Lista projektów edukacyjnych do realizacji w roku szkolnym 2017/18
Lp.
1

Temat projektu
Żyjmy zdrowo

Zadania
1. Wykonanie gazetki tematycznej
2. Konkurs dla uczniów klas
drugich gimnazjum
3. Plakaty
1. Zgromadzenie listy sylwetek
znanych bydgoszczan.
2. Zebranie materiału o znanych
mieszkańcach.
3. Przygotowanie portfolio,
plakatów.
4. Zrobienie wystawy.
1. Rozwój matematyki światowej
od starożytności.
2. Rozwój matematyki na terenie
Polski od najdawniejszych czasów.
3. Graficznie lub multimedialnie
przedstawić wyniki pracy
projektowej.
1.Opracowanie napisu na gazetkę
2.Przygotowanie plakatów: zasady
demokratycznych wyborów,
trójpodział władzy w Polsce,
ordynacja wyborcza ZSP
Samostrzel,
3. Przygotowanie kart do
głosowania, afiszu o kampanii
wyborczej oraz terminu wyborów,
4.Opracowanie materiałów
z realizacji projektu na stronę
internetową.

Opiekun
Renata Słoma

2

Wybitni Polacy z Bydgoszczy i jej
okolic

3

Dzieje matematyki polskiej.

4

Wybory – nasza świadoma
decyzja

5

Only sky is the limit !

1.Układanie dialogów,
tworzenie parafraz.
2.Pisanie krótkich tekstów
użytkowych.
3.Rozmowa na podstawie
materiału stymulującego, scenki
z życia wzięte,
4.Wykonywanie zadań
utrwalających, tłumaczenie
zdań.

Dorota Krzemińska

6

W blasku gwiazd kina.

1. Wykonanie gazetki lub
prezentacji pt. „W blasku gwiazd
kina”.
2. Wykonanie i rozpowszechnienie
materiałów informacyjnych
dotyczących wybranych gatunków
filmu.
3. Zorganizowanie i
przeprowadzenie szkolnego Dnia
Filmu.

Aleksandra Stachnik

Bernadeta Sobierajska

Robert Magiera

Rafał Kempka

7
Magia Teatru

8

Nitką malowane

9

Germanizmy w lokalnej gwarze

10

Filmy poklatkowe

11

Związki chemiczne jako składniki
emulsji kosmetycznych

12

Słowniki, leksykony, encyklopedie.
Czy warto z nich korzystać w
epoce „Wikipedii”?

1. Wyszukanie ciekawego
scenariusza teatralnego.
2. Przydzielenie ról.
3. Ćwiczenia dykcji i gry aktorskiej.
4. Przygotowanie przedstawienia.
5. Udział w Teatraliach 2018
1. Nauka haftu kątów i owali.
2. Przygotowanie dwóch własnych
projektów.
1.Zebranie wiadomości o
germanizacji na terenach gminy
Sadki.
2.Praca z uczniami w terenie:
rozmowy ze starszymi osobami,
które używają słów pochodzenia
niemieckiego .
3.Opracowanie zebranego
materiału, omówienie wyników.
4.Przygotowanie plakatów z
popularnymi słówkami
pochodzenia niemieckiego.
1. Wybór tematu
2. Napisanie scenariusza filmu
3. Stworzenie scenografii
4. Nakręcenie poszczególnych ujęć
5. Montaż filmu
6. Zamieszczenie materiałów na
stronie internetowej szkoły

Jolanta Lach

1. Założenie maila na gmailu.com,
2. Podział pracy w zespołach,
3. Opracowanie zagadnień
teoretycznych,
4. Opracowanie instrukcji
doświadczenia,
5. Wykonanie emulsji,
6. Wypełnienie kart pracy,
7. Prowadzenie zeszytu
laboratoryjnego,
8. Odpowiedź na postawione
problemy badawcze,
9. Przygotowanie prezentacji
multimedialnej Skład chemiczny
kremu.
1.Zapoznanie się z zasobami
słowników, leksykonów i
encyklopedii biblioteki szkolnej i
biblioteki gminnej.
2.Nazwanie informacji
podlegających badaniu.
3.Przeprowadzenie badań
porównawczych, w których
wykorzystane zostaną źródła
książkowe i internetowe.

Marta Kołos

Maria Korkosz

Zdzisława
Żołądkiewicz

Damian Poniewierski

Dorota Szarwińska

4.Uporządkowanie efektów badań i
sformułowanie wniosków (w formie
prezentacji multimedialnej lub
tradycyjnej).

