
ZESTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

temat projektu Fizyka zabawek 

rodzaj projektu projekt badawczo - zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie wyszukują różne nietypowe zabawki, przy konstrukcji 
których wykorzystano ciekawe zjawiska fizyczne. Obserwują ich 
działanie i wyjaśniają je na podstawie poznanych zjawisk i praw 
fizycznych. Następnie tworzą własne modele zabawek. 

nauczyciel opiekun Renata Balwierz 

 
 

temat projektu Poznajemy piosenkę francuską 

rodzaj projektu projekt poznawczy 

krótki opis projektu 

Uczniowie wybiorą znanych sobie i lubianych wykonawców piosenki 
francuskiej. Na podstawie materiałów znalezionych w prasie  i Internecie 
przygotują krótkie prezentacje o ich życiu i twórczości. Wybiorą również 
ulubione piosenki i przetłumaczą je na język polski. 

nauczyciel opiekun Ewa Brągiel 

 
 

temat projektu 
Szkolny NOBEL – przeprowadzenie konkursu na najbardziej kreatywnego 
ucznia w szkole 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie opracowują regulamin konkursu, a następnie przeprowadzają 
wybory Szkolnego Noblisty. 

nauczyciel opiekun Dorota Brzezińska 

 



temat projektu Wpływ poezji na emocje czytelników i słuchaczy 

rodzaj projektu projekt badawczy 

krótki opis projektu 

Uczniowie: 
a)  poszukują w utworach literackich informacji o tym, jak słuchacze 
i czytelnicy reagują   na polskie teksty poetyckie; 
b)  gromadzą interesującą ich poezję; 
c) dokonują analizy tej poezji i dzielą tematycznie; 
d) uczą się wybranych tekstów na pamięć, aby je wyrecytować lub aby 
pięknie odczytać; 
e) redagują komentarz ujawniający odczucia słuchaczy 
    i czytelników. 
Efektem będzie program artystyczny ( recytatorski ). 

nauczyciel opiekun Teresa Chabińska 

 
 

temat projektu Czy rośliny mogą leczyć? 

rodzaj projektu projekt problemowo-zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie poznają :  
• rolę roślin w przyrodzie 
• rolę roślin w życiu człowieka 
• zastosowanie roślin w lecznictwie  

Uczniowie  poznają walory zdrowotne wybranych gatunków roślin , jak 
również dowiedzą się o tym , że rośliny mogą być bardzo trujące. 
Projekt zakłada powstanie galerii rycin przedstawiających wybrane 
gatunki roślin. 

nauczyciel opiekun Urszula Chrabąszcz 

 
 

temat projektu 
Porównanie organizacji skautowych we Francji i działających w Polsce. 
Wykonanie słowniczka polsko- francuskiego z terminologią harcerską 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie stworzą słownik z terminologią harcerską. 
Porównają strukturę organizacji skautowych we Francji z polskimi. 

nauczyciel opiekun Agnieszka Czechowska 



temat projektu Wystawienie sztuki pt. „Le probleme” w wersji francuskiej 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie przetłumaczą sztukę na język polski i stworzą wersję tekstową 
przystosowaną do wyświetlenia na ekranie. 
Następnie, podzielą między siebie role, stworzą scenografię 
i wyreżyserują przedstawienie, które pokażą uczniom SP 148 i SP 117. 

nauczyciel opiekun Agnieszka Czechowska 

 
 

temat projektu 
Krakowskie ślady bohaterów małopolskiego szlaku Legionów Józefa 
Piłsudskiego 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Zapoznanie się uczniów z wybranymi pozycjami literatury 
przedmiotu(całość szlaku, mapy, fotografie, etc.) i w oparciu o literaturę 
przedmiotu i zajęcia terenowe sporządzenie przez uczniów fotografii 
miejsc i symboli upamiętniających Legionistów na terenie Krakowa. 
Informacje w ten sposób zdobyte zostaną przetworzone w materiał 
tekstowo-fotograficzny i efekty pracy zespołu zostaną przez nich  
zintegrowane w syntetyczne lecz zarazem całościowe opracowanie 
w formie elektronicznej i w postaci wydruku oraz przetworzone 
dodatkowo w prezentację multimedialną. Pozyskane w ramach realizacji 
projektu materiały zostaną wykorzystane dla celów edukacji historycznej 
i patriotycznej w formule wystawienniczej, prelekcyjnej i etc. 

