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Program nauczania
Cyfrowy świat - zajęcia komputerowo
medialne

Program będzie realizowany w wymiarze 3 lub 4 godz. w
tygodniu na grupę.

15 uczniów ki. lV-Vll - 2 gr, 32h/gr (32h x 2 gr=64h)

Opiekun — Robert Domurat

Program z zajęć przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły podstawowej, którzy
interesują się technologią informatyczną zwłaszcza multimediami i chcą poszerzyć
swoje wiadomości i umiejętności wtym zakresie. Mogą na zajęciach znacznie
rozszerzyć swoje wiadomości, które już posiadają ije wykorzystać co wpłynie na
podniesienie jakości pracy szkoły.
Program Zajęć Cyfrowy świat — zajęcia komputerowo medialnych jest zgodny z
wymaganiami edukacyjnymi na poziomie szkoły podstawowej gimnazjum. Jego
nadrzędnym celem jest rozwijanie zainteresowań technologii informatyczno
medialnej wśród uczniów. Program zawiera cele edukacyjne, oczekiwane
osiągnięcia ucznia, zakres treści, zadania, metody i formy realizacji. Program
Zajęć Cyfrowy świat — zajęcia komputerowo medialnych realizowany jest
w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Cele kształcenia
|. Bezpieczne posługiwanie się komputerem ijego oprogramowaniem;

świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i

lntemetu.
ll. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-

komunikacyjnych.
lll. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie

za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji
multimedialnych i danych liczbowych.

lV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem
komputera.

Projekt „K jak kompetencje —- wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata 201472020
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V. Wykorzystywanie komputera do poszerzaniawiedzy i umiejętności z różnych
dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

Treści nauczania
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:

1.1 . komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien
dialogowych;

1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatówwysyłanych przez
programy;

1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na
nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

1.4. korzysta z pomocy dostępnejw programach;
1.5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;
1.6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy

komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z
komputera.

Komunikowaniesie za pomocą komputera i technologii informacyjno-
komunikacyjnych.Uczeń:
2.1 . komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe

zasady netykiety;
2.2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektówz różnych dziedzin,

np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub
zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.

Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:
3.1.wyszukuje informacjew różnych źródłach elektronicznych (słowniki,

encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby
internetu);

3.2. seiekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione infomacje;
3.3.wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacjew różnych formatach;
3.4.opisuje cechy róznych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej,

audiowizualnej, multimedialnej.
Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji,
prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:
4.1 .tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami,

barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);
4.2. przygotowuje proste animacje i prezentacjemultimedialne, oraz clipy filmowe.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
Uczeń:
5.1.za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na

ekranie;
5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas

realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i

uprawnień.
Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania
wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
6.1 . korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych

(lokalnych iw sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z
wybranych przedmiotów;

Projekt „K jak kompetencje - wsparcie uczniów,/uczennic : nauczycieii SP w Wiźnie"
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6.2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci internet) i programów
multimedialnych (wtym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i

dziedzin wiedzy.
, Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnychdo
rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym,
opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i

internetu. Uczeń:
7.1,opisuje przykładywykorzystania komputera i sieci internet w życiu

codziennym;
7.2.szanuje prywatność i pracę innych osób;
73. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z

komputera i internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

Zajęcia zaplanowane w ramach projektu - tematyka:

Tematyka Liczba
godzin

Spotkanie organizacyjne. i
Zapoznanie z uruchamianiem i samym programem Power Point,

Etapy przygotowania prezentacji
:**—EARN.—

Wykonanie prostej prezentacji komputerowej: dobieranie
właściwego krój i rozmiaru czcionki; prawidłowe rozmieszczenie
elementów na slajdzie; ustawianie parametrów animacji; dodanie

przejść slajdów.

l

2
4

EJ' Zapisanie i uruchomienie prezentacjijakoPokaz programu
PowerPoint.

