TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
ROK SZKOLNY 2016/2017

JĘZYK POLSKI
p. Mariola Błaszczyk
1.Byd po imieniu z drugoklasistami naszego gimnazjum….
p. Bożena Bogucka-Tondera
1.Inscenizacja fragmentów „ Balladyny ’’J.Słowackiego
lub „ Antygony ”Sofoklesa we współczesnej odsłonie.
2. Frazeologiczne zgadywanki - opracowanie konkursu
międzyklasowego.
3. Strofy o …….- Wieczór poetycki.
p. Marta Młodawska
1. Ekranizacje lektur szkolnych.
2. Niezwykła kariera bajek.

MATEMATYKA
p. Anna Grotomirska
1. Jednostki miar i wag na mapie świata.
2.Liczby niewymierne.Liczba

.

p. Aldona Mirecka
1. Moja klasa w procentach i liczbach.

HISTORIA
p.Marta Długosz
1. Historia Polski w obrazach.
p. Alina Gwardecka
1. Sybiracy – mało znane karty najnowszej historii Polski.

WIEDZA O SPOŁECZEOSTWIE
p. Alina Gwardecka
1. Miejsce, w którym żyjemy - „Kooskie wczoraj i dziś ”- obraz
zmieniającej się gminy.

BIOLOGIA
p. Dorota Parszewska
1. Rola pszczół w przyrodzie i życiu człowieka.

CHEMIA
p. Halina Mika
1. Szkło – zastosowanie

GEOGRAFIA
p. Sylwia Świercz
1.Wpływ środowiska przyrodniczego na życie ludzi w krajach
skandynawskich.
p. Krystyna Wiśniewska
1. Sylwetki sławnych polskich himalaistów.
2. Planujemy wycieczkę do źródeł Wisły.
3. Czy warto czytad książki podróżnicze ?

FIZYKA
p. Małgorzata Piecuch
1.Zaprojektowanie, wykonanie i zorganizowanie wystawy zabawek, w
działaniu których wykorzystane zostaną zjawiska fizyczne.
2.Fizyczne doświadczenia odkrywców amatorów badających
własności oddziaływao magnetycznych, elektrostatycznych i
grawitacyjnych.

INFORMATYKA
p. Artur Kołodziejczyk
1. Alternatywne programy biurowe w pracy ucznia gimnazjum

p. Krzysztof Kosidło
1. Jak komputer zmienił życie człowieka ?

2. Historia komputera - od starożytności do dnia dzisiejszego.

TECHNIKA
p. Krzysztof Kosidło
1.Ekologiczne źródła energii.
2. Recycling i utylizowanie odpadów elektronicznych, a nasza
przyszłośd.

PLASTYKA
p. Wanda Pobocha
1.Technika decoupage – prosta metoda ozdabiania przedmiotów

RELIGIA
p. Małgorzata Krupa
1. Św. Matka Teresa z Kalkuty.
2. Jerozolima- zabytki

JĘZYK ANGIELSKI
p. Jolanta Boba
1. To, co w życiu ważne – Wartości, pasje widziane w obiektywie.
2. Zwiastun filmu- na podstawie wybranej powieści / dzieła
anglojęzycznego autora.

p. Justyna Dunajska
1. „ Fashionthroughages ‘’- Moda na przestrzeni wieków.
p. Dorota Kowalska
1. Atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii.
p. Adam Milner
1. Famous British writers.
1. Places to visit in Scotland.

JĘZYK NIEMIECKI
p. Katarzyna Goniarz
1. Münchenalseine bayerische Stadt.
2. Berühmte, österreichischeKomponisten.
p. Monika Wolska
1. Zabytki Berlina/ Wiednia.
2.Wybrany pisarz niemiecki.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
p. Barbara Kania
1. Rola i znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka.
p. Mirosław Dworak
1. Konkurs plastyczny „ Sport w wyobraźni ucznia ‘’- prezentacja
multimedialna

p. Jacek Dzitkowski
1. Wpływ wzmożonej aktywności ruchowej człowieka na zdrowie
i profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
2. Ruch jako czynnik stymulujący, adaptacyjny, wyrównawczy
i korekcyjny.
p. Bożena Kasprzak
1. Jakie czynniki zagrażające zdrowiu występują w twoim środowisku
lokalnym ?
1. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i zagrożeniom
społecznym dzieci i młodzieży przez sport i wychowanie w kulturze
fizycznej.

PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY
BIOLOGIA, CHEMIA
p. Dorota Parszewska
p. Halina Mika
1. Naturalne wskaźniki pH gleby- czyli sygnały ostrzegawcze o
zakwaszeniu podłoża na podstawie wybranych gatunków roślin.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW:

Temat projektu edukacyjnego należy wybrad do
31 października 2016 r.

Tematy projektów edukacyjnych znajdują się również
na stronie internetowej szkoły www.gim1 konskie.pl

