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Lp. Temat projektu Opiekun 

1. Skarby naszego języka. 

Celem projektu jest poznawanie cech języka małopolskiego - zwłaszcza 

gwary podhalańskiej. Uczestnicy projektu - korzystając z różnych źródeł 

- zgłębią wiedzę na temat literatury twórców z Małopolski. 

 

 

mgr Elżbieta Lelątko 

 

2. Keep calm and learn English – gazetka szkolna w języku angielskim. 

Założeniem projektu jest przygotowanie numeru gazetki szkolnej  w 

języku angielskim, wzbogacanie słownictwa oraz rozwijanie 

kompetencji językowych uczniów w zakresie sprawności  pisania, 

czytania i mówienia w języku angielskim oraz kształtowanie w 

młodzieży umiejętności współpracy z innymi w ramach wspólnej pracy 

nad projektem oraz wyrabianie w nich odpowiedzialności za efekt  

wspólnej pracy. 

mgr Elżbieta Razowska 

3. Tam, gdzie mężczyźni chodzą w spódnicach – odkrywamy Szkocję. 

Celem projektu jest poznawanie aspektów życia w Szkocji-tradycje, 

zabytki, popularne sporty, potrawy, taniec. 

 

mgr Dorota Amiri 

4. Kraków w obiektywie-historia i współczesność. 

Zadaniem uczniów jest  opracowanie gry dydaktycznej dla uczniów 

gimnazjum , wykonanie  lub przygotowanie zestawu potrzebnych 

akcesoriów  oraz przeprowadzenie gry w szkole.  

mgr Agnieszka Gustyn- 

Skalny 

5.  Savoir-vivre, czyli dobre maniery na co dzień i od święta. 

Zadaniem uczniów jest pozyskanie odpowiedniej wiedzy na temat 

dobrego wychowania oraz zachęcenie uczniów szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum do kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach. Celem 

projektu jest wyposażanie uczniów w wiedzę umożliwiającą zachowanie 

zgodnie z zasadami savoir – vivre, kształtowanie świadomości o 

wpływie dobrych manier na jakość kontaktów z innymi ludźmi, 

poznawanie norm obyczajowych obowiązujących współcześnie i 

dawniej. 

 

mgr Agnieszka Gustyn- 

Skalny 

 

6. Legendy polskie. mgr Agnieszka Gustyn-

Skalny 

 



Zadaniem  uczniów jest przygotowanie materiałów wizualnych oraz 

przeprowadzenie cyklu spotkań na świetlicy w szkole podstawowej oraz 

zorganizowanie konkursu tematycznego. 

Celem projektu jest budzenie zainteresowania historią i kulturą Polski, 

kształtowanie poczucia więzi narodowej na bazie legend polskich, 

zaznajomienie z wybranymi legendami dotyczącymi powstania państwa 

polskiego, głównych miast i regionów kraju,  rozwijanie kreatywności i 

twórczego myślenia, wyrażanie swoich przeżyć i emocji za pomocą 

różnych środków plastycznych,  publiczne zaprezentowanie swoich 

spostrzeżeń, wrażeń i wytworów związanych z udziałem w projekcie. 

 

 

7. Niemieccy sportowcy (prezentacja lub gra językowa). 

 Celem projektu jest: poznanie sylwetek sportowców niemieckich, 

poszerzenie słownictwa z j. niemieckiego 

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. 

mgr Marzena Gierk- 

Bainsky 

8. Międzyklasowy Turniej Tenisa Stołowego.  

 Celem projektu jest nauka organizacji zawodów międzyklasowych, 

sędziowania, protokołowania. 

mgr Joanna Cyganik 

9.  Co wpływa na zdrowy styl życia? 

Cel projektu jest promocja aktywności ruchowej wśród dzieci i 

młodzieży, uświadomienie znaczenia zdrowego trybu życia  oraz 

poszerzenie wiedzy na ten temat. 

 

mgr. Joanna Cyganik 

10.  Arduino w matematyce.  

 Celem projektu jest opracowanie pomocy naukowych, mających 

zastosowanie również w czasie lekcji, w tym programu komputerowego, 

służącego do obliczania pól figur płaskich. 

 

mgr Lidia Badowska-

Domaradzka 

11. Matematyczne orgiami. 

Celem projektu jest  poznanie w jaki sposób za pomocą sztuki origami 

wykonywać konstrukcje geometryczne i dowodzić twierdzenia. 