Urządzenia do nagrywania filmów i robienia zdjęć.
Zajęcia w terenie — fotografowanie aparatem fotograficznym.
Kopiowanie i przenoszenie pliki do innego folderu na dysku

twardym i na inny nośnik. Zmienianie nazwy pliku.

N_—

59

908?”

Zapoznanie z programem do obróbki zdjęć, jego funkcje i

zastosowanie.
Zrobienie prostej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem

obrobionych zdjęć w Programie Power Piont.
Zajęcia w terenie — ńlmowanie kamerą filmową, aparatem

fotograficznym lub smartfonem.
Zakładanie folderów z nagranym materiałem filmowym.

Zapoznanie z programem do montażu clipów filmowych Movie
Marker.

Omówienie zasad i funkcji programu Movie Marker. Otwieranie
folderów, dodawanie clipów, przycinanie, dodawanie przejść,

napisów i podkładu muzycznego.
15. Wykonanie własnoręczne filmu w programie Movie Marker

z zebranych i nagranych wcześniej clipów filmowych.
16. Wykonanie prezentacji z wykorzystaniem zdjęć w programie

Projekt „K jak kompetencje — wsparcre uczniow/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
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Movie Marker z dodaniem podkładu muzycznego.
17 _ Tworzymywłasny teledysk do wybranego utworu muzycznego. 2
18_ Zagrożenia internetowe (m.in. strony obrażające godność i

osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego
zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty,

propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe
kontakty) - uczniowie są świadomi istnienia tych zagrożeń.

j9_ Zakładanie poczty na wybranej stronie internetowej. 1

20_ Przesyłanie folderów ze zdjęciami, filmami i tekstami na poczcie. 1

21 _ Przykłady gier dydaktycznych w internecie. 1

22_ Samodzielnie ocenianie, jakie elementy gry są nieodpowiednie, ]

np. elementy przemocy i okrucieństwa, wirtualna rzeczywistość.

Oczekiwane osiągnięcia uczniów

Uczeń:
„.x

. Dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności

. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i projektach

. Samodzielnie poszukuje rozwiązań

. Umie posługiwać się poznanymi programami multimedialnymi

2
3
4. Zna zagrożenia w internecie
5
6 . Wie jak posługiwać się aparatem fotograficznym, kamerą filmową, smartfonem
7. Potrafi wykorzystać poznanawiedzę do stworzenia prostych prezentacji
multimedialnych
8. Wie jak chronić swoje zasobyw komputerze przed hakerami
9. Zna zasady netykiety obowiązujące w internecie

Procedury osiągania celów
l. Metody i formy pracy
- Pokaz
Pogadanki
Dyskusja
Praca z komputerem
Praca zwykorzystaniem tekstów źródłowych, i metod audiowizualnych
Cwiczenia terenowe
Gry dydaktyczne

2. Środki dydaktyczne
- Laptopy
- Programy multimedialne
- Aparat fotograficzny
- Smartfony
- Tablica interaktywna
- Gry edukacyjne

Projekt „K jak kompetencje — wsparcre uczniow/uczennic ! nauczycieliSP w Wiźnie”
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Ewaluacja

Ewentualne zmiany w programie wynikać będą z atrakcyjności i przydatności
proponowanych zajęć. Brane będą również opinie i sugestie członków zajęć z
multimediów.
Proponowana tematyka spotkań - (liczba spotkań do tematu będzie też zależna
od zainteresowań uczniów)
Liczba spotkań -— 2 gr. x 32 = 64

i— ;? z”? "

Proiekt „K yak kompetenqe — WSPBfCleuczniów/uczennic | nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPGWP na lata 2014~2020
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1. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
W ramach projektu „K jak kompetencje"
2. Prowadzący:mgr Irena Pieńkowska, Marek Szabłowski.

Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. V, którzy mają
wolniejsze tempo pracy i nie nadążają z opanowaniem materiału.
Niekiedy trzeba powrócić do wiadomości z początkowych lat nauki
szkolnej i wyrównać braki.

3. GŁÓWNE CELE ZAJĘć
. wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie
realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego
materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć
w lekcjach matematyki,

. kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego
formułowania wniosków,

' przygotowanie uczniów do wykorzystaniawiedzy
matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia
codziennego,

. zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych
z porażkami ucznia na lekcjach matematyki.

Projekt „K jak kompetencje - wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach RPOWP na lata 2016—2020
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Cele szczegółowe

- uzupełnienie brakówW wiadomościach matematycznych

' praktyczne utrwalenie umiejetności zdobytychna lekcjach
matematyki

› wykazanie powiązań między poszczególnymi działami
matematyki z innymi dziedzinamiwiedzy i codziennym życiem,

› rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
. rozwijanie sprawności rachunkowej,
. wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi

i poprawiania błędów.

4. Program będzie realizowany w dwóch grupach uczniów
(32 h x 2 grupy ).
Liczba uczestników: 10 W tym 5 K/ SM.
Liczebność grup:
grupa I: 5 uczniów (4K / IM) - prowadzący:Marek Szabłowski,
grupa II: 5 uczniów (1K / 4M) — prowadzący: Irena Pieńkowska

Termin zajęć: październik 2018r. — kwiecień 2019r.

5. ZAKRES TREŚCI NAUCZANIAOBJĘTYCH
PROGRAMEMDOTYCZY:

- Liczb naturalnych;

' Działańna liczbach naturalnych;

' Algorytmówdziałań sposobem pisemnym;
~ Ułamków zwykłych i dziesiętnych;

. Zadań tekstowych.

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP wWiźnie”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata ZGM—2020
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Zajęcia zaplanowane W ramach projektu - tematyka:

› Działania na liczbach naturalnych — 6 godz.
0 Działania sposobem pisemnym ~ 6
o Ułamki zwykłe i działania na nich — 7 godz.
' Ułamki dziesiętne i działania na nich - 7 godz,
0 Rozwiązywanie zadań tekstowych - 5
o Rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek matematycznych, rebusów, gier

logicznych -1 godz.

6. ZAKŁADANE EFEKTY

' Wzrost efektywności kształceniaw za kresie kompetencji kluczowych

' Poprawa wyników nauczania

' Wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów,

' Zmniejszenie niepowodzeń szkolnych

Uczeń:

- potrafi dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w pamięci liczby naturalne,
- zna i stosuje algorytmy wykonywania działań sposobem pisemnym,
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania,

odejmowania, mnożenia idzielenia liczb naturalnych,

- rozumie pojęcia: ułamka jako części całości, liczby mieszanej, ułamka

niewłaściwego i potrafi je zastosować w konkretnych sytuacjach praktycznych,
- potrafi zamieniać wyrażenia dwumianowane na ułamki dziesiętne oraz ułamki

dziesiętne na wyrażenia dwumianowane i wykorzystuje te umiejętności
do rozwiązywaniazadań tekstowych.

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennici nauczycieliSP w Wiźnie"
współńnansowany z EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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7. METODY I TECHNIKI PRACY

. podające: - elementy wykładu - objaśnienie materiału za pomocą pytań z

wykorzystaniem wiedzy ucznia,

. problemowe: - aktywizujące: gry dydaktyczne, burza mózgów

. praktyczne: ~ rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających

FORMY PRACY

o indywidualna,

' zbiorowa,
. grupowa.

8. EWALUACJA PROGRAMU

Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych

dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć oraz wyniki osiągane przez
uczniów na lekcjach matematyki.

