
Projekty edukacyjne klas II 

rok szkolny 2014/2015 

 

1. ,,Fenomen liczby siedem” 

Opiekun projektu: Grażyna Kosno - Mazur 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 zainteresowanie młodzieży matematyką, 

 zachęcanie do udziału w różnych formach pracy twórczej, 

 kształcenie umiejętności współpracy, 

  przedstawianie wyników własnych  obserwacji, poszukiwań i przemyśleń, 

 przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt 

 

2. ,,Wiem, co jem, czyli o zdrowym, czyli o zdrowym odżywianiu się          

gimnazjalistów.” 

Opiekun projektu: Robert Dulemba 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 propagowanie zasad zdrowego odżywiania się, 

 poznanie zasad właściwego odżywiania, 

  

 

 

3. ,,Historia filmu” 

Opiekun projektu: Martyna Kasznia 
 

Czas realizacji: 3miesiące 

 

Cele i zadania projektu: 

 zapoznanie uczniów z historią filmu i kina, 

 zdobycie wiadomości na temat gatunków filmowych i ich cech, 

 zapoznanie z pojęciem hybrydy gatunkowej, 

 doskonalenie umiejętności  samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji, 



 stworzenie prezentacji multimedialnej, 

 napisanie krótkich scenek lub nagranie filmu. 

 

4.,,Jak nasze działania wpływają na globalne ocieplenie?” 

Opiekun projektu: Kamila Mazur 

Cele i zadania projektu: 

 zwrócenie uwagi na problem globalnego ocieplenia, jego źródła, stopień nasilenia i 

możliwości ograniczenia, 

 określenie wpływu działań człowieka na globalne ocieplenie, 

 wykonanie samodzielnie badań określających zużycie energii w domu i ilości 

wydzielanego dwutlenku węgla do atmosfery, 

 zaprojektowanie sposobów ograniczenia globalnego ocieplenia, 

 wykonanie opisu w formie prezentacji, plakatu. 

 

5. ,, Wirtualna rzeczywistość – zagrożenia i korzyści” 

Opiekun projektu: Leszek Pałka 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 uświadomienie uczniom zagrożeń i korzyści wirtualnej rzeczywistości, 

 przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

 

6. ,, ,,Jak zorganizować Dzień Dziecka na sportowo?” 

 Opiekun projektu: Maciej Ściga 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zasad fair play, 

 zaplanowanie i zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka na sportowo. 

 

7. ,,Inscenizacja w języku niemieckim baśni pt. ,,Czerwony Kapturek”. 

Opiekun projektu: Monika Wiech- Piazdecka 

Czas realizacji: 3 miesiące 



Cele i zadania projektu: 

 zwiększenie zainteresowania uczniów  nauką języka niemieckiego,  

 przygotowanie i opracowanie scenariusza,  

 przygotowanie scenografii i strojów,  

 wystawienie bajki pt. "Czerwony Kapturek" ("Rotkappchen").   

. 

8.,, Poczuj „chemię” do chemii - triki chemiczne dla każdego” 

Opiekun projektu: Angelika Kamizela 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 uatrakcyjnienie nauczanego przedmiotu ; 

 pogłębienie wiedzy z różnych dziedzin chemii; 

  kształtowanie badawczego sposobu myślenia i kreatywności; 

 doskonalenie umiejętności obserwacji, analizy i wnioskowania z przeprowadzonych 

eksperymentów. 

 opracowanie i przeprowadzenie ciekawych doświadczeń chemicznych z udziałem substancji 

używanych w życiu codziennym; 

 przedstawienie wyników pracy w postaci prezentacji multimedialnej; 

 

9. ,,I Ty możesz zostać literatem!” 

Opiekun projektu: Irena Zawadzka 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu:   

 rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, pomysłowości, 

 napisanie baśni dla dzieci, 

 wydanie tomiku twórczości gimnazjalistów, wykonanie ilustracji, 

 napisanie scenariusza spektaklu na podstawie baśni, 

 zaprojektowanie i wykonanie oprawy muzycznej i plastycznej, 

 przygotowanie adaptacji filmowej baśni lub przedstawienia teatralnego. 


