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PROJEKT EDUKACYJNY
NAUKI ŚCISŁE – WSZECHSTRONNOŚĆ WYKORZYSTANIA W ŻYCIU CODZIENNYM rok szk.
2016/2017 -„POGODA”
Zadanie do realizacji

Nr zadania

1.

2.

GEOGRAFIA
 Wykonanie prezentacji multimedialnej
"Ekstremalne zjawiska pogodowe”.
 Wykonanie barometru.

na

temat:

BIOLOGIA
 Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat:
„Czynniki biometeorologiczne oraz ich wpływ na zdrowie i
samopoczucie
człowieka”
(między
innymi,
zasygnalizować wpływ niżu, ciepłego frontu barycznego,
brak światła, pełni księżyca, itd.) W jaki sposób można
zapobiec
powtarzającym
się
„pogodowym”
dolegliwościom?
 Zademonstruj pokaz wyjaśniający, jak udzielić pomocy
innej osobie w przypadku jej zasłabnięcia.

Termin

Odpowiedzialni

Grudzień
/Styczeń

T. Kowalikowski

Grudzień
/Styczeń

E. Witczak

MATEMATYKA
3.

OBSERWACJA POGODY
 Sporządzenie tabeli lub tabelek obserwacji dla trzech
miast: Gdańsk, Poznań, Zakopane,
 Ustalenie godziny pomiaru następujących składników
pogody:
* Temperatura [ °C],
* Ciśnienie
[hPa],
* Wiatr [km/h],
* Opady
[mm].
 Obserwacje należy wykonać od poniedziałku do
niedzieli o tej samej, ustalonej porze dnia,
TERMINY
WYKONANIA
OBSERWACJI
DLA
POSZCZEGÓLNYCH KLAS:
Klasa I i II – 30 stycznia – 5 lutego 2017r.
Klasa IIIa,b - 6 - 12 lutego 2017r.
 Należy obliczyć średnią prędkość wiatru; średnią
temperaturę powietrza, amplitudę temperatur, sumę
opadów w ciągu tygodnia.
 Sporządzić wykres przebiegu temperatur oraz diagram
słupkowy dla ciśnienia.
 Prezentację wyników należy przygotować na plakacie
(format A1).

K. Marchwicka
K. Zielińska
Styczeń/
Luty

 Przy ocenie plakatu będzie brana pod uwagę treść
merytoryczna oraz estetyka pracy.

4.

FIZYKA
 Wykonanie krótkiej prezentacji
multimedialnej nt.
„Zjawisk fizycznych występujących w pogodzie”.
 Każda prezentacja powinna zawierać doświadczenie nt.
wybranego zjawiska fizycznego, które będzie mogło być
zaprezentowane.

K. Marchwicka
Luty

CHEMIA

5.

 Przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. „Kwaśne
deszcze – czym są, jak powstają oraz jakie są skutki ich
występowania?”
 Wykonanie plakatu: „Jak skutecznie zapobiegać
kwaśnym opadom?”– (Arkuszu papieru A1, dowolną
techniką)
 Zaprojektowanie doświadczenia, w którym można
wykorzystać wybrany składnik powietrza jako substrat
lub produkt reakcji. Przy projektowaniu należy uwzględnić
tytuł doświadczenia, cel, instrukcję, obserwacje oraz
wniosek.

Luty

T. Kowalikowski
K. Marchwicka

PODSUMOWANIE PROJEKTU
6.

Przygotowanie prezentacji wyników swojej pracy przez
zespoły uczniowskie.
Dzień Wiosny z naukami matematyczno – przyrodniczymi.

E. Witczak

Marzec

E. Witczak
K. Zielińska

UWAGI:
Każda klasa dzieli się na grupy zadaniowe. W każdej klasie wszystkie zadania muszą być wykonane.
Kryteria oceny określają nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów. Najciekawsze pracy zostaną
zaprezentowane będą podczas uroczystości Dzień Wiosny z naukami matematyczno – przyrodniczymi.

W Kościołach łacińskich uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy
osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, przypadająca corocznie na dzień
1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem
liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem
wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.
W święto Wszystkich Świętych, a także w następnego dnia (Dzień Zaduszny, 2 listopada)
Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze.
(Dzień Zaduszny, zwany też Zaduszkami, dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan, to
dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych.)
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Święto Niepodległości
[...]
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.
[...]
Marcin Wolski - „Niepodległość"

Święto Niepodległości - dlaczego możemy je obchodzić?
I wojna światowa wybuchła 28 lipca 1914 roku. Już wtedy Polacy zdawali sobie sprawę
z tego, że jest to dla nich szansa, by zawalczyć o odzyskanie niepodległości. Dlaczego?
Po raz pierwszy od ponad 100 lat państwa zaborcze (Niemcy, Austro-Węgry oraz Rosja)
były ze sobą skłócone. Rosja wraz z innymi krajami Ententy walczyła przeciwko państwom
centralnym - Niemcom i Austro-Węgrom. Polacy widzieli w tej walce nadzieję na odzyskanie
niepodległości.