Narzędziami ewaluacji będą:

' Test „na wejście"— sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów na początku

zajęć

' Test „na ijście" — sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów na

zakończenie zajęć

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach RFOWP na lata 201472020
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Programyedukacyjne do wykorzystania w czasie zajęć z projektu:

. LekcjotekaMatematyka dla klas 4-6 szkoły podstawowej -
program do tablic interaktywnych cena 169 zł — 2 sztuki

(ta pomoc ujęta jest w kl. VI (p.LeokadiaWolińska) , można ją
wykorzystać
w kl.V )

POMOCE DYDAKTYCZNE

- Ułamki magnetyczne z sortownikiemkoła - cena około 199 zł.(zamiast
zakupu podręczników)

(ta pomoc ujęta jest w kl. VI, można ja wykorzystać w kl.V)

. Matematyka 5. Multipodręcznikkl.V - GdańskieWydawnictwo
Oświatowe.

› Matematyka z plusem 5. Zbiór zadań .GWO
. Materiały przygotowane przez nauczyciela

' karty pracy — opracowane przez nauczyciela zgodnie z potrzebami uczniów;

' gry i zabawy logiczne;
~ rozwiązywaniezadań różnymi metodami (rysunki pomocnicze, grafy, rzuty);

' zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych
~ zbiór zadań do zakupu - cena 16,07 zł x 10 szt. + 2 szt. dla nauczycieli
prowadzącychzajęcia.

W zależności od potrzeb oraz opinii i sugestii uczestników zajęć, możliwe są zmiany
w programie dotyczące liczby godzin przeznaczonych na poszczególne zagadnienia.

„1,509, zorze. Wiara Stalina.; ala"
Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennici nauczycieliSP w Wiźnie”

współfinansowany z Europejskiego FunduszuSpolecznego w ramach RPOWP na lata 2014›2020



Unia Europejska
Europejski FunduszSpołeczny

Fundusze
Europejskie

_ %Program Regionalny Pomasmę ?

ROGRAM ZAIĘć
DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH z BIOLOGII

K JAK KOMPETENCJE
DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŻNIE

Prowadzący: mgr Małgorzata Czarnowska
Program zajęć z biologii przeznaczony jest dla uczniów , którzy mają trudności
i chcieliby trochę bardziej się z biologia "oswoić". Treści realizowane na
zajęciach sa różnorodne, mają poszerzać wiadomości, które uczniowie już
posiadają a także dają możliwość poruszania zagadnień wykraczających poza
program nauczania. Dla uczniów, którzy lubią współzawodnictwo zajęcia mają
dawać lepsze przygotowanie do konkursów o tematyce biologiczno—
przyrodniczej.
Program Zajęć Dydaktyczno —— Wyrównawczych jest zgodny z wymaganiami
edukacyjnymi na poziomie szkoły podstawowej. Jego nadrzędnym celem jest
rozwijanie zainteresowań biologicznych wśród uczniów. Program zawiera cele
edukacyjne, oczekiwane osiągnięcia ucznia, zakres treści, zadania, metody i

formy realizacji. Program Zajęć Dydaktyczne — Wyrównawczych realizowany
jest czasie zajęć pozalekcyjnych

CELE
1. Rozwijanie zainteresowań biologicznych, ekologicznych i przyrodniczych .

2. Kształtowanie i propagowanie przyjaznego dla środowiska stylu życia
człowieka .

3. Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska .

4. Rozwijanie umiejętności prowadzenia Obserwacji uogólnienia, dostrzegania i

interpretowania zjawisk przyrodniczych .

5. Prowadzenie doświadczeń i obserwacji biologicznych
6. Rozwój samodzielności, aktywności, wrażliwości .

7. Dostrzeganie walorów przyrodniczych naszego regionu i zabieganie o
zachowanie rodzimego krajobrazu .

8. Zaznajamianie z prawnie chronionymi obiektami
i obszarami przyrodniczymi .

9. Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
10. Rozbudzanie szacunku dla każdej istoty żywej .