nauczyciel opiekun Anna Filar 

 

temat projektu Zorganizujmy ciekawe wydarzenie dla klasy lub szkoły. 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

W ramach projektu uczniowie przygotują i zorganizują dla swojej klasy 
wycieczkę lub spotkanie okolicznościowe (np. wigilię klasową, dzień 
zdrowia, święto ziemi) albo imprezę dla całej społeczności szkolnej. 
Uczniowie będą musieli skupić się na elementach zawiązanych 
z organizacją danego wydarzenia i wykonać je. 

nauczyciel opiekun Justyna Frączek-Bogacka 

 
 
 
 
 



temat projektu „Smakujemy Francję” 

rodzaj projektu projekt językowo – poznawczo – zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie poznają kuchnię francuską. Tworzą swoją mini książkę 
kucharską z przepisami kulinarnymi w dwóch językach,  francuskim 
i polskim (min. 10 przepisów; forma papierowa lub elektroniczna 
zgodnie z wyborem ucznia ). 
Podczas prezentacji publicznych, każdy uczeń wybiera jeden z przepisów 
, prezentuje go najpierw w j. francuskim, a potem  
w j. polskim oraz częstuje publiczność wybraną i sporządzoną przez 
siebie potrawą. 

nauczyciel opiekun Marta Gołąb 

 

temat projektu „Do świadczenia, które bawią i edukują” 

rodzaj projektu projekt doświadczalny 

krótki opis projektu 

W jaki sposób zachęcić młodszych uczniów Naszej Szkoły do nauki  
przedmiotów przyrodniczych?  
Przeprowadzenie efektowych doświadczeń mających na celu rozbudzenie 
chęci zgłębiania tajemnic  z zakresu chemii, fizyki i biologii.  
Uczniowie biorący udział w projekcie zaplanują, przygotują oraz 
przeprowadzą warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej. 

nauczyciel opiekun Katarzyna Goryca, Danuta Żuchowska 

 

temat projektu „Dbajmy o naszą planetę” - segregacja i recycling śmieci 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Opracowanie materiałów szkolnych dla klas 1-3 szkoły podstawowej. 
Uczniowie przygotują prezentacje multimedialne, opisy na kosze na 
śmieci, warsztaty. 
Celem projektu jest wychowanie młodego pokolenia do dbałości 
o planetę w kontekście segregacji i recyclingu. 

nauczyciel opiekun Elżbieta Imiołek 

 
 
 
 
 
 
 



temat projektu Silniki spalinowe dawniej i dziś 

rodzaj projektu projekt poznawczy 

krótki opis projektu 

Uczniowie wyszukują informacje dotyczące pierwszych silników 
spalinowych oraz silników współczesnych, dokonują ich porównania. 
Przygotowują prezentacje dotyczące rozwoju nauki i techniki na 
przestrzeni wieków. 

nauczyciel opiekun Justyna Jamróz 

 

temat projektu Organizacja turnieju tenisa stołowego 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie w trakcie realizacji projektu przygotują organizacyjnie turniej 
tenisa i przeprowadzą go. Zapoznają się z systemami rozgrywania tego 
typu zawodów, przeprowadzą akcję plakatową informującą o turnieju 
oraz na bieżąco będą prowadzić tablicę  
z informacjami dotyczącymi rozgrywek (terminarz, wyniki). 

nauczyciel opiekun Robert Kalita 

 
 

temat projektu 
 
„Szkolna Nagroda Nobla” – opracowanie formuły szkolnego konkursu 
 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

1. Opracowanie formuły i zasad szkolnego konkursu „MÓJ pierwszy 
Nobel”: 
- kryteria i kategorie nagradzania, 
- stworzenie regulaminu konkursu, 
- opracowanie dokumentów potrzebnych do zrealizowania konkursu. 
2. Przedstawienie projektu Pani Dyrektor. 
3. Zrealizowanie konkursu w roku szkolnym 2018/2019. 

nauczyciel opiekun Mirosław Kopiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



temat projektu Młody reporter – czym zajmują się dzisiaj absolwenci naszej szkoły? 