Dzień Niepodległości. Dlaczego akurat 11 listopada?
Na Święto Niepodległości przyjęto akurat tę datę z dwóch powodów. 11 listopada 1918 roku
miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich obejmuje skalę międzynarodową:
tego dnia Cesarstwo Niemieckie podpisało rozejm z Ententą - to wydarzenie zostało uznane
jako oficjalny koniec I wojny światowej.
Drugie związane jest bezpośrednio z historią Polski. 11 listopada Rada Regencyjna, która
w Królestwie Polskim zastępowała króla lub regenta, oddała swoją władzę w ręce Józefa
Piłsudskiego.

11 listopada 2016. Jak współcześnie obchodzimy Dzień
Niepodległości?
Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy i szkoły. W tym dniu
organizowane są różne parady, marsze czy koncerty patriotyczne. Ludzie wychodzą
na ulicę, by oglądać różne defilady historyczne. Biorą w nich udział rekonstruktorzy
w mundurach z czasów różnych powstań i wojen.
jk

BARBÓRKA
Zgodnie z tradycją, Barbórka rozpoczyna się poranną mszą w kościele.
Po nabożeństwie, górnicy ubrani w galowe mundury i czapki z pióropuszami
rozpoczynają pochód ulicami miast. Najważniejszą rolę w przemarszu odgrywa
orkiestra dęta. A z ust uczestników pochodu rozbrzmiewa hymn górniczy.
Z okazji święta, najbardziej zasłużeni górnicy i inni pracownicy przemysłu
wydobywczego otrzymują medale, nagrody oraz różne odznaczenia. Barbórkowe
wieczory to czas hucznych zabaw, w których biorą udział całe rodziny. Co ważne,
w tym dniu odświętne ubrania zakładają nie tylko górnicy, ale również ich żony
i dzieci.

Występ orkiestry górniczej w szkole
Zwykle 13 dzień miesiąca kojarzy się wyłącznie z pechem, ale my tego dnia
przeżyliśmy wyjątkowo miły poranek, na który złożyła się muzyczna uczta
przygotowana przez Orkiestrę Dętą KWB Konin. Wykonywane przez naszych Gości
utwory wywoływały za każdym razem wielki aplauz szkolnej widowni. A niesamowita
lekcja muzyki, którą przeprowadził dla nas kapelmistrz – Pan Mirosław Pacześny –
wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno najstarszych, jak i najmłodszych
uczestników.
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Jest to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja, biskupa
Miry. Współcześnie w Polsce, nocą z 5 na 6 grudnia, podkłada się dzieciom
prezenty pod poduszkę, w buciku lub umieszcza się je w dużej skarpecie.
W wielu szkołach istnieje zwyczaj wymieniania się drobnymi prezentami
z wcześniejszym losowaniem „swojego mikołajka” czy „swojej
mikołajki”(czyli osoby, którą się
obdaruje).
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Jest pewien szczególny czas w ciągu
roku, kiedy nasz stosunek do życia zmienia
się na lepsze, zaczynamy dostrzegać
dobroć innych ludzi, a także sami
otwieramy ku nim serca. Tym wyjątkowym,
pełnym magii, ciepła i milej atmosfery
czasem są Święta Bożego Narodzenia.
Podczas tej uroczystości rodziny spotykają się,
zasiadają przy wspólnym stole, kolędują i świętują wspólnie narodziny Jezusa..
Obchodzi się je zawsze 25 i 26 grudnia. W Wigilię - dzień poprzedzający święto,
spożywa się uroczystą kolację, a o północy wierni gromadzą się kościołach, by czcić
narodziny Pana. W okresie świąt świątynie są pięknie strojone choinkami, nie
brakuje też szopek bożonarodzeniowych, które stawia się na cześć narodzin
dzieciątka w ubogiej stajence w Betlejem.
Święta Bożego Narodzenia mają wiele tradycji, takich jak dzielenie się opłatkiem,
ubieranie choinki, wręczanie sobie prezentów, zostawianie pustego miejsca przy
stole dla strudzonego wędrowca czy przedstawienia jasełkowe.
W naszej szkole jak co roku odbyły się wigilie klasowe poprzedzone jasełkami, które
wprawiły wszystkich w fantastyczny, świąteczny nastrój.
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Wigilia Nowego Roku, noc z 31 grudnia na 1 stycznia (imieniny Sylwestra; w Kościele
katolickim, jako wspomnienie liturgiczne papieża Sylwestra I), kiedy to świętuje się
koniec starego roku i początek nowego, stanowiąca okres hucznych zabaw i
bali, toastów, sztucznych ogni, petard.
Samo święto pożegnania starego i powitania Nowego Roku narodziło się dopiero na
przełomie XIX i XX wieku. Początkowo obchodzono je tylko w bogatszych warstwach
społeczeństwa, stopniowo zwyczaj przedostawał się do życia uboższych ludzi. Na
początku XX wieku pojawiły się lokalne zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowych. Na
przykład w Danii zeskakiwano z krzesła o północy, a w Hiszpanii od 1909 wraz z każdym
uderzeniem zegara zjada się jedno winogrono.
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”
W tegorocznej edycji Warsztatów Językowych zadaniem każdej klasy było przygotowanie
całodniowego happeningu, podczas którego należało zaprezentować wylosowane przez siebie państwo.
Na każdej przerwie uczniowie danej klasy mieli za zadanie zaprezentować dany kraj i angażować kolegów
z innych klas do poszerzenia wiedzy na jego temat.
Jako pierwsza swój happening zaprezentowała klasa IIIa, która 7 listopada zabrała nas w podróż
do Irlandii i mimo jesiennej aury za oknami, w szkole zrobiło się bardzo zielono - za sprawą
niezliczonej liczby koniczynek, w których tonęły korytarze. Trzecioklasiści zasypali nas ulotkami
i informacjami na temat Irlandii. Poszukiwanie legendarnego garnka złota wyzwoliło ducha
rywalizacji, a pokaz stepowania, projekcja filmu na temat Irlandii Północnej oraz smaczne przekąski,
bardzo umiliły nam poniedziałkowe przerwy. Wszechobecny Leprechaun zachęcał do zabawy małych
i dużych, stąd liczne prace plastyczne, które jeszcze bardziej podkreśliły irlandzkie klimaty.

