
Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa 
zajęć: 

RÓWNAJ W GÓRĘ 

Zajęcia  pozalekcyjne z  fizyki „Klub Fizyki” 

Osoba 
prowadząca 
zajęcia: 

 
Kazimierz Ganowski 

Opis dydaktyczny 
zajęć: 

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach sześcioosobowych. Jedną grupę stanowią uczniowie klasy IB 
Publicznego Gimnazjum w Zwierzynie, a drugą uczniowie klasy IIA z tej samej szkoły. Łącznie w obu grupach 
pracują trzy dziewczęta i dziewięciu chłopców. Grupa uczniów z klasy pierwszej ma zajęcia w soboty (2 
godziny lekcyjne), zaś grupa uczniów z klasy drugiej uczęszcza na zajęcia w środy i piątki po jednej godzinie 
lekcyjnej.  Wszyscy są uczniami z trudnościami w nauce. W związku z tym na zajęciach skupiamy się na 
zainteresowaniu uczniów fizyką oraz doraźnej pomocy w zagadnieniach bieżących omawianych na lekcjach. 
Dotychczas w ramach zajęć uczniowie samodzielnie oraz pod kierunkiem nauczyciela wykonali ok. 30 
doświadczeń w których badali właściwości ciał, wyznaczali gęstość substancji, sprawdzali prawo Archimedesa i 
wyznaczali siłę wyporu, badali ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne, wyznaczali punkty równowagi sił. 
Ponadto uczniowie klasy drugiej ćwiczyli umiejętności rozwiązując quizy i krzyżówki fizyczne oraz uczyli się 
przekształcania wzorów fizycznych – umiejętność kluczowa w dalszej edukacji. 



Zdjęcie1: Uczeń 
Michał Hanzel 
bada zależność 
ciśnienia 
hydrostatycznego 
od wysokości 
słupa cieczy. 

 



Zdjęcie2: 
Uczniowie klasy 
pierwszej budują 
przyrząd do 
wyznaczania 
równowagi sił. 

 



Zdjęcie3: Uczeń 
Kamil Disterheft 
wyznacza gęstość 
ciała na 
podstawia prawa 
Archimedesa. 

 



Zdjęcie 4: 
Uczniowie badają 
temperaturową 
rozszerzalność 
gazów. 

 
 

 

 

 

 

 



Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

 

Klub Geograficzny 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 

Renata Jażdżewska 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Realizacja zajęć odbywała się zgodnie z planem. Uczestniczyło w nich sześcioro uczniów – dwoje z klasy drugiej i 

czworo z klasy pierwszej. Są to uczniowie dobrzy i bardzo dobrzy, interesujący się geografią, chcących pogłębiać 

swoja wiedze w tym kierunku. Jedna z uczennicy zakwalifikowała się do zawodów rejonowych konkursu 

Przedmiotowego z Geografii. Frekwencja na zajęciach wyniosła 100%.  

W bieżącym roku szkolnym zrealizowano zajęcia dotyczące: 

- procesów wewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi, 

- procesów zewnętrznych kształtujących powierzchnie Ziemi, 

- zróżnicowania klimatycznego, roślinnego i glebowego naszej planety, 

- mapa jako źródło informacji geograficznej, w szczególności: skala mapy, 

  rysunek poziomicowy, współrzędne geograficzne, metody kartograficzne 

  przedstawiania zjawisk ilościowych, 

- ruchy Ziemi i ich następstwa: ciała niebieskie we wszechświecie, ruch 

  obiegowy, obliczanie wysokości Słońca nad widnokręgiem, ruch obrotowy,  

  kalendarz, czas i jego rodzaje, czas miejscowy - zadania.  

 Podejmowane tematy były dla uczniów przypomnieniem oraz rozszerzeniem posiadanej przez nich wiedzy 

Zrealizowano następujące cele: 

- rozwijanie zainteresowań geograficznych, 

- przygotowanie do konkursów geograficznych, 

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 

  geograficznej, 

- rozwijanie i utrwalanie umiejętności kluczowych.       

Założone cele zostały zrealizowane. 

Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi. Wykorzystywano mapy ścienne i atlasy, mapy konturowe, karty 

pracy, globusy, filmy dydaktyczne, profile glebowe. 