rodzaj projektu projekt badawczy 

krótki opis projektu 

Uczniowie muszą samodzielnie dotrzeć do ciekawych osób wśród 
absolwentów naszej szkoły, wybrać właściwą formę wypowiedzi 
pisemnej (wywiad, reportaż, fotoreportaż, dziennik …), zgromadzić 
i opracować materiały, zaplanować stronę graficzną, przygotować formę 
książkową i elektroniczną zebranych materiałów, a także je 
zaprezentować. 

nauczyciel opiekun Piotr Kowalik 

 
 

temat projektu Matematyka w informatyce 

rodzaj projektu projekt badawczo-poznawczy 

krótki opis projektu 

W projekcie uczniowie skupią się na zastosowaniach matematyki 
w informatyce. Poruszone zostaną zagadnienia z kilku wybranych przez 
uczniów obszarów informatyki, między innymi: system dwójkowy, 
szesnastkowy, zasady działania algorytmów, zastosowania matematyki 
w grafice, działanie i znaczenie pętli w programach i inne. 

nauczyciel opiekun Michał Kozdęba 

 
 

temat projektu Odcinki charakterystyczne w trójkącie 

rodzaj projektu projekt badawczo-poznawczy 

krótki opis projektu 

W projekcie uczniowie skupią się na konstrukcjach i twierdzeniach 
dotyczących trójkąta oraz jego odcinków charakterystycznych: 
wysokościach, środkowych, dwusiecznych i symetralnych. Wszystkie 
twierdzenia uczniowie postarają się udowodnić na swój sposób, a oprócz 
tego zastanowią się nad istnieniem innych interesujących odcinków 
w trójkącie lub ich uogólnieniami w czworokącie. 

nauczyciel opiekun Michał Kozdęba 

 
 
 
 
 
 
 



temat projektu Bryły platońskie i archimedesowe 

rodzaj projektu projekt badawczo-poznawczy 

krótki opis projektu 

W projekcie uczniowie skupią się na badaniu brył foremnych 
i półforemnych zwanych również bryłami platońskimi 
i archimedesowymi odpowiednio. Poruszone zostaną zagadnienia 
istnienia brył i udowodnione zostanie twierdzenie klasyfikujące te bryły. 
Uczniowie będą mieli okazję zbadać, dlaczego takich brył jest skończenie 
wiele oraz samodzielnie zbudować ich modele przestrzenne. 

nauczyciel opiekun Michał Kozdęba 

 
 

temat projektu Skąd się wzięły nasze nazwiska? 

rodzaj projektu projekt badawczo - zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania: Kiedy i dlaczego 
wprowadzono w Polsce nazwiska? Jaki był mechanizm ich  tworzenia? 
Jakie są podstawowe typy polskich nazwisk? Czym jest geografia 
nazwisk? 
Spróbują wyjaśnić genezę językową nazwisk uczniów klas drugich 
naszego gimnazjum, szukając informacji w różnorodnych źródłach. 
Przygotują porady dla uczniów zainteresowanych pochodzeniem swojego 
nazwiska. 

nauczyciel opiekun Jolanta Łukasiewicz 

 

temat projektu Piosenka musi posiadać tekst. Analiza tekstów wybranych piosenek 

rodzaj projektu projekt poznawczo-zadaniowy 

krótki opis projektu 

1) Analiza tekstów wybranych piosenek , ze szczególnym 
uwzględnieniem różnorodnych środków artystycznego wyrazu i wartości 
wpisanych w teksty popkultury. 
2) Przygotowanie prezentacji przedstawiających wybrane teksty 
z uwzględnieniem kontekstów kulturowych. 

nauczyciel opiekun Joanna Majchrzak-Broda 

 
 
 
 
 
 
 



temat projektu 

What festivals and traditions from the English-speaking countries are 
known and popular in Poland? 
Jakie święta i zwyczaje z krajów anglojęzycznych są znane i popularne  
w Polsce? 

rodzaj projektu projekt badawczy 

krótki opis projektu 

Uczniowie będą: 
• wyszukiwać informacje na temat świąt i zwyczajów z krajów 

anglojęzycznych w Internecie 
• obserwować, jakie  święta i zwyczaje anglosaskie są obecne w Polsce 

(np. w szkole, w centrach handlowych, w mediach –telewizji, prasie  
i internecie) i utrwalać w formie zdjęć, filmu lub komentarza 

• gromadzić opinie rówieśników, dorosłych, mediów na temat 
popularności i celowości naśladowania kultury anglosaskiej 
(wywiady, krótkie spoty) 

