczestnicy projektu zostali równocześnie zapoznani z zasadami bezpieczeństwa pracy w 
Internecie. Zwrócono również ich uwagę na weryfikację zamieszczanych treści. Przy tworzeniu 
prezentacji uczniowie zastosowali szablony programu, wybrali pojedyncze slajdy lub grupy 
slajdów. Zastosowali: czcionki, kolory i efekty motywu, style tła oraz animacje.  
 
IV etap 
 
Publikacja wykonanych prezentacji multimedialnych, na stronie internetowej Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie w zakładce Filia w 
Słupcy . 
 
 
 
 
 



Podsumowanie projektu: 
 

 za sukces można uznać pozyskanie dzieci i młodzieży do udziału w realizacji projektu, 
ponieważ  zupełnie bezinteresownie zaangażowali się w pracę,  

 zrealizowano wszystkie zajęcia zaplanowane w projekcie, 
 uczestnicy nabyli umiejętności posługiwania się programem Microsoft Office PowerPoint, 
 uczniowie pracowali systematycznie, konsekwentnie realizowali rozpoczęte działania, 

korzystali z wyjaśnień,  pomocy i podpowiedzi kierujących projektem nauczycieli 
bibliotekarzy,  

 oceniali, że podjęta praca przyniosła im satysfakcję,   
 zajęcia przy realizacji projektu stanowiły dla uczestników twórczy sposób spędzania 

wolnego czasu.  
 
Materiały wypracowane podczas projektu: 
 
Prezentacje multimedialne w programie  Microsoft Office PowerPoint, w załącznikach. 
 
Zdjęcia uczestników: 
 
 

 
Tworzenie prezentacji multimedialnej. 

 

 



 
 

Poszukiwanie informacji o Julianie Tuwimie. 
 

 
 

 

 
 

Uczniowie pracują nad projektem. 
 

 



 
Młodzież gra na komputerze w czasie wolnym. 


