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Na kolejnych zajęciach realizowaliśmy następujące zagadnienia: 
 

Matematyczny świat brył 
Obserwacje terenowe –  dokonujemy różnych pomiarów 

Badanie  różnych substancji – doświadczenia i eksperymenty  
Eksperymenty z jajem 

Chemia w kuchni – co to jest odczyn roztworu 
Obserwacje mikroskopowe gotowych  preparatów 

Zakładamy  uprawę (rzeżuchy ), badamy wpływ różnych czynników na wzrost roślin 
Hodowla kryształów różnych substancji 

Obserwacje mikroskopowe przygotowanych przez siebie preparatów 
Obserwacje terenowe – świat  wokół nas, przyrządy obserwatora 

 
Uczniowie chętnie podejmowali się realizacji kolejnych zadań i z zainteresowaniem 

czekali na efekty swojej pracy 



Matematyczny świat brył 
 



 
Obserwacje terenowe –  dokonujemy różnych pomiarów 

 
 



 
Badanie  różnych substancji – doświadczenia i eksperymenty  

 
 



     



 
Eksperymenty z jajem 

 
 



 
Chemia w kuchni – co to jest odczyn roztworu 

 
 



 
Obserwacje mikroskopowe gotowych  preparatów 

 



 
Zakładamy  uprawę, obserwujemy wzrost roślin 

 



 
Hodowla kryształów różnych substancji 

 
 



 
Obserwacje mikroskopowe przygotowanych przez siebie preparatów 

 
 



 
Obserwacje terenowe – świat  wokół nas, przyrządy obserwatora 
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Na zajęciach jest 

bardzo ciekawie i 

wesoło!!!! 

Każdy uczy się i 

bawi doskonale  

 



Rozciągliwe, nadające się do lepienia i 

ściskania masy są nie tylko ciekawą 

zabawą dla dzieci, ale również mają 

mnóstwo pozytywnych właściwości. 

Głównie sensorycznych związanych z 

dotykiem, chociaż w tym przypadku były 

tematem także zabawy logopedycznej. 

Jak widać same pozytywy! A spory 

bałagan to tylko dodatkowe wyzwanie, 

„glutki” bardzo łatwo odklejały się od 



  
Na zajęciach dzieci obserwowały i 

działały!!!! 

Rozbudzano ciekawość otaczającego 

świata ale przede wszystkim 

wyciągano wnioski z doświadczeń i 

eksperymentów. Dokonywano analizy i 

interpretacji własnych obserwacji i 

wzbogacano wiedzę. 



          Jak powstaje tęcza, jak 

mieszają się barwy, czy 

jedzenie jest sztucznie 

barwione? Dzieci każdego dnia 

zadają tysiące pytań. 

Zaprezentowaliśmy prosty 

eksperyment, który był 

wprowadzeniem do dłuższej 

rozmowy o kolorach wokół nas. 

Eksperyment był ciekawym 

wstępem do rozmowy na temat 

barwienia, mieszania kolorów. 

Posłużył do omówienie zalet 

zdrowej żywności i minusów 

sztucznej żywności 

przepełnionej cukrem i 

barwnikami, które 

rozpuszczają się po zjedzeniu 

w naszym organizmie. 



Było super! 

 Szkoda, że 

już koniec. 



   Zajęcia z j. angielskiego były realizowane w 

grupie obejmującej uczniów z kl. V i VI. 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach realizowanych 

w ramach projektu uczniowie poczuli się 

pewniejsi swoich umiejętności, podniosło to 

poczucie ich własnej wartości, nauczyli się 

lepiej współpracować w grupie, wzbogacili 

zasób słownictwa, poczuli się bardziej 

zmotywowani do nauki. 

  Tematyka zajęć była interesująca i 

dostosowana do ich potrzeb. Uczniowie  

wykazywali zaangażowanie podczas zajęć. 

Sposób prowadzenia zajęć, zastosowane 

metody i samodzielne rozwiazywanie zadań 

pod kierunkiem nauczyciela pozwoliło na 

podniesienie poziomu ich wiedzy i 

umiejętności. Dzięki pewności językowej 

zdobytej na lekcjach realizowanych  

w ramach projektu uczniowie z powodzeniem 

reprezentowali swoje umiejętności na lekcjach 

pokazowych z zaproszeniem gości z zewnątrz.  



   





Zajęcia w ramach projektu stanowiły okazję do poszerzania wiedzy o języku polskim, 
wykorzystania posiadanych umiejętności w praktyce i rozwijania sprawności językowej, 
umiejętności poszukiwania wiadomości, ich porządkowania i systematyzowania. Dzięki 
stwarzaniu uczniom sposobności do zaangażowania emocjonalnego i zabawy lekcje 
stanowiły trening twórczości, naukę poprzez aktywne uczestnictwo, a także kształciły 
właściwe zachowania społeczne dzięki promowaniu zasady fair play i przyjaznego 
współzawodnictwa.      







W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 

uczniowie klasy II nasze szkoły wzięli 

udział w zajęciach, w ramach projektu 

„Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki”. 

Podczas 20-godzinnych spotkań dzieci, 

pod kierunkiem Pani Małgorzaty Iwaniak, 

odkrywały niektóre tajniki świata przyrody. 

Przeprowadzały eksperymenty, prowadziły 

obserwacje, na podstawie których 

samodzielnie wyciągały wnioski. 

Rozwiązywały także krzyżówki i zagadki 

oraz oglądały filmy i prezentacje. Wszystko 

to poszerzało ich wiedzę i ułatwiało 

zrozumienie niektórych zjawisk 

zachodzących w przyrodzie.  