W dalszą podróż zabrała nas klasa IIIb, która 14 listopada w ciekawy, a zarazem zabawny sposób,
przybliżyła nam kulturę Anglii. Biało-czerwone dekoracje, nawiązujące kolorystycznie
do angielskiej flagi, wręcz zalały hol naszej szkoły. Oj, czego tu nie było: angielskie piętrowe
autobusy, charakterystyczne budki telefoniczne, piękna i wytworna para królewska, the London Eye,
a nawet typowa angielska pogoda. No i jak należałoby się spodziewać po klasie sportowej, nie mogło
zabraknąć angielskich piłkarzy. „Małe angielskie kino” wprowadziło nas w stan relaksu, a angielska
herbatka podana z kruchymi ciasteczkami, były jak wisienka na torcie podczas ceremonii zaślubin
Williama i Kate.

Trzecim przystankiem w naszej podróży po Wielkiej Brytanii była Szkocja, zaprezentowana 21 listopada przez
klasę II. Tym razem to szkocka krata była dominującym akcentem, a prawdziwą furorę zrobił Szkot grający
na dudach. Dużym zainteresowaniem cieszył się również punkt photo shop oraz jaskinia, w której ukrywał się
potwór z Loch Ness. Drugoklasiści przygotowali plakaty z informacjami na temat prezentowanego przez siebie
kraju oraz prezentację multimedialną dotyczącą kultury i geografii. Finałowa przerwa to quiz sprawdzający
wiedzę przekazywaną podczas całego happeningu. Naszą podróż po Szkocji umiliły regionalne przekąski,
przystanki na malowanie twarzy oraz tworzenie prac plastycznych inspirowanych happeningiem o Szkocji.

Nasza przygoda z Wielką Brytanią
zakończyła się 28 listopada
w Walii, za sprawą happeningu klasy I. Pierwszoklasiści dołożyli wszelkich starań, żeby finał naszej
zagranicznej podróży był równie atrakcyjny. Stąd liczne znane postacie, które przechadzały się po korytarzach
naszej szkoły, jak np. Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones czy Bonnie Tyler. Jednak największe
zainteresowanie wzbudził smok, który uciekł z walijskiej flagi. Równie ciekawy okazał się pokaz tańca
integracyjnego z walijskimi akcentami. Quizy oraz zabawy zarówno dla gimnazjalistów, jak i szkoły
podstawowej sprawiły, że kolejny listopadowy poniedziałek minął w atmosferze językowej i kulturowej
zabawy.
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