Tematy zespołowych projektów edukacyjnych
dla uczniów klas drugich w roku szkolnym 2015/2016
L.p.

Opiekun projektu

Szczegółowe cele, zawierające
konkretne działania, prowadzące do
rozwiązania problemu
dziedzinie - zainteresowanie uczniów twórczością
polskich noblistów,
- poszukiwanie, porządkowanie
i krytyczne wykorzystanie informacji
z różnych źródeł na temat życia
i twórczości noblistów,
- opracowanie prezentacji
multimedialnej lub albumu (wybór grupy
projektowej),

Temat

1.

Monika Zegarek

Polscy nobliści
literatury

w

2.

s. Irena Różycka

Czy
w
gminie
Jedlińsk - ukazanie piękna kultury sakralnej na
są
kościoły,
które
należą przestrzeni historii gminy Jedlińsk,
do
zabytków
kultury - zwiedzanie kościołów w gminie,
- zapoznanie z historią kościołów,
chrześcijańskiej?
wykonanie zdjęć,
- uwrażliwienie uczniów na zabytki
kultury chrześcijańskiej jakie stanowią
kościoły na terenie gminy,
- opracowanie prezentacji
multimedialnej,

3.

Anna Malinowska, Ksiądz od biedronki – prezentacja - zapoznanie się przez uczniów
Monika Makulska twórczości
ks.
Jana z twórczością ks. Twardowskiego,
- wybranie tekstów poetyckich i utworów
Twardowskiego
muzycznych,
- przygotowanie montażu łączącego
poezję z prezentacją multimedialną,

4.

Katarzyna
Walczak

Święto
Niepodległości
– - opracowanie scenariusza,
- wybór pieśni i piosenek o charakterze
organizujemy akademię szkolną
patriotycznym,
- przygotowanie zaproszeń dla gości,
- zaprojektowanie i wykonanie dekoracji,
- przygotowanie prezentacji w formie
akademii z elementami multimedialnymi,

5.

Maria Mucha

Jak Mieszko I wprowadzał
chrześcijaństwo
w
Polsce?
(w 1050 rocznicę chrztu Polski)zorganizowanie
szkolnego
konkursu wiedzy

6.

Sabina Zięba

Jak Mieszko I wprowadzał - poznanie wydarzeń historycznych z
chrześcijaństwo
w
Polsce? okresu Mieszka I,
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- przygotowanie i przeprowadzenie
konkursu szkolnego,
- ułożenie pytań konkursowych,
- zapoznanie z okolicznościami
wprowadzenia chrztu w Polsce przez
Mieszka I,

(w 1050 rocznicę chrztu Polski) – - ułożenie scenariusza,
zorganizowanie przedstawienia - wykonanie kukiełek i scenografii,
- zorganizowanie przedstawienia
kukiełkowego
kukiełkowego,
7.

Marta Powęska – Jesienne
biesiadowanie
– - opracowanie scenariusza imprezy,
Okoń,
Justyna organizacja
imprezy - zaprojektowanie zaproszeń i plakatów,
- zaproszenie społeczności lokalnej oraz
Salak
środowiskowej
lokalnych zespołów ludowych,
- wykonanie elementów scenografii,
- wykonanie prezentacji multimedialnej,

8.

Grzegorz Okoń

Kraje Unii Europejskiej
w liczbach i procentach

- zebranie i analiza danych
statystycznych na temat państw Unii
Europejskiej z zakresu: geografii,
kultury, tradycji, polityki, nauki,
demografii i gospodarki,
- gromadzenie materiałów graficznych
(zdjęć i map) potrzebnych do
prezentacji,
- opracowanie graficzne danych przy
pomocy różnych metod prezentacji,
- przygotowanie prezentacji
multimedialnej,

9.

Renata Walerczak

Jak zmieniała się moda na
przestrzeni
wieków?
–
przygotowanie
prezentacji
multimedialnej

- pokazanie zmian jakie zachodziły w
modzie, sposobie ubierania w różnych
epokach,
- zaprezentowanie sylwetek znanych
projektantów mody,
- pokazanie jakie fryzury, biżuteria itp.
obowiązywały w danych okresach,
- przybliżenie legendy o odkryciu
jedwabiu,

10.

Monika Krawczyk, Organizujemy
Barbara
Szkolnego Dnia Ziemi
Dorocińska

11.

Aldona
Kaim, Organizujemy akademię z okazji - opracowanie scenariusza akademii,
Anna Wolak
rocznicy uchwalenia Konstytucji - ustalenie listy piosenek i pieśni
patriotycznych,
3 Maja
- zaprojektowanie scenografii,
kostiumów, rekwizytów,
- dobór obsady i przydzielenie ról,

obchody - zebranie informacji dotyczących
aktualnej tematyki obchodów Dnia
Ziemi,
- opracowanie scenariusza,
- przydzielenie ról,
- zaprojektowanie i wykonanie dekoracji,
- przygotowanie zaproszeń, tematyki
konkursów dla uczniów, dyplomów,
- przygotowanie prezentacji w formie
akademii z elementami multimedialnymi,
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- ustalenie harmonogramu prób,
- zaprojektowanie i przygotowanie
zaproszeń dla gości,
12.

Danuta Ulman

Czy sieć drogowa w naszej gminie - analiza map sieci drogowej w naszej
gminie,
jest dobrze rozwinięta?
- wykonanie zdjęć,
- badanie stopnia natężenia ruchu na
wybranym odcinku drogi,

13.

Roman Wójcik

Organizacja
obchodów Dnia
Internetu

14.

Mariusz Kilar

Przygotowanie obchodów Dnia
Patrona
oraz
programu
prezentującego
uzdolnienia
uczniów

15.

Radosław Ofiara, Czy na terenie gminy Jedlińsk - poznanie sieci wód/ rzek na terenie
Krystian Kilar
można
uprawiać
turystykę gminy (odcinek Radomki od
miejscowości Jedlińsk do Woli
kajakową?
Goryńskiej),
- zapoznanie się z zasadami BHP nad
wodą,
- nauka korzystania z łodzi
turystycznych,
- organizacja spływu kajakowego rzeką
Radomką,
- pryzgotowanie prezentacji,

Gminnych - opracowanie scenariusza obchodów
Bezpiecznego DBI,
- przygotowanie prezentacji
multimedialnej,
- pokazanie i propagowanie
pozytywnych efektów korzystania z
Internetu,
- przygotowanie zaproszeń,
- wykonanie dekoracji,
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- przedstawienie postaci Biskupa piotra
Gołębiowskiego,
- zaprezentownie uczniów i ich pasji,
- turniej wiedzy lub umiejętności,

