Projekty edukacyjne
2016/2017
Przedmiot
Biologia

(mgr Izabela
Pasicka)

Geografia

(mgr Bartosz
Łapa)

Fizyka

( mgr Anna Ćwik)

Tematy
1. Liczę kalorie – układanie jadłospisów.
2. Mapa miejsc zielonych w mojej okolicy.
3. Naturalne środki konserwujące
1. Podróż dookoła świata.
2. Odkrycia, które zmieniły świat.
1. Licz kalorie. (projekt matematyczno- biologiczno- fizyczny)
2. Efekt domina.
3. Fizyka w kuchni.

Zajęcia
techniczne

1.
2.
3.
4.

Matematyka

1.
2.
3.
1.
2.

(mgr Henryk
Kaczan)

(mgr Anna Ćwik)

Język
angielski

(mgr Mateusz
Siemion)

Język polski

(mgr Aleksandra
Abramowicz)

Kopalnia węgla brunatnego w Brodach- jestem za czy przeciw.
Czy mam swój wkład do globalnego ocieplenia.
Odnawialne źródła energii – przyszłość czy utopia.
Fotografia wczoraj i dziś.

Matematyka w przedszkolu.
Matematyka w SP kl. 1-3
Matematyka w życiu codziennym.
First steps In comics – przygotowanie komiksu w j. angielskim.
Shakespeare In action – wystawienie/inscenizacja fragmentu sztuki
szekspirowskiej w języku angielskim.
3. Mems and their context – analiza i tłumaczenie anglojęzycznych memów.
Stworzenie własnych memów.
1.Szkoła na wesoło, czyli tworzymy kabaret.
2.Opracowanie słownika gwary uczniowskiej.
3.Nazwy ulic w mojej miejscowości i ich pochodzenie.

Historia i wos 1.Modni panowie i modne damy.
(mgr Aleksandra
Abramowicz)

2.Pojazdy i ich ewolucja.
3.Lubsko dawniej i dziś.

Język polski

1. Literackie „TABOO” – opracowujemy grę karcianą.
2. I Ty możesz zostać bajkopisarzem! – piszemy i ilustrujemy bajkę dla
dzieci.
3. „Swoją rzeczywistość w rymy oprawiam…” , czyli język hip-hopu.
Napisanie tekstu piosenki, jej wykonanie i prezentacja.
4. „Sandłicz na lancz” – o zapożyczeniach w języku polskim. Scenka
kabaretowa

(mgr Ewa
ZienkiewiczFranczak)

Chemia

(mgr Lilia Busz)

Język
niemiecki

(mgr Monika
Przysmak,
mgr Dagmara
Kliczak-Sobańska)

Wychowanie
fizyczne
(mgr Leszek
Banaś)

Historia

(mgr Bartosz
Łapa)

Język
angielski

(mgr Elżbieta
Szymańska)

Informatyka
(mgr inż.
Radosław
Ugrynowicz)

z wykorzystaniem wybranych zapożyczeń.
5. „Gwiazd naszych wina" - scenariusz przedstawienia na podstawie
książki.
6. „Lans i beka na melanżu…”, czyli o języku gimnazjalistów. Opracowanie
słownika gwary uczniowskiej. Scenka kabaretowa z wykorzystaniem
zebranego słownictwa.
7. Strzeżcie się uczniowie, bo to Waszych lektur bohaterowie! – program
telewizyjny
(np. „Rozmowy w toku”)
8. „LOGOZABAWA” – przygotowanie turnieju logopedycznego dla uczniów
ze szkoły podstawowej.
1.Chemia w domu.
2.Chemia w kuchni.
3.Chemia w łazience.
1. Drezno- stolica Saksonii.
2. Baśnie braci Grimm.
3. Przysłowia na wesoło.

1. Klasowy Turniej Siatkówki.
2. Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej.
3. Turniej Gier i Zabaw Sportowych.
1. Historia miasta na fotografiach. Lubsko dawniej i dziś.
2. Odkrycia, które zmieniły świat.
1. Londyn – stolica Wielkiej Brytanii.
2. Przysłowia angielskie.
1. Stworzenie strony WWW w HTML na dowolny temat.
2. Historia naszej szkoły - publikacja
3. Sukcesy uczniów naszej szkoły na przełomie lat - publikacja

