PROJEKT EDUKACYJNY

Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE
14 – 18 marca 2011

opracowała: Marlena Kaliszewska
Anna Łykowska
Natalia Tadeusz

Szkoła Podstawowa
w Modrzu

W dniach od 14 marca do 18 marca 2011 roku nauczyciele
poszczególnych przedmiotów realizują tematy lekcji zgodne z przesłaniem
projektu edukacyjnego (tabela).
Uczniowie :
- zdobywają wiadomości dotyczące podstawowych pojęć ekologicznych,
- poznają problemy, jakie stwarza zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
- poznają skutki nieodpowiedniego postępowania z ZSEE,
- znają substancje szkodliwe dla organizmów żywych i ich oddziaływanie
na środowisko przyrodnicze,
- poznają sposoby codziennego dbania o środowisko.

Realizacja projektu ma także znaczenie wychowawcze, ponieważ:
- silnie integruje grupę klasową,
- motywuje uczniów do podejmowania zobowiązań,
- uczy odpowiedzialności za powierzone zadania,
- pozwala ocenić mocne i słabe strony klasy.
Podsumowanie projektu nastąpi w dniu 18 marca 2011 roku w formie
turnieju klas. Poszczególne klasy rywalizują miedzy sobą wykonując zadania,
które w ogólnej postaci zostały przedstawione w zaproszeniu organizatora.
Konkurencje dotyczą tematyki projektu i są tak dobrane, aby każdy uczeń miał
swój udział w zdobywaniu punktów dla swojej klasy. Wychowawca i uczniowie
danej klasy wybierają przedstawicieli do poszczególnych zadań. Turniejowe
zmagania ocenia komisja, której przewodniczy pani dyrektor. W pracach
komisji mogą uczestniczyć nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Turniej
wygrywa ta klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów.
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Tematy zajęć edukacyjnych
Poziom i zakres ustala nauczyciel według swojego uznania do poszczególnych klas.
przedmiot
Godzina
wychow.

temat
Szkolny
detektyw na
tropie ZSEE

Przyroda
Tajemnicze
ZSEE

Język polski

-pogadanka,
-film Każdy
uczeń wie, co
robić z ZSEE
-karta pracy

-ćwiczenia
Wszyscy dbamy w pisaniu
o środowisko
ogłoszeń,
sprawozdania

Matematyka
Ekologia w
zadaniach.

Język
niemiecki
Język
angielski

sposób
realizacji
-pogadanka,
-dyskusja
-film Każdy
uczeń wie, co
robić z ZSEE

Słownictwo
związane ze
sprzętem
elektrycznym
i elektronicznym

Informatyka
Wykorzystanie
technologii
informatycznej –
Internet.

umiejętności ucznia

odpowiedzialny

-rozpoznawanie

Wychowawcy
klas

ZSEE w domu
i w szkole oraz
przyczyn powstawania
coraz większych ilości
odpadów tego rodzaju

- określa problemy,
jakie stwarza zużyty
Aleksander
sprzęt elektryczny
Buksalewicz,
i elektroniczny,
Anna Łykowska
- poznaje skutki
nieodpowiedniego
postępowania z ZSEE

-potrafi napisać
ogłoszenie,
sprawozdanie
z turnieju

Agnieszka
Kmiecik
Natalia Tadeusz

- zadania
matematycznoprzyrodnicze

-ustala kolejność
Marlena
działań prowadzących Kaliszewska
Anna
do rozwiązania
zadania,
Kozłowska
-rozwiązuje zadania

-ćwiczenia
doskonalące
słownictwo
związane ze
sprzętem
elektrycznym i
elektronicznym
-zbieranie
informacji na
temat ZSEE

Zna nazwy sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego
w języku niemieckim
lub angielskim

Magdalena
Warzybok
Daria Potocka

-potrafi korzystać z
Anna
komputera do
Kozłowska
zdobycia niezbędnych
informacji
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Plastyka

-praca

-potrafi plakat
Agnieszka
dotyczący zasad
Baumannpostępowania z ZSEE Borowicz

-próba
stworzenia
tekstu piosenki
tematycznie
dostosowanego
do projektu

-potrafi ułożyć tekst, Agnieszka
który będzie
Baumannwykorzystany podczas Borowicz
dopingowania
uczestników turnieju.

Tworzymy
plakat dotyczący
ZSEE.

Muzyka
Układamy tekst
piosenki.

Ewaluacja
Zadania, które uczniowie rozwiązują podczas turnieju klas są zgodne ze standardami
wymagań egzaminacyjnych. Wyniki uzyskane przez uczniów oraz sposoby rozwiązań zadań
pozwolą ocenić, które umiejętności są dla naszych uczniów łatwe, a które sprawiają im
trudności.
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PROJEKT EDUKACYJNY
Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE
14 – 18 marca 2011r.
Zapraszamy klasy IV, V , VI do udziału w projekcie edukacyjnym
Cel projektu:
 poznanie problemów, jakie stwarza zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
 poznanie skutków nieodpowiedniego postępowania z ZSEE
 poznanie działań przyjaznych
środowisku możliwych do
zastosowania
przez każdego człowieka
Dnia 18 marca 2011r. o godz. 10:30 odbędzie się turniej będący
podsumowaniem projektu.
Przewidujemy następujące konkurencje:
1. Plakat przedstawiający zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym – dowolny format i technika – plakat prosimy dostarczyć przed
turniejem.
2. Konkurs wiedzy ekologicznej (3 osoby – nie biorą udziału w innych konkurencjach)
- płyta Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE oraz broszura do wypożyczenia
u p. Łykowskiej
- książki o tematyce ekologicznej w bibliotece szkolnej.
- orientacja w terenie – znajomość kierunków głównych i pośrednich
3. Zbiórka zużytych baterii – zbiera cała klasa – baterie proszę dostarczyć do 17 marca,
zostaną zważone przez komisję.
4. Znajomość nazw urządzeń elektrycznych i elektronicznych w języku obcym – 3 osoby.
5. Oznaczenia substancji szkodliwych – 3 osoby.
6. Konkurencje sprawnościowe
a. slalom – grupa 3 osoby,
b. rzuty do celu – 3 osoby
c. sztafeta – 3 osoby
7. Doping – przebranie, plakaty, piosenki, kultura dopingu – cała klasa.
Organizatorzy: Marlena Kaliszewska
Anna Łykowska
Zatwierdzam do realizacji – dyrektor mgr Karolina Kula
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