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HARMONOGRAM MOBILNOŚCI  
PODCZAS PRZEDSIĘWZIĘCIA „TRAVEL & DISCOVER – PODRÓŻUJ I ODKRYWAJ” 

 
realizowanego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie  

w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego 

  
TERMIN PLAN 

Poniedziałek 
26.09.2022r. 
 

podróż do instytucji 
przyjmującej, 
 
 
 
 
zakwaterowanie w 
miejscu noclegu 

 

podróż podzielona na etapy: 
Tuchów - Kraków Balice (bus) 
Kraków Balice - Porto (samolot) 
Porto - Barcelos (bus) 
przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa 
 
zapoznanie z miejscem noclegu, przypomnienie Regulaminu 
wyjazdu, zasad bezpieczeństwa 

1 Dzień  Wtorek  
27.09.2022r. 
 
 

09:00 - zapoznanie 
uczniów z 
przedstawicielami 
instytucji przyjmującej 
 
09:30 - prezentacja 
polskich uczniów 

 
 

09:45 - prezentacja 
przedsięwzięcia 

 
 
10:10 – poznanie 
placówki przyjmującej 
 
11:15 - zajęcia 
językowe 

 
 

13:00 – obiad 
 
14:30 - zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
 
19:30  – kolacja 

Spotkanie z Dyrektorem instytucji przyjmującej szkoły 
Agrupamento de Escolas de Barcelos panem Jorge Saleiro 
oraz z koordynatorem projektów europejskich i naszego 
projektu panem Fernando Carvalho 

 
przedstawienie prezentacji opracowanej podczas działań 
przygotowujących do mobilności na temat naszej szkoły, 
miasta Tuchów i Polski 

 
omówienie z portugalskimi uczniami tematyki naszego 
przedsięwzięcia, jego celów, zaplanowanych działań oraz 
efektów nad którymi uczniowie będą pracować 
 
zwiedzanie szkoły Agrupamento de Escolas de Barcelos, 
integracja z rówieśnikami 

 
rozwijanie umiejętności językowych: warsztaty językowe  
z języka portugalskiego (zorganizowane przez portugalskich 
rówieśników), ćwiczenia utrwalające podstawowe zwroty 
komunikacyjne w języku portugalskim,  
 
 
zwiedzanie z przewodnikiem miasta Barcelos, poznanie historii 
miasta 

 

2 Dzień Środa 
28.09.2022r. 
 

09:00 – zajęcia 
warsztatowe i praca 
nad produktem 
końcowym 

zajęcia plastyczne dla uczniów – praca nad logo projektu z 
wykorzystaniem technologii 3D  
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 10:00 – zajęcia 
merytoryczne i 
językowe 
  
  
 
 
12:00 – zajęcia 
warsztatowe, praca 
nad produktem 
końcowym 
  
13:00 – obiad 
 
14:30 – praca nad 
produktem końcowym  
 
16:30 – zajęcia 
językowe  
  
 
 
19:30 – kolacja 

zajęcia dotyczące słynnych podróżników i odkrywców z 
Portugalii i Polski – zbieranie materiałów do prezentacji 
postaci podczas pokazu,   
zajęcia utrwalające relacjonowanie zdarzeń w czasie 
przeszłym i słownictwo związane z podróżowaniem i 
odkryciami 
 
opracowanie materiałów, tekstów i strojów do prezentacji 
postaci „An explorer of the millennium” 
 
 
 
 
 
opracowanie w grupach map przedstawiających szlaki 
portugalskich i polskich odkrywców 
 
wizyta w supermarkecie i fotografowanie produktów 
importowanych - komunikacja przy zakupach oraz 
wzbogacanie słownictwa portugalskiego (nazwy 
podstawowych produktów), wdrażanie postaw „eko” podczas 
zakupów 

3 Dzień Czwartek 
29.09.2022r. 
 

9:00 - zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
 
13:00 – obiad 
 
14:30 - zajęcia 
integracyjne i 
rekreacyjne  

wycieczka do Porto – wizyta w muzeum The World of 
Discoveries (zapoznanie z historią portugalskich wielkich 
odkryć) 
 
 
 
podróżujemy „eko” – wycieczka rowerowa wzdłuż wybrzeża 
Oceanu Atlantyckiego  
 

 09:00 - praca nad 
produktem końcowym 
  
10:30 – zajęcia 
pozaformalne -
zapoznanie z lokalną 
kuchnią 
  
13:00 – obiad 
  
14:30 – zajęcia 
integracyjne i 
rekreacyjne 
 
19:30 – kolacja 

praca w grupach: przygotowanie materiałów do wystawy 
„Made in Poland”  
  
„Odkrywamy smaki Portugalii” - wizyta w portugalskiej 
restauracji w Barcelos, poznawanie lokalnej kuchni i 
tradycyjnych dań, ćwiczenia językowe - zamawianie 
posiłków, przedstawianie sposobu przygotowania 
tradycyjnych dań 
  
 
wyjście na plażę nad Oceanem Atlantyckim i zajęcia 
rekreacyjne, integracja grupy uczniów 

4 Dzień Piątek 
30.09.2022r. 

 