  



4 zdjęcia: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

 

 Pogotowie edukacyjne z matematyki z zastosowaniem ICT 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 

Renata Jażdżewska 

Opis dydaktyczny zajęć: 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas drugich gimnazjum mający trudności w opanowaniu umiejętności 

matematycznych oraz tacy, którzy chcieli usystematyzować swoją wiedzę. Problematyka zajęć wynikała z potrzeb 

zgłaszanych przez uczestników oraz diagnozy przeprowadzonej na pierwszych zajęciach.  

Zrealizowano następującą tematykę: 

- określanie własności funkcji liniowej, przedstawianie jej w sposób  

  graficzny, 

- rozwiązywanie układów równań liniowych metodą podstawiania i  

  graficzną, ich zastosowanie do rozwiązywania problemów praktycznych, 

- obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupów, 

- zastosowanie obliczeń procentowych w życiu codziennym: lokaty i kredyty 

   bankowe, obliczanie podatku VAT, podwyżki i obniżki cen, 

- działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, liczbach 

  całkowitych dodatnich i ujemnych. 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Były one prowadzone głownie metoda ćwiczeniową. Frekwencja 

wynosiła 100 %. Udział w zajęciach spowodował uzyskanie przez uczniów wyższych ocen z matematyki.  

  



4 zdjęcia: 

  

 

   
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: Realizacja zajęć pozalekcyjnych Pogotowie Edukacyjne z j. angielskiego 

Osoba prowadząca zajęcia: Mariusz Kapelarz 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia z języka angielskiego poświęcone były kinematografii. Uczniowie poszerzyli zakres słownictwa związanego z kinem i z 
gatunkami filmów. Czytając tekst zawierający informacje o popularnych aktorach, uczniowie zostali zapoznani z jednym z rodzajów 
zadań egzaminacyjnych dotyczących czytania ze zrozumieniem. Uczniowie pracowali w parach a następnie w grupie, korzystając z 
dodatkowych środków dydaktycznych, takich jak tablet. W zajęciach uczestniczyło sześciu uczniów z pierwszej klasy Publicznego 
Gimnazjum w Zwierzynie. 



4 zdjęcia: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

 
Klub matematyczny z wykorzystaniem ITC. Grupa I, II. 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Jolanta Krzywicka 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia „Klubu matematycznego z wykorzystaniem ITC”  odbywały się w dwóch grupach po dwie godziny tygodniowo trzy razy 
w miesiącu każda. 
Wsparciem objętych  została sześcioosobowa grupa uczniów klasy I oraz sześcioosobowa grupa uczniów klasy II gimnazjum. 
Uczniowie uczęszczający na zajęcia posiadają duży zasób wiadomości i umiejętności matematycznych, które utrwalane 
i poszerzane o nowe mogą przynieść znaczne osiągnięcia w konkursach matematycznych oraz  w wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. 
Uczestnicy zajęć poszerzają zakres swoich wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcji poprzez realizację treści 
wykraczających poza program nauczania.  Rozwijają samodzielne i logiczne myślenie. Nabywają umiejętności spostrzegania w 
różny sposób tego samego problemu, szukają różnych dróg rozwiązania go oraz korzystają z informacji z różnych źródeł 
wiedzy. Zapoznają się z różnymi metodami rozwiązywania zadań problemowych,  wykorzystują wiedzę matematyczną do 
rozwiązywania problemów z życia codziennego. Pracując metodami aktywnymi nabywają umiejętności pracy zespołowej, 
uczą się odpowiedzialności, kreatywności, konsekwencji podejmowania decyzji  i działania.  Stosują nabyte wiadomości 
i umiejętności  matematyczne w ćwiczeniach interaktywnych i grach dydaktycznych. Korzystają z nowoczesnych narzędzi 
techniki. 

4 zdjęcia: 

    
 

            
 
Klub matematyczny z wykorzystaniem ITC. Grupa II. 



 
 

           
 
Klub matematyczny z wykorzystaniem ITC. Grupa II. 
 

             
 
Klub matematyczny z wykorzystaniem ITC. Grupa I. 
 