11. Promowanie postaw prozdrowotnych .

12. Poszerzanie wiedzy uczniów
13. Poznawanie pospolitych gatunków roślin
14. Zachęcanie do działań mających na celu przeciwdziałanie nałogom
15. Uczestnictwo w konkursach
16. Zrozumienie zwiazku miedzy chorobami a trybem życia
17. Poznawanie genetyki
18. Wykształcenie umiejętności posługiwania się systematyka .

Projekt „K jak kompetencje — Wsparcieuczniów/uczennic : nauczycieliSP w Wiźnie”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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Zadania:
Przygotowanie uczniów do konkursów biologicznych .

Zorganizowanie wyjścia do pobliskiego parku (poznawanie gatunków
pospolitych najbliższej okolicy) oraz obszarów prawnie chronionych ŁPKDN ,
BPN .

Zorganizowanie wystawy poplenerowej: prezentacji , fotografii i innych prac
plastycznych .

Upowszechnianie problematyki ekologicznej, biologicznej, wiedzy o zdrowiu
wykorzystując fachowa literaturę, programy i filmy naukowe .

Prowadzenie obserwacji .

Wykonywanie prostych doświadczeń możliwych do prezentacji w czasie
festiwalu nauki
Przygotowanie scenki ekologicznej
Zakres treści zajęć
I. Konkursy
1. Powtórzenie wiadomości zgodnie z zakresem materiału obowiązującego
w wybranych konkursach biologicznych
Z. Zapoznanie się z zagadnieniami dotychczas nierealizowanymi w czasie zajęć
lekcyjnych.
II. Rozpoznawanie pospolitych gatunków
1. Uczeń potrafi posługiwać się kluczem i atlasem w celu oznaczenia gatunku a
także nazywa gatunki rosnące w parku w Wiźnie
III, Systematyka
1. Uczeń korzystając z systematyki i znając jednostki systematyczne potrafi
wskazać miejsce wybranego gatunku
IV. Genetyka
1. Uczeń zna podstawowe pojęcia genetyczne, prawa Mendla i potrafi
wykorzystać tą
wiedzę w celu rozwiazywania prostych krzyżówek genetycznych
2. Uczeń wyjaśnia znaczenie genetyki w życiu codziennym (In Vitro, badania
prenatalne, wykorzystanie w współczesnej medycynie celem leczenia chorób
nieuleczalnych)
V. Ekologia
1. Uczeń zna podstawowe pojęcia i wyjaśnia procesy ekologiczne (obieg
materii, pierwiastków, przepływ energii)
2. Uczeń zna gatunki wskaźnikowe czystości środowiska
VI. Ochrona Przyrody
1. Uczeń wymienia formy ochrony przyrody w Polsce podajac przykłady z
najbliższej okolicy .
2. Uczeń tłumaczy jak powstają kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura
ozonowa i smog oraz wyjaśnia ich wpływ na organizmy i środowisko

__ ' - . . . . , , _ „
Prcjekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniow/uczennic : nauczycieli SP w leme
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3. Uczeń rozumie znaczenie segregacji odpadów
VII. Zdrowie człowieka
1. Uczeń wskazuje związek trybu życia z powstawaniem chorób
2. Uczeń wymienia choroby cywilizacyjne oraz zna skutki uzależnień
VIII. Mikroskopowanie
I. Uczeń zna budowa mikroskopu oraz prowadzi obserwacje mikroskopowe
2. Uczeń potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe.
IX. Biologia w doświadczeniach
I. Uczeń potrafi samodzielnie wykonać proste doświadczenia i obserwacje
biologiczne
—wyk1ywanie białek, cukrów i tłuszczy w składnikach pokarmowych, wykazanie
wpływu światła, temperatury i wody na rozwój roślin, udowodnienie istnienia
sytemu przewodzenia u roślin oraz wpływu solenia dróg na rośliny
2. Uczeń Realizuje projekt pt. Pomiar opadu i ocena, jakości pyłów na terenie
miasta i porównanie wyników z dostępnymi danymi (Inspektorat Ochrony
Środowiska). (Zbieranie pyłów na krążkach bibuły, porównanie wagi czystego
krazka1 krążka z pyłem, przeliczanie wagi pyłu na czas ekspozycji, porównanie
wyników.)
Procedury osiągania celów
1. Metody i formy pracy
- Pogadanki
- Dyskusja
- Praca z mikroskopem
- Praca z wykorzystaniem tekstów źródłowych, i metod audiowizualnych
- Cwiczenia terenowe
- Obserwacje i doświadczenia
~ Gry dydaktyczne

