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Propozycje tematów projektów edukacyjnych                                         

na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Pierzchnicy                                

Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy 

 

Tematy projektów edukacyjnych z języka polskiego (p. Teresa Rokicka) 

1. Domy, ( obiekty) które mówią o historii naszej miejscowości- reportaż.  

2. Książki, które czytamy, książki, do których chętnie wracamy – recenzje czytelnicze. 

Artykuł do gazetki szkolnej. 

3. Miesiąc z życia mojej klasy – Klasowe historie zapisane w dziennikach uczniów. 

4. Moja mała ojczyzna dawniej i dziś. – album, prezentacja multimedialna.  

Tematy projektów edukacyjnych z języka niemieckiego (p. Martyna Gaworek) 

1. Berlin - miasto warte zobaczenia! 

2. Jak Niemcy dbają o środowisko? Czy można się od nich czegoś nauczyć? 

3. Z czego słyną Niemcy? (Charakterystyka kraju i mieszkańców). 

4. Typowy Niemiec i typowy Polak - o stereotypach. 

5. Hamburg - miasto nie tylko portowe. 

6. Mapa turystyczna Niemiec - miejsca warte odwiedzenia. 

7. Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? 

8. Volkswagen - autem ludu. 

9.  Niemiecka motoryzacja. 

10. Sport w Niemczech. 

 

Tematy projektów edukacyjnych z matematyki (p. Grażyna Tajer, p. Monika 

Drapejkowska) 

1. Przygoda z liczbą  . 

2. Liczymy i wykonujemy obliczenia - od kamienia łupanego do dziś. 

3. Jak prezentuje się nasze gimnazjum w procentach? 

4. "Giganci i liliputy" - duże i małe liczby w życiu codziennym. 
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Tematy projektów edukacyjnych z języka angielskiego (p. Anna Bekier) 

1. Podróż przez najpiękniejsze miejsca Wielkiej Brytanii. 

2. Sławni obywatele krajów anglojęzycznych. 

3. Brytyjska rodzina królewska – kto jest kim? 

4. Ikony muzyki rozrywkowej. 

5. 10 największych osiągnięć Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 

6. Jak chciałbyś spędzić tydzień w Londynie? Zaplanuj wycieczkę. 

7. Kraje anglojęzyczne, o których mało wiemy: Nowa Zelandia, Malta, Australia. 

8. Słynne budowle krajów anglojęzycznych. 

9. Brytyjski i amerykański angielski. 

10. Wszyscy jesteśmy Europejczykami. 

Tematy projektów edukacyjnych z języka angielskiego (p. Anna Szrek) 

1. Wpływ języka angielskiego na język współczesnej młodzieży. 

Tematy projektów edukacyjnego z biologii (p. Małgorzata Kula) 

1. Badanie zanieczyszczeń powietrza za pomocą skali porostowej na terenie gminy 

Pierzchnica. 

Tematy projektów edukacyjnych z fizyki (p. Agnieszka Wójcik)                                                                         

1. Ciekawe zjawiska fizyczne – pioruny. 

2. Rozszerzalność temperaturowa ciał. Zastosowanie zjawiska rozszerzalności 

temperaturowej ciał stałych i cieczy, wykorzystanie wiedzy na ten temat w życiu 

człowieka, przykłady konsekwencji wynikających z lekceważenia zjawiska 

rozszerzalności temperaturowej. 
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Tematy projektów edukacyjnych z historii (p. Piotr Makuch)                                                                         

1. Żołnierze wyklęci , panny niepokorne – kampania reklamowa. 

2. W cieniu męża – o życiu i działalności królewskich małżonek. 

3. Historia subkultur młodzieżowych – czy na pewno powód do niepokoju? 

4. Królewscy okrutnicy – czy zastraszanie to najlepszy  sposób na sprawowanie władzy? 

5. Etos rycerski dziś – czy to możliwe? 

6. Nasi na scenie, płytach, w teledyskach – historia kieleckiej muzyki rozrywkowej. 

7. Czwarta władza, czyli wpływ środków masowego przekazu na życie społeczeństwa. 

8.  "Halo Szpicbródka " – przestępczość w Polsce w okresie międzywojennym. 

Tematy projektów edukacyjnych z geografii (p. Paweł Ślusarczyk)                                                                         

1. Jak zmieniała się struktura wiekowa lokalnej społeczności w moim regionie? 

2. Zapraszamy do gminy Pierzchnica – przewodnik turystyczny. 

Tematy projektów edukacyjnych z wychowania fizycznego (p. Monika 

Drapejkowska)                                                                         

1. Jakie były największe sukcesy polskich sportowców w ostatnim półwieczu? 

2. Jak młodzież spędzała czas wolny dawniej, a jak dziś? 

3. Co może powodować brak aktywności fizycznej 

4. Mistrzowie sportu rodem ze świętokrzyskiego. 

5. Moja ulubiona dyscyplina sportowa wczoraj i dzisiaj. 

6. Aktywność fizyczna- uniwersalny lek XXI wieku. 

7. Coca-cola, Sprite, Red-Bull – pić czy nie pić? 

8. Jeść fast-foody, czy nie jeść, oto jest pytanie? 

9. Jak można spędzać czas wolny? Mało znane gry i zabawy rekreacyjne. 

10. Choroby cywilizacyjne – czy można się przed nimi ustrzec? 

Tematy projektów edukacyjnych z fizyki  (p. Barbara Walkowicz - Sikora)   

1. Środek ciężkości. 

2. Ciśnienie powietrza. 

3. Woda – białe bogactwo. 


