Projekty edukacyjne – realizowane w roku
szkolnym 2017/2018
Temat 1: Mozaikowy zawrót głowy - opiekun p. Anna Porzucek-Kowalczyk;
Celem było wykorzystanie różnych technik do tworzenia mozaiki, a poprzez to:
- utrwalenie wiadomości o wielokątach,
- wprowadzenie konstrukcji wielokątów,
- zapoznanie z geometrią kartki papieru metodą origami,
- elementy haftu matematycznego,
- projektowanie własnej mozaiki.
Projekt z powodzeniem zrealizowały dwie grupy:
Grupa I (klasa 5A) Zuzanna Cend, Antonina Cieliczko
Grupa II (klasa 5C) Gabriela Rosikoń, Fabienne Osik, Adrianna Charążka

Temat 2: ,, Moja przyrodnicza gra dydaktyczna o Polsce” opiekun p. Małgorzata Dobrowolska;
Celem projektu było przedstawienie treści przyrodniczych w grze dydaktycznej. Efektem pracy zespołów są gry
planszowe, służące utrwalaniu i rozwijaniu wiedzy o naszym kraju. Gry mogą być wykorzystywane zarówno na lekcji
jak i zajęciach poza lekcyjnych, jako uatrakcyjnienie i urozmaicenie tradycyjnych form nauki.
Projekt zrealizowały trzy grupy:
Grupa I
Zofia Molęgowska i Julia Korczak,
Grupa II
Alicja Marchel i Daniel Lipiński
Grupa III
Szymon Czyżewski i Bartosz
Olszewski

Temat 3: Nauka przez zabawę - gry matematyczne - opiekun p. Sylwia Niebudek;
W ramach projektu powstałą gra pt.: „5 sekund”- uczniowie zaprojektowali i wykonali instrukcję, planszę, pionki,
pulę pytań. W kwietniu zademonstrowali swoją pracę w trzech klasach (6D, 5E, 4I).
Projekt z powodzeniem zrealizowała jedna
grupa:

Grupa I (klasa 6D) Dominika Grzeszkiewicz,
Wiktoria Kuczak, Patrycja Dylińska, Zuzanna
Kostka

Temat 5: Piszę, więc jestemopiekun p. Anna Wróblewska.
Projekt polegał na pisaniu opowiadań różnorodnych tematycznie. Prace
uczniów zostały umieszczone w książce „Na falach wyobraźni”. 13 czerwca w
Bibliotece Publicznej w Rembertowie odbył się wieczór autorski i promocja
książki. Prace również zostały zaprezentowane podczas Festiwalu szkolnego
obok sali 55
Do samego końca projektu dotarła grupa uczniów z klas 7: Małgorzata
Staśkiewicz, Maciej Rutkowski i Amelia Kowalczuk.

Temat 6: Chemia od kuchni - opiekun p.Joanna Karwowska
Uczniowie przygotowali prezentacje o fast foodach, wykonywali doświadczenia chemiczne z wykorzystaniem
produktów dostępnych w domu, przeprowadzali ankietę w swoich klasach na temat odżywiania, brali udział w teście
wiedzy o zdrowym odżywianiu i na koniec układali jednodniowy jadłospis nastolatka.
Projekt z powodzeniem zrealizowały trzy grupy:
7a: Maja Antosiewicz, Emilia Patynowska, Zofia Krupińska;
7c: Miłosz Brym, Magda Turska, Małgorzata Wakulińska, Marta Ziętek;
7e: Emilia Sobótka, Weronika Zajkowska