2. Środki dydaktyczne
— Podręczniki, atlasy, klucze, zielniki
- Programy multimedialne
- Mikroskop
-Mikroskop z podłączeniem do komputera i rzutnika
—Preparagg mikroskopowe
- Filmy przyrodnicze
— Zestawy doświadczalne
- Gra edukacyjna

Oczekiwane osiągnięcia uczniów
Uczeń:
1. Dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności
2. Aktywnie uczestniczy w konkursach, akcjach i projektach

Projekt„K jai kompetencjewsparcie uczniów/uczennic" 1 nauczycieliSP w Wśżnic'
współfinansowany z Europaiskiego Funduszu Spolecznego wramach RPOWP na lata 20142020
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3. Samodzielnie poszukuje rozwiązań
4. Propaguje zdrowy styl życia
5. Czuje się częścią otaczającego świata
6. Rozumie procesy zachodzące w przyrodzie
7. Potrafi wyjaśnić znaczenie genetyki w powstawaniu cech i w współczesnej
medycynie
8. Zna formy ochrony przyrody
9. Rozpoznaje pospolite gatunki

Unia Europejska I ]EuropejskiFunduszSDoleuny

Sposoby oceny osiągnięć uczniów
Celem oceny i nagradzania pracy na zajęciach jest motywowanie ucznia do
dalszej pracy, zdobywania i pogłębiania wiedzy nie tylko biologicznej a także
zachęcanie do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Chodzi również
o wyzwalanie zdrowej rywalizacji, w której ważni są wszyscy a nie tylko
wygrywający, dlatego nagradza się wszystkich nie tylko za wynik, ale również
za udział i zaangażowanie.
W związku z tym przewiduje się dla uczniów uczestniczących w zajęciach
dydaktyczno-wyrównwczych z biologii, pochwały i dodatkowe oceny mające
wpływ na podniesienie oceny semestralnej i rocznej .

Ewaluacja
Ewentualne zmiany w programie wynikać będą z atrakcyjności i przydatności
konkursów biologicznych. Brane będą również opinie i sugestie członków zajęć
z biologii.
Liczba spotkań — 32
Proponowana tematyka spotkań —(liczba spotkań do tematu zależna od
zainteresowań uczniów)

Lp. Tematyka Liczba
godzin

1. Spotkanie organizacyjne 1

2. Powtórzenie wiadomości i przedstawienie treści potrzebnych 8

Projóklilgiak kompetencje , wsparcie uczniow/uczennic ! nauczycieli SP w Wiźnie”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata ZDM-2920
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do konkursu biologicznego i ekologicznego( do listopada)
3. Mikroskop- budowa. Techniki mikroskopowania. 2

Wykonywanie preparatów mikroskopowych
4. Czym zajmuje sie genetyka? Rozwiązujemy proste krzyżówki 2

genetyczne
5. Znaczenie genetyki we współczesnej medycynie - 1

przygotowanie prezentacji
6. Jak posługiwać się systematyką? Znam swoje miejsce w 1

