WYKAZ TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
PROPONOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
TEMAT

OPIEKUN

1. Szkolny Dzień Fantastyki - Cosplay
2. Bogowie, boginie i herosi. Szkolny konkurs wiedzy o mitologii
greckiej i rzymskiej dla klasy V

Katarzyna
Marczewska

1. Czytanie książek może sprawiać frajdę - nagrywamy audiobooka dla
klasy 1 szkoły podstawowej.
2. Gry z mitologią w tle - stworzenie gry na motywach mitologicznych.

Marlena
Skorupska Trocewicz

1. Tradycyjne potrawy kuchni angielskiej
2. Język angielski w piosence
3. Program wycieczki do Londynu

Mariola
Mostowska

1. English Language Competition - opracowanie i przeprowadzenie
konkursu języka angielskiego dla y czwartej
2. That music will last forever – The Beatles
(Ta muzyka nigdy nie umiera)
1. Najbardziej zaskakujące i nietypowe zwyczaje kultury
brytyjskiej/amerykańskiej.
2. Niewyjaśnione tajemnice? Nie dla Sherlock’a Holmes’a! Prezentacja
postaci słynnego detektywa.
3. ‘My weekly routine’. Film dokumentalny prezentujący typowy tydzień
z życia ucznia Katolickiego Gimnazjum.
1. Solanka, bliny, ucha – czyli tradycyjna kuchnia rosyjska.
2. Ponad tydzień w pociągu. Jak wygląda podróż koleją Transsyberyjską?
3. „ Złoty pierścień Rosji” – co to takiego?

1.
2.
3.
4.

3 dni w Berlinie - moja wymarzona wycieczka.
Niemieckojęzyczni wynalazcy - czy bez nich świat byłby taki sam?
Jak zorganizować i przeprowadzić "Dzień Języka Obcego" w szkole?
Do czego potrzebny jest język obcy?

1. Moda na przestrzeni wieków
2. Nasze korzenie – drzewo genealogiczne mojej rodziny
3. Historia Grobu Nieznanego Żołnierza

Edyta
Paszkiewicz Tomczyk

Katarzyna
Nowak

Magda Drab

Agnieszka
Jakubiak

Elżbieta
Abramowicz

1. Matematyka – Lubię to! – konkurs matematyczny dla klasy IV.
2. Po co mi ta matematyka, czyli jeden dzień z życia gimnazjalisty.
3. „Czy znasz swoje miasto?”- lokalizacja najpiękniejszych przykładów
symetrii.
4. Ciekawa matematyka – wydanie specjalne gazetki szkolnej.
1. Świeca, a cóż tu ciekawego? (przedstawienie możliwości
wykorzystania zwykłej świeczki do prowadzenia obserwacji wielu
zjawisk fizycznych i prezentacja tych eksperymentów na forum klasy).
2. Złudzenia optyczne – skąd się biorą w przyrodzie?
3. Pokazy z fizyki
4. Szkolny konkurs fizyczny
5. Elektrownia jądrowa w Polsce – szansa czy zagrożenie?

1.
2.
3.
4.

Chemia w kuchni.
Kwasy w naszym otoczeniu.
Wielcy odkrywcy, wielkie wynalazki.
Kolorowa chemia.

1. „Historia pełna niespodzianek, czyli skąd wziął się taniec
współczesny?”
1. Warunki przyrodniczo geograficzne Południowego Podlasia.
2. Południowe Podlasie jako region turystyczny.
3. Skały i minerały w najbliższej okolicy – przygotowanie i opracowanie
kolekcji skał.
4. Nizina Podlaska i Polesie Lubelskie. Różnice i podobieństwa dwóch
krain geograficznych.
5. Walory turystyczno-krajoznawcze wybranych krajów. Opracowanie
interaktywnego przewodnika.
6. Turystyka i krajoznawstwo – jak zwiedzać i co warto wiedzieć
w planowaniu podroży.

1.
2.
3.

Ekologia w domu.
Budowa organizmu ludzkiego oczami chirurga.
Zioła a zdrowie.

Kinga
Toczyńska

Aneta Chazan

Anna Litwiniuk

Dorota
Różańska

Wojciech
Łocheński vel
Ochnio

Elżbieta
Komosa

