
 Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 

LP Temat projektu Cel projektu Opiekun projektu 

1 Podróż do Gdańska – preteksty,  
konteksty. 

● pokazanie młodzieży, że codzienna podróż  
   do Gdańska może być dobrym pretekstem  
   do zorganizowania w mieście różnych lekcji  
   obecnych w cotygodniowym planie zajęć.  
   Wycieczka prowokować może różne obliczenia 
   matematyczne czy fizyczne, a sama w sobie jako 
   popularna rozrywka do pary z dobrym tekstem  
   literackim stanowi ciekawą i wartościową  
   rozrywkę. 

Anna Bielecka – Mateja  
Teresa Pionk 

2 Moje miasto i jego historia.  
Z kamerą ulicami Żukowa. (film) 

● pogłębianie wiedzy dotyczącej historii regionu 
● poznanie zabytków, ciekawych miejsc  
    do spędzenia wolnego czasu 
● wdrożenie uczniów do korzystania  
    z nowoczesnych technologii 
● nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku,     
    wstawianie tekstu do filmu,  montaż filmu 

Tomasz Brzeski 

3 Tworzymy bloga o tematyce 
kulturowej. 

● promocja czytelnictwa  
● rozwijanie zainteresowań uczniów 
● propagowanie wartości takich jak przyjaźń,    
   rodzina, koleżeństwo 

Edyta Gełdon 

4 Negocjacje jako forma 
komunikacji. 

● poznanie zasad poprawnego i skutecznego  
    komunikowania się 
● techniki negocjacyjne 
● komunikacja niewerbalna w negocjacjach 

Justyna Gryczka 



● cechy dobrego negocjatora 
5 Książka, angielski i my. ● propagowanie czytelnictwa 

● doskonalenie języka angielskiego: wymowa,  
   gramatyka, funkcje językowe, rozwijanie  
   umiejętności aktorskich 

Katarzyna Knie 

6 Teatralne przymiarki w języku 
angielskim. 

● zapoznanie uczniów z pracą nad pisaniem  
   krótkiego scenariusza przedstawienia w języku  
   angielskim 
● ćwiczenie znajomości języka angielskiego  
   (pisanie dialogów) 
● przygotowanie i wystawienie krótkich  
   przedstawień w języku angielskim dla  
   najmłodszych 
● poznanie teatru od podszewki  
   (warsztaty teatralne) 
● udział w przedstawieniu teatralnym 
● integracja zespołu klasowego 

Aleksandra Kobiela 

7 Kolory natury – chemiczne 
pozyskiwanie barwników z roślin, 
grzybów i porostów. 

● poznanie barwników roślinnych 
● zapoznanie z chemicznymi i biologicznymi 
procesami pozyskiwania barwników i możliwości 
ich wykorzystania w życiu codziennym 

Aleksandra Kwiek 

8 ,,Mein Lapbook” – nasza pomoc    
do nauki języka niemieckiego. 

● rozwijanie kreatywności, umiejętności  
   organizacji własnej pracy, wykorzystywania  
   zdobytej wiedzy 
● powtórzenie słownictwa 

Michalina Lis 

9 Różne formy aktywności  
w środowisku wodnym. 

● zainteresowanie młodzieży poszczególnymi 
   konkurencjami olimpijskimi 

Sylwia Musialowska 



● rozwijanie swoich umiejętności pływackich 
● zachęcenie do spędzania czasu wolnego nad  
   wodą 
● zainteresowanie młodzieży niepełnosprawnością 
   wśród sportowców 

10 Matematyka wokół nas. ● zapoznanie ze złotym podziałem odcinka,  
   ciągiem Fibonacciego, wstęgą Möbiusa, bryłami  
   platońskimi itp. 

Mariola Orlikowska  

11 Kaszuby – miejsce atrakcyjne dla 
cyklistów?  

● pokazanie uczniom ciekawej formy spędzania 
   czasu 
● promocja zdrowego trybu życia 
● pokazanie Kaszub jako miejsca pięknego    
   i atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców jak  
   i turystów 

Dariusz Sobczyński  

12 W zdrowym ciele zdrowy duch. ● zapoznanie z różnymi formami aktywności  
   ruchowej, zasadami prawidłowego odżywiania 
   oraz wpływem aktywności ruchowej na  
   prawidłowy rozwój w różnych etapach życia 

Joanna Swenda 

13 Mała scena teatralna w języku 
niemieckim. 

● rozbudzanie zainteresowania teatrem 
● pokazanie innej formy nauki języka  
   niemieckiego 
● przygotowanie do świadomego uczestnictwa 
   w kulturze 
● obcowanie ze sztuką w języku niemieckim 
● poznanie baśni w języku niemieckim 

Anna Warmowska 
Violetta Piątkowski 
 

 

 



 

 

 