Uczestnicy projektu muszą wykazać się: 
• bardzo dobrą znajomością j. angielskiego w mowie i piśmie 
• umiejętnością wyszukiwania informacji w Internecie (również w 

języku angielskim 
• umiejętnością posługiwania się techniką multimedialną (nagrywanie 

wywiadów, tworzenie i montaż krótkich filmików, przygotowanie 
prezentacji) 

• tłumaczenie informacji z j. polskiego na j. angielski.  

nauczyciel opiekun Beata Marszałek 

 
 

temat projektu Terroryzm  we współczesnym świecie, a bezpieczeństwo Polski 

rodzaj projektu 
 
projekt  zadaniowy 
 

krótki opis projektu 

Uczniowie poznają zagadnienie terroryzmu. Wybiorą 
i przedstawią wybrane przykłady zaistnienia zagrożeń terrorystycznych 
we współczesnym świecie; zbadają na podstawie danych Ministerstwa 
Obrony Narodowej lub innych instytucji oraz opinii Polaków czy Polsce 
grożą ataki tego typu; przeanalizują procedury postępowania w razie 
ataku terrorystycznego. 

nauczyciel opiekun Marta Michalik 

 
 
 
 
 
 
 
 



temat projektu Co wpływa na smog w Krakowie 

rodzaj projektu projekt  problemowo-zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie podczas realizacji projektu, dowiedzą się od kiedy mamy 
problem ze smogiem w Krakowie, jakie czynniki wpływają na jego 
zwiększenie oraz jak zmniejszyć jego ilość. 

nauczyciel opiekun Katarzyna Jakubska-Olchawa 

 

temat projektu Dalekie i bliskie podróże z mitycznymi bohaterami 

rodzaj projektu projekt  poznawczo - badawczy 

krótki opis projektu 

Uczniowie poznają opowieści o mitycznych bohaterach z różnych stron 
świata. Analizują, jaką rolę odegrali oni w kulturze. Przygotowują 
prezentację z wykorzystaniem multimediów, inscenizację i grę 
dramatyczną. 

nauczyciel opiekun Elżbieta Olszewska 

 

temat projektu Planujemy tygodniową wycieczkę do Londynu 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie mają za zadanie zaplanować 7 dniowy pobyt w Londynie. 
Należy przygotować krótki przewodnik turystyczny, prezentację 
poszczególnych zabytków oraz mapę dojazdu do wybranych miejsc. 
Projekt będzie realizowany w języku angielskim. 

nauczyciel opiekun Ewelina Pietroniuk 

 

temat projektu Liczymy i wykonujemy obliczenia - od kamienia łupanego do dziś 

rodzaj projektu projekt badawczy  

krótki opis projektu 

Zadaniem uczestników projektu będzie zgromadzenie informacji na temat 
różnych systemów zapisywania liczb oraz działań wykonywanych na 
nich. Kolejnym krokiem będzie zestawienie zebranych informacji. 
Uczniowie zaprezentują również metody wykonywania obliczeń w 
przedstawionych przez siebie systemach liczbowych. Po opracowaniu 
materiałów uczestnicy zaprezentują swoje efekty pracy w prezentacji 
multimedialnej. 

nauczyciel opiekun Marzena Płachciok 

 



temat projektu Numerologia stosowana – symboliczne znaczenie liczb 

rodzaj projektu projekt poznawczo – badawczy 

krótki opis projektu 

Ludzie od najdawniejszych lat podejrzewali, że to liczby rządzą światem. 
Pitagoras głosił, ze wszystko jest liczbą, a badając własności liczb, można 
zgłębić wszelkie tajemnice nauki. W czasie realizacji projektu uczniowie 
poznają symboliczne znaczenie liczb, zbadają jakie przesądy liczbowe 
funkcjonują we współczesnym społeczeństwie, w jakich dziełach 
literackich występują liczby magiczne i czy o charakterze ludzi świadczą 
ich daty urodzenia. 

nauczyciel opiekun Halina Pulchny 

 
 

temat projektu Ścieżka edukacyjno – doświadczalna. dla najmłodszych uczniów 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Projekt ścieżki edukacyjno – doświadczalnej przed świetlicą szkolną dla 
najmłodszych uczniów z uwzględnieniem zdobytej już wiedzy 
z przedmiotów przyrodniczych oraz techniki. 