         
 
Klub matematyczny z wykorzystaniem ITC. Grupa I. 
 

 

 

 



Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE FIZYKI W ŻYCIU CODZIENNYM 

Osoba prowadząca zajęcia: 

Jerzy  Sudoł 

Opis dydaktyczny zajęć: 

REALIZACJA PROJEKTU PROWADZONA  JEST Z WYKORZYSTANIEM 
1. PODSTAWOWYCH POMOCY. 

- (ciężarki z nitką, strzykawki, zakraplacze, woda w szklance, woda w butelce, naczynia połączone, krążki z nitką, sztywna belka, 
równia, śruba, nożyczki itp.) 

2. WYKORZYSTANIE  TABLICY INTERAKTYWNEJ.  
3. NAUKA PRZEZ: 

- przypominanie 
- doświadczenie  
- wyciąganie wniosków i ich zapis  
- zastosowanie wiedzy w praktyce  
- przygotowanie do rozwiązywania problemów  
- rozwiązywanie problemów  
- współpraca w grupie 
- itp 
 



4 zdjęcia: 

  Odczytać hasło 
 

Jak pływa nurek 
 



 Sprężamy i rozprężamy 
 

 
 

 

 

 

 



 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: Szkolny Ośrodek Rozwoju – Klub Języka Polskiego 

Osoba prowadząca zajęcia: Anna Szpila 



Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Rozwoju – Klub Języka Polskiego w roku szkolnym 2012/2013 odbywały się od marca do 

czerwca. Uczestniczyło  

w nich sześcioro uczniów gimnazjum. Celem zajęć było umożliwienie rozwoju potencjału intelektualnego i zainteresowań 

polonistycznych uczniów z terenów wiejskich. Wpłynęły one na podwyższenie szans edukacyjnych młodzieży. Tematyka zajęć Klubu 

Języka Polskiego ukierunkowana była na rozwijanie  

i pogłębianie zdolności oraz zainteresowań polonistycznych. Podstawową wiedzę uczniowie zdobywali na obowiązkowych lekcjach 

języka polskiego, natomiast  

w Klubie Języka Polskiego była ona ponownie przypominana, rozszerzana  

o dodatkowe treści, utrwalana i ćwiczona. Uczniowie na pierwszych spotkaniach przypomnieli sobie i utrwalili ogólne zasady 

ortografii polskiej. Pomogło im to bezbłędnie przygotowywać gazetki tematyczne (cykl: „Poetycka wiosna”, „Poetycki maj”, 

Poetyckie wakacje”), quiz frazeologiczny z okazji Dnia Wiosny, quiz „Życie  

i twórczość Adama Mickiewicza” z okazji Dnia Patrona. Ponadto ćwiczyli poprawną dykcję poprzez recytację wierszyków „łamiących 

języki”. 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach mogli pracować w innych warunkach niż na lekcjach. Wszyscy bardzo aktywnie angażowali się 

w wykonywane czynności. Panowała swobodna atmosfera i współdziałanie. Natomiast tematyka zajęć potraktowana w sposób 

zabawowy (np. quizy, rebusy, szarady) sprzyjała wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzała w nich pasję poznawczą. Zajęcia  

w Klubie Języka Polskiego pozwoliły młodzieży jeszcze bardziej rozszerzyć zainteresowania polonistyczne. Chętnie dyskutowała ona 

na temat np. przeczytanej dobrowolnie, ulubionej powieści młodzieżowej czy obejrzanego przedstawienia teatralnego, przez co 

wzbogacała swój zasób słownictwa. 



4 zdjęcia: 

 



Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: Pogotowie Edukacyjne z zastosowaniem ICT z języka polskiego 

Osoba prowadząca zajęcia: Anna Szpila 



Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia w Pogotowiu Edukacyjnym z zastosowaniem ICT z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 odbywały się od marca do 

czerwca. Uczestniczyło w nich sześcioro uczniów gimnazjum. Celem zajęć było podwyższenie szans edukacyjnych z języka polskiego u 

uczniów z terenów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych poprzez realizację programu rozwojowego. 