09:00 – praca nad 
produktem końcowym 
   

ćwiczenia językowe, opracowanie legendy do mapy 
prezentującej walory turystyczne swojego kraju i regionu 
„Must See Map” 
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11:00 - praca nad 
produktem końcowym  
  
13:00 - obiad 
  
14:30 – zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
 
19:30 – kolacja 

praca w grupach: końcowe prace techniczne i informatyczne 
nad wystawą „Made in Poland”, opracowanie w technologii 
3D typowej pamiątki z Polski, prezentacja produktu 
 
 
wycieczka do Bragi i zwiedzanie miasta, ćwiczenia językowe 
(słownictwo związane z atrakcjami turystycznymi) 

5 Dzień Sobota 
01.10.2022r. 
 
 

09:00 - zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
  
  
13:00 - obiad 
  
19:30 – kolacja 

całodniowa wycieczka do Porto 
 
09.00 – rejs łodzią na rzece Douro 
10.00 – oglądanie statków i ich charakterystyka oraz sposób 
ich zadokowania przy brzegu rzeki  
 
14:30 - zwiedzanie miasta Porto 

 

6 dzień Niedziela 
02.10.2022r. 

 

10:00 – zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
  
 
13:00 – obiad 
  
14:30 - zajęcia 
rekreacyjne 
  
19:30 – kolacja 

wycieczka do Viana de Castelo i zwiedzanie miasta, z którego 
wyruszały organizowane przez wybitnych podróżników  
i eksploratorów dalekomorskie wyprawy, ćwiczenia w 
określaniu kierunków świata 
  
  
  
spacer szlakiem Camino de Santiago (Szlak Św. Jakuba), 
poznanie legendy Św. Jakuba, odkrywanie elementów 
łączących miasta Tuchów i Barcelos, 

7 dzień 
Poniedziałek 
03.10.2022r. 
 

09:00 - zajęcia 
merytoryczne 
  
  
  
11:00 – praca nad 
produktem końcowym 
   
13:00 – obiad 
  
14:30 – zajęcia 
merytoryczne 
  
16:00 - praca nad 
produktem końcowym  
 
19:30 – kolacja 

spotkanie i rozmowa ze specjalistą na temat walorów 
turystycznych Barcelos i okolic. Napisanie wspólnie 
pamiątkowej pocztówki (ćwiczenia językowe: formułowanie 
pytań do osoby prowadzącej, wyrażanie planów i zamiarów). 
 
przygotowanie pocztówek reklamujących największe 
atrakcje turystyczne polski jako materiał do sondy ulicznej 
 
 
 
spotkanie ze specjalistą na temat organizowania eko-
wycieczek 
 
 praca w grupach – burza mózgów: opracowanie pomysłów 
do miejsc i tekstów do przewodnika „Discover Portugal” 
(prace wstępne) 

8 Dzień Wtorek 
04.10.2022r. 
 

09:00 –zajęcia 
pozaformalne i 
integracyjne: gra 
miejska 

praca w grupach: gra miejska w Barcelos, ćwiczenia na 
orientację w terenie, rozwiązywanie zadań matematycznych i 
geograficznych oraz zadań dotyczących znajomości miasta i 
Portugalii, rozwijanie umiejętności językowych  - 
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13:00 – obiad 
  
14:30 - praca nad 
produktem końcowym  
 
19:30 – kolacja 

komunikacja z mieszkańcami 
  
  
praca w grupach: opracowanie przewodnika „Discover 
Portugal”, prezentacja produktu końcowego  
 

9 Dzień Środa 
05.10.2022r. 
 
 

09:00 - zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
 
14:00 - obiad  
 
15:00 -  zajęcia 
rekreacyjne i językowe  
  
 
 
 
19:30 - kolacja 

Wycieczka do miasta Valenca do Minho (Tuy) przy granicy z 
Hiszpanią, zwiedzanie miasta, rozwijanie umiejętności 
językowych (szukanie podobieństw między językami) 
 
 
 
zajęcia rekreacyjne – spacer po mieście Barcelos oraz quiz 
sprawdzający znajomość miasta i kraju „My Portuguese 
Discoveries” oraz przeprowadzenie ulicznej sondy wśród 
lokalnych mieszkańców na temat ulubionych i polecanych 
miast w Portugalii oraz znajomości polskich atrakcji 
turystycznych 
 

10 Dzień 
Czwartek 
06.10.2022r. 
 

9:00 - zajęcia 
podsumowujące 
mobilność praca nad 
produktem końcowym  
  
13:00 – obiad 
  
14:30 – zajęcia 
podsumowujące  
  
 
16:00 - zajęcia 
podsumowujące  
  
 
18:00 – kolacja 

opracowanie filmu – reportażu z pobytu  
w Portugalii, prezentacja tego materiału 
  
  
  
  
  
 praca w parach: opracowanie map myśli „Znamy się lepiej” 
prezentujących skojarzenia uczniów z państwem 
partnerskim oraz quiz wiedzy o tym kraju, języku i tradycjach 
  
wymiana pamiątkowych upominków oraz wspólne zdjęcia 
 wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w 
przedsięwzięciu 

Piątek 
07.10.2022r. 

 

Podróż powrotna podróż podzielona na etapy: 
Barcelos - Porto  (bus) 
Porto - Kraków Balice (samolot) 
Kraków Balice - Tuchów (bus) 
przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 


