Tematy projektów edukacyjnych – rok 2014/2015
Klasy III – Gimnazjum w Pieńsku
L.P
1.

Nauczyciel opiekun
M. Marendziak

Temat projektu
1. Herb Miasta Pieńsk – nowoczesność czy tradycje historyczne?

2.

G. Przekop

1. Coca – cola, Sprite, Red Bull – pić czy nie pić?
2. Aktywność ruchowa- przymus czy przyjemność? Prezentacja multimedialna.

3.

M. Feler - Korn

1. Dzień międzynarodowy- prezentacja kultur krajów niemieckojęzycznych. Przedstawienie
sławnych postaci, tradycji, obyczajów, typowej kuchni niemieckiej.
2. Aktywny wypoczynek u naszych zachodnich sąsiadów
3. Jak zwiedzić Gorlitz na rowerze? M. Feler-Korn

4.

I.Wrzeszcz

1. Mniejszości narodowe w Niemczech- prezentacja ich zwyczajów oraz udziału w życiu
politycznym i kulturalnym kraju.
2. Piłka nożna w Niemczech- przedstawienie znanych zespołów niemieckich i wybranych piłkarzyprezentacja multimedialna lub kolaż.
3. Poznajemy Bawarię.

5.

J. Błauciak

1. „Problemy społeczno- polityczne na Ukrainie. Życie ludności, prawa obywateli państwie,
struktura władzy”- prezentacja multimedialna.
2. Sylwetki wielkich postaci polskiego sportu- album.

6.

E. Łagowski

1. Matematyka, która procentuje- w jakim banku zaciągnąć kredyt, a w którym założyć lokatę –
porównanie ofert dwóch wybranych banków.
2. Odkrycia starożytnych matematyków- prezentacja Power Point lub gazetka.
3. Matematyka w życiu codziennym- w sklepie, kuchni, banku, przyrodzie- prezentacja
multimedialna.
4. Tworzymy film edukacyjny na temat najciekawszej lekcji w gimnazjum

7.

A. Kościelski

1. Jak dobrze zainwestować swoje pieniądze?- opracowanie symulacji zysków.

8.

J. Chmielecka-Gawryś

1. Pioruny – ciekawe zjawiska fizyczne.
2. Fizyka sportu – zjawiska fizyczne w wybranych dyscyplinach sportowych.

9.

E. Ługowska

1. Czy wiesz, co jesz? E - składniki żywności. Opracowanie tabeli z wybranymi przykładami.
2. „Z wodą za pan brat”- zasady bezpiecznego wypoczynku, właściwe zachowanie na kąpielisku-

prezentacja multimedialna.
10.

J. Sikorska

1. Życie w oceanach”- przegląd wybranych gatunków roślin i zwierząt żyjących w oceanachprezentacja multimedialna.
2. Sawanna – różne sposoby na przeżycie.
3. Azjatyckie naj …. rekordy przyrody i nie tylko.
4. Urzekający krajobraz Afryki.
5. Moje miasto – przewodnik po Pieńsku.

11.

D. Dominiczak

1. Sole w przyrodzie i w życiu człowieka- wykonanie prezentacji multimedialnej oraz gry
dydaktycznej, pozwalającej utrwalić wzory i nazwy soli.
2. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – polskie warzywa i owoce

12.

M. Dubrawski

13.

P. Bagladzis

1. Zieleń w naszej okolicy – najciekawsze obiekty przyrodnicze.
2. Historia pieniądza w czasie.
3. Wyprawa Odkrywców-Quest
1. Wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia człowieka- prezentacja multimedialna.
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy- opracowanie albumu, plansz dydaktycznych.

14.

D. Smoleń

1. Czas wolny dawniej i dziś, więcej różnic czy podobieństw? Prezentacja Power Point.

15.

M. Tocki

1. Czy możliwy jest dialog międzyreligijny? Porównanie wartości i norm moralnych wybranych
religii świata- prezentacja multimedialna.
2. Tolerancja religijna we współczesnej Europie na wybranych przykładach- prezentacja
multimedialna.

16.

S. Jarosz

1. Samodzielne tworzenie układu tanecznego i prezentacja na forum szkoły.
2. Żyję i działam bezpiecznie – co możemy zrobić, by przybliżyć wiedzę o pierwszej pomocy.
3. Umiem pomóc – prezentacja na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Mierzymy, ważymy, liczymy – w jaki sposób styl życia wpływa na nasze zdrowie.

17.

D. Bińczak

18.

A. Rybaczuk

19.

K. Mikołajczyk

1. Opieka szkolnym ogródkiem przez cały rok i opis roślin
2. Co to są banki i co w nich się załatwia.
1. Porównanie ofert różnych banków i różnych form oszczędzania.
2. Jak promować naszą szkołę?
1.
Kultura i obyczaje wybranego kraju anglojęzycznego (multimedialny pokaz, prezentacja).
2.
Przewodnik po Londynie.

20.

M. Przekop

21.

K. Mańkowska

22.

I. Błauciak

1. Śniadanie po niemiecku, angielsku i francusku.
2. Ile wiesz o Stanach Zjednoczonych? Ankieta badanie
3. Język Angielski w codziennym życiu (anglikanizm)
1. Czy media kreują modę? ( sposób ubierania się, zachowania, wypowiedzi)
2. Sklepik moich marzeń?
1. Jakiej muzyki słuchali nasi dziadkowie?

23

A.Czarniecka

1. Jak ciekawie zaprezentować sylwetkę patrona naszej szkoły?

24.

K. Aftyka

25.

M. Jurecka

26.
27.

W. Warszawski
G. Łagowska

28.

R. Burdejska

1. Najlepsi z najlepszych. Numer gazetki szkolnej poświęcony prezentacji uczniów naszej szkoły.
2. Frazeologizmy i ich źródła
3. Polscy nobliści literaccy
1. W roli autorytetów językowych – najczęstsze błędy językowe
2. W jaki sposób n przestrzeni wieków mówiono o miłości? – prezentacja na podstawie wybranych
utworów literackich
3. „ Jak rozbawić malucha” – przygotowanie przedstawienia teatralnego dla przedszkola.
1. Film na temat niepełnosprawności
2. Odkrycia biologiczne, które zmieniły świat
3. Sztuczki i podstępy – sprawdź, w jaki sposób owady oszukują i odstraszają inne zwierzęta
4. Moje rady zdrowotne dla babci i dziadka
1. Jak promować szkołę w środowisku lokalnym
2. Co zrobić aby uczniowie więcej czytali? Ankieta, wyniki i rady dla nieczytających.

