
Projekty edukacyjne klas II 

rok szkolny 2016/2017 

 

1. Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca – KIERMASZ 

OZDÓB  BOŻONARODZENIOWYCH 

Opiekunowie projektu: Jadwiga Chorzępa, Aleksandra Machulska 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie, 

 uświadamianie potrzeby prowadzenia akcji pomocowych na rzecz osób 

potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych, 

 promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodych ludzi. 

 budzenie, pogłębianie, rozwijanie empatii, zrozumienia, 

 aktywizowanie uczniów w celu działania na rzecz środowiska lokalnego. 

 

2. Jak zwiększyć popularność piłki ręcznej wśród  społeczności lokalnej? 

Opiekun projektu: Agata Kabała 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 propagowanie zasad gry w piłkę ręczną i zasad fair play, 

 poznanie historii rozgrywek w piłkę ręczną, 

 poznanie zasad systemu rozgrywek ligi mistrzów, 

 zaplanowanie i zorganizowanie gimnazjalnych mistrzostw w piłkę ręczną. 

 

3. Zielona apteka natury - czy rośliny leczą? 

Opiekun projektu: Kamila Mazur 

Cele i zadania projektu: 

 poznanie właściwości roślin w ziołolecznictwie i w kuchni, 

 zebranie podstawowych gatunków roślin,  oznaczenie ich i przygotowanie zielnika, 



 założenie klasowej hodowli ziół przyprawowych – poznanie warunków ich uprawy i wpływu 

czynników zewnętrznych na ich rozwój, 

 zapoznanie się z możliwościami wykorzystania ziół w leczeniu  trądziku i innych 

niedoskonałości skóry u młodzieży ( wizyta w aptece i sklepie zielarskim – wywiad), 

 rozwijanie zainteresowań biologicznych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata 

żywego,   

  poznanie i zrozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów w ramach pracy 

samodzielnej i zespołowej. 

4. Zagrożenia w sieci 

Opiekun projektu: Leszek Pałka 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 uświadomienie uczniom zagrożeń czyhających na nich w sieci, 

 zapoznanie z zasadami netykiety, zachęcanie do ich przestrzegania,  

 przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt. 

 

5. Jak zorganizować międzyklasowy turniej w piłkę siatkową?  

Opiekun projektu: Maciej Ściga 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 propagowanie zasad gry w piłkę siatkową i zasad fair play 

 poznanie zasad systemu rozgrywek ligi mistrzów, 

 zaplanowanie i zorganizowanie gimnazjalnych mistrzostw w piłkę siatkową. 

6. Wystawiamy ,,Kopciuszka” w j. niemieckim 

Opiekun projektu: Monika Wiech- Piazdecka 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 zmiana myślenia na temat Niemców i języka niemieckiego, 

 zmotywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, 

  przełamanie barier towarzyszących publicznemu wystąpieniu,  



 rozbudzanie kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, 

  rozwijanie umiejętności publicznego przemawiania. 

 

7. Magia w kuchni – domowe laboratorium 

Opiekun projektu: Edyta Wierzbicka 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 doskonalenie umiejętności stawiania hipotez naukowych i formułowania problemów 

badawczych, 

 kształtowanie umiejętności planowania oraz prowadzenia dokumentacji prac 

eksperymentalnych, 

 kształtowanie umiejętności przeprowadzania naukowej weryfikacji wyników, 

 nabywanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej, 

 pogłębianie umiejętności pracy w grupie, 

 umiejętne wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

 wykonanie eksperymentów chemicznych dla młodszych grup, 

 przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt. 

 

8. ,,Opowieść wigilijna” na deskach szkolnego teatru 

Opiekun projektu: Martyna Kasznia, Irena Zawadzka 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 rozwijanie aktorskich i  plastycznych umiejętności,  

 kształcenie umiejętności dostrzegania uniwersalnych wartości wpisanych w tekst kultury, 

 napisanie scenariusza spektaklu na podstawie dzieła literackiego, 

 zaprojektowanie oprawy muzycznej i plastycznej przedstawienia teatralnego, 

 przygotowanie zaproszeń oraz plakatów, 

 zaprezentowanie artystycznych umiejętności społeczności szkolnej. 

 

 

 



9. Miara czasu na przestrzeni wieków 

Opiekunowie projektu: Grażyna Kosno–Mazur, Kamila Dlugosz-Szałapska  

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 zapoznanie uczniów z różnymi metodami pomiaru czasu,  

 rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,  

 przygotowanie prezentacji podsumowującej realizację projektu. 

 

10. Fizyka zabawek 

Opiekun projektu: Milena Chmiel 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

 uświadomienie uczniom, że z fizyką mamy styczność od najmłodszych lat, 

 pokazanie, że najprostsze zabawki mogą być ciekawe, 

 poznanie budowy, historii i zasady działania wybranych zabawek,  

 rozwijanie umiejętności zbierania, opracowywania i analizowania informacji na temat 

wykorzystania praw fizyki w działaniu wybranych zabawek,  

 zademonstrowanie "zabawnych" doświadczeń,  

 pokazanie, iż zabawki są nieodzownym elementem rozwoju dziecka. 

 

 

 

 