 

mgr Lidia Badowska- 

Domaradzka 

12. Szyfrowanie i łamanie szyfrów. 

Celem projektu jest poznanie jakie zastosowanie ma matematyka w 

szyfrowaniu i łamaniu szyfrów, czym jest kryptologia i kryptografia, 

szyfry dawniej oraz algorytmy współcześnie. 

 

mgr Lidia Badowska- 

Domaradzka 

13. Atrakcje turystyczne basenu Morza Śródziemnego. 

Cel projektu: poznanie walorów przyrodniczych sprzyjających 

rozwojowi turystyki w tym region, 

poznanie zabytków architektury w krajach śródziemnomorskich. 

mgr Beata Cenda 



 

14. Każdy z nas może programować. 

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, poznanie 

podstaw algorytmiki i programowania w wybranym języku 

programowania. 

 

mgr inż. Magdalena 

Zawiła 

15. Czy internet można wykorzystać do nauki różnych przedmiotów w 

gimnazjum? 

 Większość młodych ludzi potrafi posługiwać się komputerem 

oraz internetem. Czemu by nie pogłębiać swojej wiedzy z ich pomocą? 

Poszukiwanie ciekawych programów edukacyjnych w sieci. 

 

mgr inż. Magdalena 

Zawiła 

16. Czy matematyka może być ciekawa? Ciekawostki matematyczne, 

anegdoty, ciekawe zadania, rebusy.  

Celem projektu jest zbieranie danych dotyczących najważniejszych 

twierdzeń, własności, zależności matematycznych oraz anegdot o  

słynnych matematykach, wyszukiwanie nietypowych zadań  

matematycznych i ich rozwiązań, opracowanie własnych pomysłów  

rebusów, krzyżówek matematycznych. 

 

mgr Renata Kurak 

17. Postrzeganie świata przez osoby chore na depresję, anoreksję. mgr Agnieszka Gustyn-

Skalny 

 

18. Choroby cywilizacyjne XXI w. - widziane oczami chorych i 

społeczeństwa. 

mgr Agnieszka Gustyn-

Skalny 

 

19. Ocalić pamięć - II wojna światowa. mgr Agnieszka Gustyn-

Skalny 

 

20. Zdrowy styl życia, czyli jak żyć długo i szczęśliwie? mgr Elżbieta Bąska-

Poznar 

21. Jak działa organizm człowieka? mgr Elżbieta Bąska-

Poznar 

22. Tajemnice powietrza. 

Fakty i mity dotyczące powietrza i składników. Historia odkrywania 

składników powietrza. 

mgr Agnieszka Roman 



23. Ikony muzyki drugiej połowy XX wieku. mgr Agnieszka Otręba 

24.  Liderzy edukacji na rzecz rozwoju. 

Celem projektu jest powiązanie treści podstawy programowej kształcenia 

ogólnego MEN z agendom na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 

mgr Jadwiga Dąbrowska 

mgr Aneta Kołodziej 

25. Survivalowa gra mobilna. 

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej oraz ciekawej gry mobilnej 

oraz umieszczenie jej w Google Play. 

mgr inż. Magdalena 

Zawiła 

26. Niemieckie wynalazki, które zmieniły nasz świat. 

Cele projektu jest rozbudzenie zainteresowań niemieckimi innowacjami 

w dziedzinie kultury, nauki i techniki, doskonalenie kompetencji 

lingwistycznej i komunikacyjnej z  języka niemieckiego, kształtowanie 

postawy ciekawości i poszanowania wobec dorobku nauki i techniki 

europejskiej, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

mgr Marzena Gierk- 

Bainsky 

27. Elektromagnes. 

Projekt będzie polegał na wykonaniu elektromagnesu, przetestowaniu 

oraz zrozumieniu zasad działania oraz budowy urządzenia. 

mgr Szymon Bachulski 

28. Działko magnetyczne. 

Projekt będzie polegał na wykonaniu działa magnetycznego, 

sprawdzaniu zasad jego działania oraz zrozumieniu takich pojęć, jak pęd, 

zasada zachowania energii. 

mgr Szymon Bachulski 

29. Układ Słoneczny. 

Projekt będzie polegał na stworzeniu modelu układu słonecznego z 

zachowaniem proporcji wielkości poszczególnych planet. 

 

mgr Szymon Bachulski 

 
 


