Szkolny wykaz tematów projektów edukacyjnych
Rok szkolny 2017/2018
Nr w
Szkolnym
wykazie
projektów

Lp.

Imię i nazwisko
nauczyciela

1.

Zofia Adamczyk

Planujemy budżet wycieczki.

Planujemy wycieczkę/wczasy – planujemy budżet, korzystamy z ofert biur
podróży, prezentujemy wyniki swojej pracy.

1/17/18

2.

Małgorzata
Adamiak

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Poznanie sensu wolontariatu. Zachęcanie uczniów do bezinteresownej
pomocy drugiemu człowiekowi. Pobudzanie do altruizmu i empatii.

2/17/18

3.

Izabela Błońska

Dopalacze... dlaczego „Nie”!

3/17/18

4.

Marlena
Chrostowska

Jak zmieniło się miejsce, w którym
mieszkam?

Promowanie zdrowego stylu życia. Przedstawienie negatywnego działania
dopalaczy na organizm człowieka. Uzmysłowienie zagrożeń i konsekwencji
związanych z zażyciem „dopalacza”. Wzmacnianie zachowań asertywnych
u młodzieży.
Poznanie historii swojej miejscowości, przedstawienie jej rozwoju na
przestrzeni lat, podanie korzyści płynących z życia w społeczności,
określenie zadań lokalnych stowarzyszeń i organizacji.

5.

Iwona Data

Moja mała ojczyzna – walory
przyrodnicze i kulturowe Ziemi
Kłodzkiej.

Cel główny: wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej walorów
turystycznych Ziemi Kłodzkiej z uwzględnieniem walorów przyrodniczych
i kulturowych z określeniem obszarów i obiektów chronionych.

5/17/18

6.

Magdalena
Gałęska

Podróż po Europie!!

Zdobywanie i popularyzacja wiedzy o wybranych krajach. Doskonalenie 6/17/18
umiejętności językowych w zakresie j. niemieckiego (wzbogacanie
słownictwa), kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystania
informacji z różnych źródeł, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz
postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych krajów.
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7.

Magdalena
Gąsiorowska

"Offline over the weekend"- weekend
bez sieci.

Przedstawienie sposobów spędzenia weekendu bez korzystania ze środków
masowego przekazu (telefonu komórkowego, Internetu, gier komputerowych,
itp.). Projekt fotograficzny przedstawiany w j. angielskim.

7/17/18

8.

Wiktor Girda

Zdrowie = dieta + aktywny tryb życia.

Czy wiemy jak dbać o zdrowie? Jak kształtować w społeczności szkolnej postawy
zdrowego trybu życia? Uczeń: omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie
wysiłku fizycznego; wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie; wyjaśnia,
czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie
na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;
wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym
polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia.

8/17/18

9.

Dariusz Koźlik

Piękno ogrodów Ziemi Kłodzkiej.

Celem jest wyszukanie i sfotografowanie, a następnie przetworzenie za
pomocą różnych programów komputerowych, a także tradycyjnego
rysunku i malarstwa, pięknych, bajecznych, a nawet fantastycznych
ogrodów najbliższej okolicy. Efektem końcowym będzie wystawa prac.

9/17/18

10. Lidia Krajewska

Ślady Polaków w Ameryce.

Pogłębianie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych.
Poznanie historii Polaków w Ameryce.

10/17/18

11. Elżbieta Kurosz

Dobry sposób na Reymonta, czyli
Dzień Patrona w naszej szkole.

Cele: kultywowanie szkolnej tradycji związanej z Patronem, przygotowanie
Dnia Patrona, włączenie społeczności szkolnej w obchody Dnia Patrona,
popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta społeczności
szkolnej, kształtowanie poczucia dumy z osiągnięć Patrona szkoły,
wzbudzanie szacunku do wartości kultury ludowej.

11/17/18

12. Magdalena
Lasek

Rajd z książką.

Przygotowanie w oparciu o zasoby biblioteki szkolnej rajdu pieszego dla
klasy IV lub V Szkoły Podstawowej. Przeprowadzenie rajdu z prezentacją
ciekawostek krajoznawczych i konkursami z nagrodami dla uczestników.

