
Projekty edukacyjne klas II 

rok szkolny 2017/2018 

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. Lekkoatletyka w szkole. Mistrzostwa Szkoły w wybranych 
konkurencjach lekkoatletycznych 

Opiekun projektu: Wioletta Kierczyńska 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

• popularyzacja LA w szkole, 

• aktywna forma spędzenia czasu wolnego, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• zaplanowanie i zorganizowanie zawodów sportowych. 

 

3. Eksperymenty w biologii 

Opiekun projektu: Kamila Mazur 

Cele i zadania projektu: 

• poznanie efektywnych sposobów zdobywania wiedzy z dziedziny biologii - nauczanie 

przez eksperyment. 



• zaplanowanie doświadczeń , wnioskowanie na podstawie własnych badań i 

obserwacji, 

• wyjaśnianie zależności przyczynowo - skutkowych miedzy faktami, przedstawianie 

opinii związanych z omawianymi zagadnieniami biologicznymi, 

• przygotowanie dokumentacji eksperymentów , przedstawienie jej w formie 

prezentacji. 

4. Zagrożenia w sieci globalnej 

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: 

• zaplanowanie  przebiegu turnieju, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek sportowych, 

• opracowanie dokumentacji z przebiegu zawodów (zdjęcia, filmy, sprawozdanie). 

6. Jak dobrze zorganizować wybory do Samorządu Uczniowskiego? 

Opiekun projektu: Monika Wiech- Piazdecka 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

• przygotowanie plakatu informującego o wyborach, zebranie kandydatur, 

• przygotowanie kampanii wyborczej na korytarzu szkolnym, przygotowanie wyborów, 

• przeprowadzenie wywiadów: z burmistrzem - Marianem Burasem, Lucjanem 

Pietrzczykiem - posłem na Sejm RP, Tomaszem Domagałą - radnym Gminy 

Morawica na temat: Jak dobrze zorganizować kampanię wyborczą? 

• przeprowadzenie demokratycznych wyborów. 
 



7. W krainie niebezpiecznych substancji 

Opiekun projektu: Edyta Wierzbicka 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

• poznanie właściwości różnych substancji, oznakowanie substancji niebezpiecznych, 

• zaprojektowanie planszy dydaktycznej - piktogramy, 

• przeprowadzenie wywiadu o substancjach niebezpiecznych w grupie młodszych dzieci, 

• doskonalenie umiejętności obserwacji i formułowania wniosków z doświadczeń chemicznych, 

• pogłębianie umiejętności pracy w grupie, 

• umiejętne wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

• wykonanie eksperymentów chemicznych dla młodszych grup, 

• przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt. 

8.Dzień Pluszowego Misia 

Opiekun projektu: Martyna Kasznia,  

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

• umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości,  

• integracja dzieci przedszkolnych, 

• zorganizowanie warsztatów dla przedszkolaków, 

• wykonanie prezentacji multimedialnych. 

9. Matematyka za pomocą igły i nitki 

Opiekunowie projektu: Grażyna Kosno–Mazur, Milena Chmiel 

Czas realizacji: 3 miesiące 

Cele i zadania projektu: 

• pobudzanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie uzdolnień twórczych, 

• przedstawienie pewnych pojęć matematycznych za pomocą igły i nitki, 

• uświadomienie uczniom, ze matematyką można się bawić, 

• przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz gazetki podsumowującej 

projekt. 

 

 



1o. . ,,Środek ciężkości” 

Opiekun projektu: Iwona Bielawska 

Czas realizacji: 3 miesiące 

• zastosowanie fizyki w praktyce, 

• wdrażanie uczniów do samodzielności, rozwijanie kreatywności, 

• przygotowanie prezentacji multimedialnej i wykonanie zabawki. 

 

 

 


