
Temat projektu: Are you superstitious? 
Przesądy w kulturze angielskiej i 
polskiej.

Cele projektu:

 pogłębianie wiedzy w zakresie znajomości krajów 
anglojęzycznych oraz ich tradycji i kultury,

 pogłębianie wiedzy w zakresie słownictwa i 
gramatyki języka angielskiego,

 rozwijanie umiejętności pisania w języku 
angielskim,

 kształtowanie umiejętności korzystania z różnych 
źródeł informacyjnych,

 rozwijanie umiejętności organizowania pracy ,
 kształtowanie umiejętności pracy w grupie, 
 podejmowania decyzji, oceniania i komunikowania

się,
 rozbudzanie pozytywnej postawy i motywacji do 

nauki języka angielskiego,
 rozwijanie odpowiedzialności za wykonaną pracę,
 rozwijanie tolerancyjnej postawy wobec innych 

kultur,
 kształtowanie postawy poznawczej, dociekliwości i

samodzielności myślenia

Problematyka projektu

W ramach projektu uczniowie odkrywają i badają kulturę 
oraz tradycje krajów anglojęzycznych, ucząc się dzięki 
temu również tolerancji. Uczniowie korzystając z różnych
źródeł informacji dostrzegają różnorodność i bogactwo 
krajów, z których tak chętnie Polacy czerpią  wzory do 
naśladowania. Zwracają również uwagę na przemiany 
jakie zachodzą w owych krajach. 
Zadaniem uczniów biorących w projekcie jest zebrać 
materiały, opracować je w spójną całość oraz 
przygotować się do publicznej prezentacji.

Opiekun projektu:  
nauczyciel języka angielskiego
pani Monika Tadla-Pas 



PROJEKT EDUKACYJNY
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STOBIERNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Temat projektu: „Ptaki z sąsiedztwa”

Cele projektu:

Uczeń:
- wymienia i rozpoznaje gatunki ptaków żyjących w 
sąsiedztwie człowieka,
- podaje miejsca występowania i gniazdownia ptaków,
- podaje rodzaj pokarmu spożywanego przez poszczególne 
ptaki,
- wymienia rodzaje piór,
- wskazuje cechy budowy: kształt, wielkość, ubarwienie 
umożliwiający identyfikację ptaków,
- wyjaśnia dlaczego obecność ptaków w sąsiedztwie jest dla 
niego ważna,
- określa rolę ptaków w przyrodzie i gospodarce człowieka,
- omawia budowę dzioba ptaków w zależności od rodzaju 
zdobywanego pokarmu,
- rozpoznaje gatudnki ptaków za pomocą atlasu i 
przewodnika,
- wskazuje związek między obecnością określonych 
gatunków ptaków w sąsiedztwie człowieka, a dostępnością 
pokarmu oraz miejsc do gniazdowania
- proponuje działania stanowiące zachętę dla ptaków do 
zasiedlenia pobliskich terenów,

Problematyka 
projektu Poznanie gatunków ptaków żyjących w sąsiedztwie 

człowieka, ich zwyczajów, miejsca gniazdowania, sposobów 
zdobywania i rodzajów pokarmu. Kształcenie umiejętności 
rozróżniania gatunków ptaków.

Opiekun projektu:  

nauczyciel biologii
Alicja Jasińska



PROJEKTY EDUKACYJNE
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STOBIERNEJ
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Temat projektu: Sławni  Niemcy na przełomie dziejów

Cele projektu:  poznanie kultury i  ciekawych postaci Niemiec  na 
przełomie dziejów.

 kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i 
otwartości wobec innych kultur i narodowości

 rozwijanie umiejętności pracy w zespole, 
 wykorzystywanie różnych źródeł informacji

Problematyka projektu

W ramach projektu uczniowie poszerzają swoją wiedzę  na
temat  interesujących  i  znanych  ludzi  będących  z
pochodzenia  Niemcami,  w  oparciu  o   literaturę,  sztukę
,naukę lub istotne zagadnienia polityczne . Zwracają uwagę
na zróżnicowanie postaw społecznych i narodowościowych
bazując  na   źródłach  literackich  i  publikacjach  środków
masowego  przekazu.  Uczniowie  rozwijają  umiejętności:
pracy  w  zespole,  kultury  dyskusji,  uzasadniania  swojego
zdania,  słuchania  innych,  wspólnego  tworzenia  planów,
dzielenia  się  pracą  i   ponoszenia  odpowiedzialności  za
wyniki kolektywnego działania. 

Opiekun projektu:  

nauczyciel języka niemieckiego
 Agnieszka Matłok



PROJEKT EDUKACYJNY
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STOBIERNEJ
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Temat projektu: „Jaki jest najciekawszy styl w sztuce?”

