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Tematy projektów edukacyjnych r. szk. 2013/2014 
 

Humanistyczne 
1. Jak opracowad ścieżkę literacką po okolicy? 

2. Jakie są podobieostwa i różnice w zwyczajach i tradycjach świątecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii? 

3. Jakie są stereotypy Polaków i jak się z nich wyzwolid? 

4. Co to znaczy „patriotyzm”? 

5. To warto przeczytad – książki, które polecamy. 

6. Jakie tajemnice może zawierad w sobie dzieło sztuki? 

7. Tłumaczymy język reklamy – jak się nie dad zmanipulowad. 

8. Jak zareklamowad moją miejscowośd kolegom z innych rejonów kraju? 

9. Czym możemy się pochwalid? Z życia szkoły. 

10. Rola języka obcego – jaka jest? Znajomośd języków obcych w naszej miejscowości. 

11. Jak i kiedy powstał teatr i jaki jest dziś? 

12. Do czego potrzebne nam są książki? 

13. Co nam przekazują w swoich dziełach laureaci Literackiej Nagrody Nobla? 

14. Dlaczego warto zwrócid uwagę na twórczośd literacką uczniów i nauczycieli naszej szkoły? 

 

Historyczne i regionalne 
1. Jak zareklamujesz swoją szkołę i gminę koledze z zagranicy? 

2. Jak można spędzad wolny czas na terenie naszej gminy? 

3. Które z ginących rzemiosł warto ocalid od zapomnienia? 

4. Co jest ważnego w dziejach mojej rodziny – drzewo genealogiczne. 

5. Jaki jest wpływ wybranych wynalazków na życie codzienne człowieka. 

6. Wybitni władcy i przywódcy Polski na przestrzeni dziejów – dlaczego właśnie tych wybraliśmy? 

7. Jak widzę demokrację dawniej i dziś. 

8. Jakie są interesujące zabytki architektury i przyrody w naszym regionie? 

9. Wybitni ludzie Ziemi Juchnowieckiej. 

10. Czas wolny dawniej i dziś – więcej różnic czy podobieostw? 

11. W jaki sposób wynalezienie koła wpłynęło na nasze życie? 

12. Dlaczego warto wybierad naszą szkołę – szkolny informator. 

13. Zmiany w najbliższym otoczeniu, które nastąpiły lub powinny nastąpid dzięki polskiej obecności w Unii 

Europejskiej. 

14. Jakie ślady kultury rycerskiej możemy odnaleźd we współczesnym świecie? 

15. Co zawdzięczamy wielkim odkryciom geograficznym? 

16. Jakie osiągnięcia cywilizacji prekolumbijskich może podziwiad współczesny człowiek? 

 

Religijne 
1. Jaki wpływ na życie religijne mają Sanktuaria i dlaczego ludzie tam pielgrzymują? 

2. Jaki jest sposób działania sekt? 

3. Jak wiara, nadzieja i miłośd wpływają na życie człowieka? 

4. Jezus – kim jest dla nas? 

5. Wieża Babel. Prawda czy fałsz? 

6. W jaki sposób obchodzimy święta w Polsce i w innych krajach? 

7. Co pozostało ze zwyczajów świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy w różnych miejscowościach Gminy 

Juchnowiec Kościelny? 
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8. Dlaczego podróże kształcą – przedstawiamy różnorodnośd kulturową ludzi różnych wyznao. 

 

Biologiczno –geograficzne 
1. Jak nasze codzienne zakupy wpływają na światową gospodarkę i prawa człowieka? 

2. Co warto zobaczyd w stolicach wybranych krajów Unii Europejskiej? 

3. Określamy zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia Ziemi. Co dalej? 

4. Lepszy świat – Dzieo Ziemi. W jaki sposób możemy dbad w naszych domach o ochronę środowiska? 

5. Kraje UE – ciekawostki geograficzne, kulturowe, kulinarne, które nas zainteresowały. 

6. W jaki sposób nie błądzid w lesie? 

7. Czy wiesz co jesz? Co to jest żywnośd modyfikowana genetycznie? 

8. Jak tryb życia wpływa na choroby układu krążenia? 

9. Jakie rośliny i zwierzęta chronione występują w naszej okolicy? 

10. Jaka jesteś wodo? Czego nie wiemy o wodzie, a powinniśmy wiedzied? 

11. Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez wody? Życie na Ziemi z minimalną ilością światła słonecznego. Życie na Ziemi 

z małą ilością tlenu w powietrzu. 