Wpłynęły one na wyrównywanie braków w bieżącym materiale z języka polskiego oraz poprawę wyników nauczania. Podczas zajęć 

uczniowie doskonalili umiejętności, które sprawiały im najwięcej problemów. Zostali wyposażeni w wiedzę i wykształcili umiejętności 

umożliwiające kontynuowanie nauki w klasach programowo wyższych. Podstawową wiedzę uczniowie zdobywali na obowiązkowych 

lekcjach języka polskiego, natomiast w Pogotowiu Edukacyjnym z zastosowaniem ICT ponownie sobie je przypominali, utrwalali i 

ćwiczyli. Podczas spotkań uczniowie  

w sposób zabawowy, przy wykorzystaniu ćwiczeń interaktywnych utrwalali zasady ortograficzne (pisownię „ó”, „u”, „ż”, „rz”, „nie” z 

różnymi częściami mowy), rozbudzali wyobraźnię stosując związki frazeologiczne i środki poetyckie, wyszukiwali ukryte wyrazy, grali 

w sylaby. Ponadto starali się poprawić estetykę pisma poprzez interaktywne ćwiczenia kaligraficzne. Natomiast poprawną, wyraźną i 

ładną dykcję ćwiczyli za pomocą wierszyków „łamiących języki”. Próbowali także wzbogacać swój zasób słownictwa opowiadając 

fragmenty przeczytanej lektury („Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego). Uczniowie uczestniczący w zajęciach mogli pracować w 

innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu inne formy pracy (ćwiczenia interaktywne, rebusy, krzyżówki, wierszyki, gry). 

Swobodna i miła atmosfera, współdziałanie oraz tematyka potraktowana w sposób zabawowy, angażowała wszystkich do aktywnej 

pracy. 



4 zdjęcia: 

 



Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

Klub Historyczny 

Osoba prowadząca zajęcia: 

Magdalena Szurko-Kiona 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Podczas zajęć uczniowie poznawali historię Polski przy wykorzystaniu różnych pomocy dydaktycznych. Były to m. in.  
fragmenty filmów  i spektakli teatralnych (np. „Pseudonim Anoda” czy „Wierna Rzeka”). Dzięki wizualizacji niektórych 
problemów lepiej je rozumieli, a co za tym idzie przyswajali związaną z nimi wiedzę. Rewelacją okazało się 
wykorzystanie podczas zajęć historycznych gier planszowych. Czasy PRL-u i życia ludzi w tym czasie poznawali dzięki 
grze pt. „Kolejka”- musieli podejmować decyzje, w której kolejce się ustawić, z czego zrezygnować, komu ustąpić i gdzie 
wykorzystać swoje znajomości i wpływy. W podobny sposób poznawali również historię I i II wojny światowej oraz 
historię wojskowości ( „Awans”, „Znaj Znak”, „Mali powstańcy”). Niezawodne okazały się również mapy interaktywne i 
mapy konturowe dzięki którym uczniowie umieszczali wydarzenia w przestrzeni w przystępny i ułatwiający zrozumienie 
sposób. Podczas zajęć najczęściej pracowali w grupie, wykorzystywano również elementy współzawodnictwa w celu 
większego zmotywowania do pracy. 

4 zdjęcia: 

 
 
 



 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI  

W ŻYCIU CODZIENNYM Z ZASTOSOWANIEM ICT 
 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Paweł Wiliński 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Głównym celem zajęć  jest ukazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu człowieka, ukazanie sensu i celowości 

nauczania matematyki. Zajęcia mają charakter warsztatów. 

Cele ogólne: 

1. zdobycie wiedzy o możliwościach praktycznego zastosowania matematyki; 

2. przygotowanie do odpowiedzialnego planowania wydatków w dorosłym życiu;  

3. kształcenie umiejętności: 

- współdziałania w zespole; 

- poszukiwania źródeł informacji i korzystania z ich zasobów; 

- podejmowania decyzji grupowych; 

- poszukiwania kompromisu; 

- dyskutowania; 

- dzielenie się w grupie rolami i obowiązkami; 

- planowanie działań; 

- słuchania i korzystania z opinii innych ludzi; 

- zapisywania i prezentowania zebranych materiałów; 



- przygotowania i wygłaszania publicznych wystąpień. 