Cele projektu:
 poznanie wybranego stylu,
 omówienie „tajemnic” sztuki wybranego 

stylu, wielkich artystów żyjących w danej 
epoce, słynne dzieła malarstwa, rzeźby i 
architektury

 przygotowanie albumu lub prezentacji 
multimedialnej i gazetki uzupełniającej 
temat               o własne szkice i rysunki 
związane z tematem,

 korzystanie z różnych źródeł informacji,
 rozwijanie umiejętności współdziałania w 

zespole;
 kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji 

i współzawodnictwa;
 integracja szkolnej grupy rówieśniczej;
 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
  uczenie odpowiedzialności za wykonanie 

powierzonych zadań.

Problematyka 
projektu

Głównym celem projektu są realizowanie treści 
programowych z zakresu historii sztuki w klasie                     
I-III  gimnazjum, a także rozwijanie umiejętności 
plastycznych oraz poszukiwania, porządkowania                    
i wykorzystania informacji.

Opiekun projektu:  

nauczyciel zajęć artystycznych
pani Elżbieta Iwan



PROJEKT EDUKACYJNY
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STOBIERNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Temat projektu: Czy milion złotych zmieści się w sali
lekcyjnej?

Cele projektu:
 doskonalenie umiejętności obliczeń na 

liczbach wymiernych do rozwiązywania 
problemów praktycznych, 

 doskonalenie umiejętności obliczania pola
powierzchni i objętości graniastosłupa 
prostego,

 uświadomienie uczniom obecności 
matematyki w życiu codziennym oraz 
otaczającym nas świecie, 

 popularyzacja matematyki, podniesienie 
motywacji do nauki tego przedmiotu,

 rozwijanie umiejętności wykorzystania 
technik informatycznych.

Problematyka 
projektu

Uczniowie  zbadają,  czy  milion  złotych  w
monetach 1 gr, 2gr, 5gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł,
2 zł, 5zł, zmieści się w wybranej sali lekcyjnej.
Rozwiązując  problem  monet  uczniowie  będą
musieli korzystać z umiejętności i różnych treści
matematycznych.  Zmierzą  średnicę,  grubość,
masę poszczególnych monet. Dokonają pomiaru
sali.  Wykonają niezbędne obliczenia konieczne
do odpowiedzi  na postawiony problem. Efekty
swojej  pracy  przedstawią  społeczności
uczniowskiej   w  formie  prezentacji
multimedialnej 

Opiekun projektu:  

nauczyciel matematyki
pani Anna Kędzior



PROJEKT EDUKACYJNY
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STOBIERNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Temat projektu: Chorwacja, mały kraj na wielkie
wakacje… 

Cele projektu:
 poznanie położenia, środowiska 

przyrodniczego, historii oraz atrakcji 
turystycznych Chorwacji,

 wykonanie prezentacji multimedialnej o 
atrakcjach turystycznych Chorwacji,

 korzystanie z różnych źródeł informacji,
 rozwijanie umiejętności współdziałania w 

zespole;
  kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji

i współzawodnictwa;
 integracja szkolnej grupy rówieśniczej;
 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
  uczenie odpowiedzialności za wykonanie 

powierzonych zadań.

Problematyka 
projektu

Dzięki  udziałowi  w  projekcie   uczniowie
poszerzają  swoją  wiedzę  o  atrakcjach
turystycznych  Chorwacji.  Uczniowie  zostaną
podzieleni na grupy i zajmą się poszczególnymi
regionami tego państwa i znajdującymi się tam
atrakcjami.  Efekty  swojej  pracy  przedstawią
społeczności uczniowskiej  w formie prezentacji
multimedialnej składającej się z sześciu  części.
Biorąc  udział  w  projekcie  uczniowie  uczą  się
podejmowania  nowych  wyzwań,
odpowiedzialnego dzielenia zadań między siebie
oraz wzajemnej, konstruktywnej krytyki. 

Opiekun projektu:  

nauczyciel geografii
pani Anna Pondo



PROJEKT EDUKACYJNY
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STOBIERNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Temat projektu:

Fizyka w sporcie

Cele projektu:

 Poznanie zagadnień związanych z 
kinematyką i dynamiką 

 Poznanie praw fizyki dotyczących różnych
dyscyplin sportu w celu zrozumienia 
zasad panujących w danym sporcie i 
osiągnięcia lepszych wyników sportowych

Problematyka 
projektu

Biorąc  udział  w  projekcie  uczniowie  pogłębią
swoją wiedzę z fizyki a szczególnie z mechaniki.
Będą  wykonywać  doświadczenia  (sportowe),
dopasowywać  odpowiednie  prawa  fizyczne  i
wyciągać  wnioski.  Efektem  końcowym  będzie
prezentacja multimedialna

Opiekun projektu:  

nauczyciel fizyki
Sebastian Pluta
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