nauczyciel opiekun Aneta Rawińska-Wiśniowska 

 
 

Temat projektu 
FROG FACTOR – organizacja szkolnego konkursu talentów 
w kategorii piosenki anglojęzycznej, utworów instrumentalnych 
angielskich twórców oraz krótkich form scenicznych. 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

1.Poznanie zasad organizacji konkursów szkolnych. 
2.Poznanie założeń, historii i przebiegu popularnych programów 
wyłaniających talenty. 
3.Stworzenie regulaminu konkursu oraz wszystkich elementów 
koniecznych przy jego realizacji. 
4.Przygotowanie ciekawego scenariusza szkolnego konkursu talentów  
i realizacja jego założeń. 
5.Przygotowanie informacji o konkursie na stronę szkoły. 

nauczyciel opiekun Beata Rubiś, Magdalena Bryndal 

 
 
 
 
 



temat projektu Czy trzeba być geniuszem, żeby studiować na Harvardzie ? 

rodzaj projektu projekt badawczy 

krótki opis projektu 

Uczniowie będą mogli poznać wybrane najlepsze uniwersytety na 
świecie, ich historię i specyfikę. Zapoznają się z wymaganiami 
i warunkami, które należy spełnić, aby zostać studentem tych uczelni. 
Zbadają możliwości skorzystania z programów stypendialnych 
i pomocowych. 

nauczyciel opiekun Jolanta Ślęczka 

 
 

temat projektu Reaktywujemy szkolnego bloga języka angielskiego 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Projekt ma na celu uruchomienie na nowo szkolnego bloga języka 
angielskiego, przy uwzględnieniu zmian jakie w ostatnim czasie nastąpiły 
w technologii współczesnych środków komunikacji. Zadaniem uczniów 
będzie odświeżenie wizerunku bloga i poprowadzenie go, przy wsparciu 
nauczyciela przez kolejne 3 miesiące. 

nauczyciel opiekun Katarzyna Ślęzak 

 
 

temat projektu Katastrofy i kataklizmy naturalne w Stanach Zjednoczonych 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie wyszukują  informacje o katastrofach 
i kataklizmach naturalnych w Stanach Zjednoczonych. Zebrane 
informacje opracowują w formie prezentacji multimedialnej. 

nauczyciel opiekun Bożena Sroka 

 

temat projektu Jak  zorganizować konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych ? 

rodzaj projektu projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 

Uczniowie ustalają zakres i zasady konkursu, tworzą pytania na konkurs  
i projekt jego organizacji, po czym przeprowadzają konkurs dla swoich 
rówieśników. 

nauczyciel opiekun Bożena Sroka 



 

temat projektu Stres szkolny –czym stresują się uczniowie? 

rodzaj projektu projekt badawczy 

krótki opis projektu 

Uczniowie zgromadzą informacje nt. zjawiska szkolnego stresu. 
Przygotują ankiety o stresie szkolnym, które przeprowadzą wśród 
uczniów wybranych klas gimnazjalnych. Dokonają analizy wyników 
i przygotują prezentację. 

nauczyciel opiekun Aneta Stopnicka 

 

temat projektu „Tajemniczy świat zmysłów” 

rodzaj projektu projekt problemowo-badawczy 

krótki opis projektu 

Głównym celem tego projektu jest zapoznanie uczniów z budową, 
funkcjonowaniem oraz tajemnicami narządów zmysłów człowieka 
i przedstawienie to w formie np. prezentacji multimedialnej oraz kilku 
prostych doświadczeń, które mogą dostarczyć licznych informacji 
i ciekawostek dotyczących zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku oraz 
dotyku. Wiedza, którą zdobędą uczniowie ułatwi im odkrycie 
i zrozumienie niektórych tajemnic swojego organizmu oraz zainspiruje 
do dalszego poznawania własnego ciała. 

nauczyciel opiekun Izabela Wojcieszko 

 
 

temat projektu „Naturalne wyroby kosmetyczne” 

rodzaj projektu projekt problemowo-badawczy 

krótki opis projektu 

Temat zgłoszony przez uczennice klasy IIE. Głównym celem tego 
projektu jest pokazanie w formie np. prezentacji multimedialnej oraz 
poprzez doświadczenia przygotowanie naturalnych wyrobów 
kosmetycznych, a także ich działanie. 