Cele szczegółowe: 

1. Uczestnik potrafi: 

- dostrzec i wskazać przykłady praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym człowieka, w 

przyrodzie, sporcie itp. 

- wskazać przykłady praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej w innych przedmiotach. 

2. Uczestnik rozumie: 

- wielką wagę praktycznego zastosowania matematyki dla jego przyszłości i kariery, dla jego rodziny, dla wszystkich 

ludzi; 

- pojęcia matematyczne: liczby, procenty, wykresy, funkcje, równanie, nierówność, diagramy, figury geometryczne, 

średnia arytmetyczna, odległość, przybliżenie, proporcja itp. 

 

3. Uczestnik potrafi: 

- opisać problem praktyczny za pomocą modelu matematycznego; 

- rysować wykresy, diagramy; 

- analizować wykresy, tabele, diagramy; 

- stosować swoje umiejętności i zdobytą w szkole wiedzę do rozwiązywania problemów z życia codziennego ora 

szkolnego (obliczenia rachunkowe, procenty, równania i nierówności, wykresy itp.). 

METODY PRACY: 

Wiodąca: warsztatowa; 

Wspomagające: 

- problemowa; 

- ćwiczeniowa; 



- praca w grupie; 

- słowna (pogadanka); 

- praca z komputerem; 

- pokaz, scenki; 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

- komputer, projektor, tablica interaktywna, 

- programy multimedialne, płyty CD z prezentacjami; 

- plakaty; 

- albumy; 

- wykresy, diagramy, plansze, 

- prospekty z biur podróży, banków, itp. 

 

4 zdjęcia: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

 

Zajęcia pozalekcyjne : Klub Chemiczny gr.I i gr.II 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Marzena Zajda 

Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia odbywały dla dwóch grup , I grupa miała zajęcia w środę od 14.35 do 16.10, II grupa miała zajęcia w piątek od 13.45 do 15.20. 
I grupa to uczniowie III klasy ( 3 dziewczęta i 3 chłopców) , II grupa to 6 uczniów klasy I B ( 6 chłopców). 
Tematy, które były poruszane na zajęciach dotyczyły ogólnych pojęć  chemicznych oraz substancji chemicznych spotykanych w 
codziennym życiu.  
Poprzez udział w zajęciach: 
 -uczniowie nauczyli się posługiwać językiem i terminami chemicznymi 
- nabyli umiejętność prowadzenia obserwacji i pomiarów 

- rozwiązywali testy  



4 zdjęcia: 
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Rozwiązywanie testów 

 
 



 
 

Publiczne Gimnazjum w Zwierzynie 
Zadania przy tablicy interaktywnej 
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Zadania przy tablicy interaktywnej 
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Charakterystyka zajęć dydaktycznych  

prowadzonych w ramach projektu „Równaj w górę”  

realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie 

Tytuł / nazwa zajęć: 

 

Warsztaty - Praktyczne zastosowanie chemii  w życiu codziennym. 

 

Osoba prowadząca zajęcia: 

 
Marzena Zajda 



Opis dydaktyczny zajęć: 

Zajęcia odbywały się w poniedziałki  od godziny 14.35 do 16.10. 
W zajęciach brało udział 10 uczniów. Do czerwca w warsztatach wzięły udział  4 grupy. Trzy pierwsze grupy to uczniowie klas 
trzecich, IV grupa składa się z uczniów klasy pierwszej. Tematy, które były poruszane na zajęciach dotyczyły ogólnych pojęć  
chemicznych oraz substancji chemicznych spotykanych w codziennym życiu. 
 Na prośbę uczniów klas trzecich rozwiązywaliśmy testy absolwenta gimnazjalisty aby mogli lepiej przygotować się do egzaminu 
gimnazjalnego z części chemicznej. 
Poprzez udział w zajęciach: 
 -uczniowie poznali substancje chemiczne spotykane w kuchni i łazience 
- nabyli umiejętność prowadzenia obserwacji i pomiarów 

-uczniowie dowiedzieli się jakie reakcje chemiczne obserwują w kuchni i łazience 

4 zdjęcia: 
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Rozwiązywanie testów. 
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