12. Czy alternatywne źródła energii mogą byd lekiem na zanieczyszczenie środowiska? 

13. Znam piramidę pokarmową, więc żyję zdrowiej. Jaka powinna byd zdrowa dieta nastolatka? 

14. Jakie gatunki zwierząt i roślin są zagrożone wyginięciem? 

15. Nietypowe zakątki Polski – projekt wycieczki, jakiej nie oferują biura podróży. 

16. Mój szkolny kolega z.... Poznawanie problemów dzieci i młodzieży na różnych kontynentach. 

17. Przegląd wybranych systemów edukacyjnych Europy – jak się uczą nasi sąsiedzi? 

18. Jakie zwierzęta warto hodowad? 

19. Dlaczego Kolumb odkrył Amerykę? 

20. Kim jest człowiek? 

 

Matematyka, fizyka i chemia 
1. Zjawisko promieniotwórczości – korzyści czy zagrożenia dla ludzkości? 

2. Markietaże i mozaiki matematyczne, które dostrzegamy w naszym otoczeniu. 

3. Dlaczego zimą pada śnieg? 

4. Którego z  polskich matematyków (lub, do wyboru, fizyków, lub, do wyboru, literatów) podziwiam i dlaczego? 

5. Zobacz, matematyka może byd ciekawa! 

6. Fizyka w życiu codziennym – gdzie można dostrzec prawa fizyki? 

7. Porozmawiajmy o pieniądzach – lokaty i kredyty. Obliczenia procentów, oprocentowanie lokat i kredytów, czyli jak 

nie dad się oszukad. 

8. Ciekawostki matematyczne – gazetka szkolna (specjale wydanie). Ciekawe zadania matematyczne, krzyżówki, 

rebusy dla uczniów gimnazjum. 

9. Gdzie kryje się chemia w moim domu? 

  

Informatyka i technika 
1. Jak zaprojektowad stronę internetową klasy? 

2. Technika wokół nas, czyli nowinki techniczne i ich zastosowanie. 

3. Technologia wyrobu papieru – jak było dawniej i jak jest dziś? 

4. Tworzymy nasz plan zagospodarowania terenu wokół szkoły, czyli moja wymarzona szkoła. 

5. Jak widzisz samochód przyszłości? 

6. Internet – wróg czy przyjaciel? Analiza postrzegania Internetu przez młodzież gimnazjalną. 

 

Artystyczne 
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1. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba ukazania problemów współczesnego świata. Prezentacja i 

analiza ich treści. 

2. Jaki wpływ ma muzyka na zachowania młodzieży? 

3. „Asy z naszej klasy. Sokoły z naszej szkoły”– program kabaretowy np. na pierwszy dzieo wiosny, Dzieo Dziecka itp. 

4. Jak zorganizowad wystawę i zaprezentowad w szkole wytwory pracy uczniów? 

5. Disco polo – muzyka, która wzbudza w nas kontrowersje.  

 

Sportowe 
1. Jak wyglądałyby zorganizowane w naszej szkole Igrzyska Sportowe? 

2. Jak promowad rekreację w naszym otoczeniu? 

3. Prawie wszystko o… Dyscypliny sportowe najchętniej uprawiane przez uczniów naszej szkoły. 

4. Jak zorganizowad sportowy piknik rodzinny? 

5. Przedstawiamy igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie 2012 roku. 

 

Inne 
1. W jaki sposób możemy radzid sobie ze stresem? 

2.Prezentacja programów telewizyjnych popularnych wśród gimnazjalistów. Dlaczego te wybieramy? 

3. Z czym i jak młodzi ludzie mogą zwrócid się do samorządu lokalnego? 

4. Kiedy będę rodzicem… Jakie są według mnie najważniejsze zasady w wychowywaniu dzieci.   

5. Jakie widzę problemy współczesnego świata? 

6. Czwarta władza, czyli jaki wpływ na życie społeczeostwa mają środki masowego przekazu? 

7. „Dieta-cud”, czy dieta może byd groźna? 

8. Jak stworzyd ciekawy film? 

9. Co wpływa na obraz samego siebie?  

10. Dlaczego warto byd wolontariuszem? 

11. Szkoła przyszłości – jak będzie wyglądała i czego będzie uczyła? 

12. W jaki sposób rolnicy mogą uzyskad szeroko rozumianą pomoc? 

13. Jak walczyd z otyłością? 

14. Dlaczego nie akceptujemy innych ludzi? 

15. Za i przeciw szkole – dlaczego lubimy/nie lubimy chodzid do szkoły? 

16. Dlaczego ludzie popadają w nałogi? 

17. Po co został utworzony system opieki społecznej? 

18. Jak prezentuje się w naszym kraju opieka nad bezdomnymi zwierzętami? 

19. Rodzic – mój przyjaciel. Jaki jest idealny rodzic, którego słuchałbym? 

20. Jaka jest rola portali społecznościowych? 

21. Dlaczego warto mied psa (kota, kanarka)? 

22. Po co istnieje rząd? 

23. Dlaczego ludzie kłamią? 

24. Co to znaczy „dobro”, co to znaczy „zło”? 

25. Jesteśmy tacy sami – jesteśmy różni. Co nas łączy, a co dzieli? 

 

 