12/17/18
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13. Justyna Mania

Dalekie i bliskie podróże bohaterów
literackich.

Ukazanie motywu wędrówki w utworach poetyckich i pisanych prozą.
Rozwijanie ciekawości poznawczej. Wyszukiwanie informacji z różnych
źródeł. Utrwalenie treści poznanych utworów literackich.

13/17/18

14. Wojciech
Midura

Jak przygotować się do sezonu
rowerowego?

Zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

14/17/18

15. Elżbieta
Myślińska

„Kobieto! puchu marny!?
Przygotowanie okolicznościowej
audycji emitowanej przez szkolny
radiowęzeł.

Kultywowanie tradycji wewnątrzszkolnej, propagowanie kultury żywego
słowa i piękna mowy ojczystej, zapoznanie ze specyfiką pracy w
radiowęźle, wdrażanie do pracy zespołowej i publicznej prezentacji.

15/17/18

16. Dorota Mielnik

Czy wiesz, co jesz?

Poznanie i stosowanie zasad racjonalnego odżywiania się. Poznanie wartości
odżywczych produktów. Zapoznanie się z najczęściej stosowanymi dodatkami do
żywności (barwniki, antyutleniacze, środki żelujące i konserwanty). Poznanie
przyczyn i przewidywanie skutków niewłaściwego odżywiania się. Kształcenie
umiejętności konstruowania prawidłowego jadłospisu i doboru składników
odżywczych do swojego wieku.

16/17/18

17. Barbara Smerek

Dalekie i bliskie podróże bohaterów
literackich.

Ukazanie motywu wędrówki w utworach poetyckich i pisanych prozą.
Rozwijanie ciekawości poznawczej. Wyszukiwanie informacji z różnych
źródeł. Utrwalenie treści poznanych utworów literackich.

17/17/18

18. Dorota
Stodolnik

Jak bezpiecznie korzystać z domowej
instalacji elektrycznej?

Zapoznanie się z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z prądu
elektrycznego oraz poznanie zasad bezpiecznego użytkowania domowej
instalacji elektrycznej.

18/17/18
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19. Piotr
Strychaniecki

„Nawet ptaszek malutki potrzebuje
własnej budki” - ochrona siedlisk
lęgowych ptaków w Polsce.

Uświadomienie uczniom, że poprzez budowę i wieszanie budek lęgowych
19/17/18
można wspomóc ochronę niektórych gatunków ptaków. Jakie ptaki
chronimy w Polsce? Jakie są rodzaje budek lęgowych? Budowa budek
lęgowych dla wybranych gatunków ptaków. Współpraca z nadleśnictwem
polegająca na zawieszeniu budek lęgowych. Pomoc leśnikom w nasadzeniu
lasu, jako siedliska lęgowego wielu gatunków ptaków.

20. Dorota Tybińska

Od szyfru Cezara do klucza
publicznego, czyli jak chronimy
tajemnice.

Przybliżenie tematyki szyfrowania. Wskazanie gdzie, na co dzień
spotykamy szyfry. Przybliżenie związków między szyfrem a matematyką.
Zapoznanie z historią kryptografii. Opracowanie różnych schematów
szyfrowania i sposobów odczytywania zaszyfrowanych informacji.

20/17/18

21. Krystyna
Wieczorek

Bohaterowie, idole, wzorce
współczesnej młodzieży polskiej.

Poznanie i zaprezentowanie autorytetów młodzieży polskiej i niemieckiej.
Refleksja nad życiowymi wartościami, wzorcami i bohaterami oraz ich rolą
w naszym życiu. Pobudzanie młodych ludzi do samokontroli i pozytywne
wspomaganie ich rozwoju społecznego.

21/17/18

22. Czesław
Wikliński

Okiem reportera – szkoła w moich
oczach.

Nagranie filmu o Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku
promującego naszą szkołę w środowisku, dotarcie z informacją do
przyszłych uczniów naszej szkoły, propagowanie dobrego wizerunku
naszej szkoły w środowisku lokalnym.

22/17/18

23. Agnieszka
Żabińska

Tradycje i obyczaje w Wielkiej Brytanii. Poszerzenie wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii.
Poznanie zwyczajów i tradycji Brytyjczyków.
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23/17/18