nauczyciel opiekun Izabela Wojcieszko 

 
 
 
 
 
 
 
 



temat projektu Wolontariat – idea czy styl życia 

rodzaj projektu projekt badawczy 

krótki opis projektu 

Przeprowadzenie projektu będzie przebiegać w kilku etapach: 
- teoretyczne studium nad ideą wolontariatu, zadaniami Domów Pomocy 
Społecznej,  
- spotkanie z wolontariuszami działającymi na terenie naszej szkoły 
zrzeszonymi w Szkolnym Klubie Przyjaciół Żonkila 
- spotkanie z wolontariuszami działającymi przy Domu Pomocy 
Społecznej: Kraków ul. Łanowa  
- przygotowanie teoretyczne do spotkania z podopiecznymi Domu 
Pomocy Społecznej  
- spotkania z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej 
- dzielenie się doświadczeniami z pobytu w Domu Pomocy Społecznej, 
pomocy podopiecznym 

nauczyciel opiekun Paulina Owsiak, ks. Piotr Pietruszka 

 
 

temat projektu Uczynki miłosierdzia względem ciała w moim środowisku lokalnym 

rodzaj projektu projekt badawczo zadaniowy 

krótki opis projektu 

Rozpoznanie potrzeb w środowisku. 
Zastosowanie uczynków miłosierdzia na co dzień. 
Możliwość realizacji uczynków miłosierdzia w środowisku lokalnym. 
Podjęcie konkretnych działań. 

nauczyciel opiekun Wioletta Oświecińska-Szwej 

 
 
 

temat projektu 
Wpływ procesów klimatycznych i zjawisk pogodowych w Małopolsce, 
Polsce i na świecie na działalność człowieka 

rodzaj projektu projekt problemowy 

krótki opis projektu 

W jaki sposób ludzie radzą sobie w trudnych warunkach pogodowych 
i klimatycznych? 
Warunki powstawania i występowania monsunów, cyklonów 
tropikalnych (huraganów, tajfunów), trąb powietrznych (tornad) i ich 
wpływ na działalność rolniczą, gospodarkę oraz transport na świecie. 

nauczyciel opiekun Kinga Rokicka 

 
 
 
 



 

temat projektu 

HISTORIA W MURACH KRAKOWA ZAKLĘTA 
„Z Piastami przez Kraków.” 
„Normalnie w nienormalnym – życie codzienne w Krakowie  
1939 – 1945.” 

rodzaj projektu projekt badawczy 

krótki opis projektu 

Zadaniem uczniów będzie pokazanie ,że można uczyć się historii  
zwiedzając zabytki czy spacerując po Krakowie. Grupy badawcze 
uczniów szukać będą śladów wydarzeń historycznych w mieście, 
w którym mieszkają. Poszukiwania dotyczyć będą dwóch okresów 
historii: średniowiecza i czasów drugiej wojny światowej.  
Celem tych działań będzie pokazanie bogatego dziedzictwa kulturowego 
Krakowa. Następnie uczniowie wykonają plan wycieczki po Krakowie. 
Finałem projektu będzie wspólny spacer z klasą po Krakowie 
i prezentacja przez uczniów wyników pracy badawczej. 

nauczyciel opiekun Wioletta Sajdak-Ruda 

 

temat projektu 
Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla dzieci z 3 klas szkoły 
podstawowej 

rodzaj projektu Projekt zadaniowy 

krótki opis projektu 
Uczniowie opracowują formułę i regulamin zawodów. Przygotowują 
imprezę sportową dla uczniów szkoły podstawowej.  

nauczyciel opiekun Teodor Wójcik 

 

temat projektu Organizacja Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla Klas II i III Gimnazjum 

rodzaj projektu 
 
projekt zadaniowy 
 

krótki opis projektu 

Opracowanie i rozwieszenie przez uczniów ogłoszeń. 
Zebranie zgłoszeń do turnieju, opracowanie regulaminu turnieju, 
harmonogramu rozgrywek. 
Organizacja i sędziowanie meczów. Sporządzenie sprawozdań z każdego 
rozegranego meczu (film, zdjęcia, opis).Pokazowy mecz finałowy, 
prezentacja multimedialna z realizacji projektu edukacyjnego. 

nauczyciel opiekun Mariusz Górka 

 