hierarchii.
7. Wykrywanie prostych składników pokarmowych 1

8. Wykrywanie prostych składników pokarmowych 2
a) Czy rośliny mają system transportowy

b) Jak sól wpływa na rośliny
c) Stopień zapylenia najbliższej okolicy

9. Czym jest ekologia ? 1

10. Jak krąży materia— podstawowe obiegi w przyrodzie? 1

1 1. Formy ochrony przyrody. Prezentujemy wybrane formy 1

ochrony przyrody w najbliższej okolicy
12. Co to takiego bioindykatory? l

13. Bawimy się biologią— gra edukacyjna l

14. Zdrowie 3 cywilizacja. Choroby współczesnego świata. 1

Przygotowanie prezentacji
15. Czynniki warunkujące zdrowy styl życia. Układamy fraszki i 1

wierszyki
16. Używki, nałogi, uzależnienia - mechanizm działania . 2

Nagrywamy wywiady, przeprowadzamy ankietę „Używki
wśród gimnazjalistów”)

17. Kogo słychać w Krainie Narwi — poznajemy ornitofaune 2
najbliższej okolicy. Plener audiowizualny.

18. Przygotowujemy wystawę poplenerowa prezentacji 1

medialnych , fotografii i innych prac z działalności zajęć.
19. Rośliny lecznicze naszych pól, lasów i łąk.-Wystawa; Zioła i 1

przyprawy w medycynie ludowej
20. Zjawiska we współczesnym świecie: smog, dziura ozonowa, 1

kwaśne deszcze, efekt cieplarniany — przyczyny , skutki,
zapobieganie.

(J@ęvttel/Q@Mmuśkg/
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Program zajęć dydaktyczno —

wyrównawczych z chemii i fizyki

Projekt „K jak kompetencje”
Program edukacyjny z chemii

„Od chemii się wszystko zaczyna, bo
wszystko chemiczny ma skład. Oddajmy jej pokłon, bo wielki w historię ludzkości ma wkład .Bez
chemii nie byłoby ciebie, Bez chemii nie byłoby mnie. To ona od wieków wciąż sprawia, że serce do
serca się rwie.” Golec u Orkiestra „Walc chemiczny"

Słowa: Olga Golec/ Rafał Golec

Ii. Prowadzący zajęcia: mgrAnna Konopko

WSTĘP

Zadanie nauczania chemii w zespole przedmiotówogólnokształcacych jest doniosłe.
Ma ono wespół z nauczaniem fizyki, biologii i innych nauk przyrodniczych zapoznać
ucznia ze współczesnym pojęciem materii, ma dać pogląd na jej budowę, na jej
zmienność, jedność i niezniszczalność. Ponadto ma zaznajomić wszystkich uczniów
z najważniejszymi zastosowaniami chemii w życiu codziennym i przemyśle.
Nadrzędnym założeniem programu jest taki dobór treści aby ukazać chemię jako
naukę, która tłumaczy zjawiska życia codziennego, omawia problemy ochrony
środowiska, stanowi element wykształcenia ogólnego i abstrakcyjnego myślenia,
uczącą prawidłowego korzystania z różnych substancji, posługiwania się literaturą
uzupełniającą, która ukazuje drogę rozwoju myśli ludzkiej. Przy pierwszym
spotkaniu 2 chemia uczniowie Winni poznać różnorodne substancje i ich
właściwości, a także zjawiska w otaczającym świecie, tłumaczyć je językiem
chemicznym. Każdy uczeń powinien rozwijać swoje umiejętności wykonywania
prostych doświadczeń chemicznych, a także zdolności obserwacji, poznać
podstawowe prawa chemiczne, którymi rządzi się przyroda.

Ogólna charakterystyka programu
Program został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami
dydaktycznymi, z zamiarem utrwalenia przez nich - w drodze specjalnego
repetytorium, podczas zajęć fakultatywnych - kluczowych wiadomości i

umiejętności zdobytych na lekcjach. Przedsięwzięciu przyświecała idea

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic % nauczycieli SP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego Funduszu Społecznego wramach RPOWP na lata 2011372020
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łączenia wiadomości z różnych dyscyplin, (takich jak: fizyka, chemia,
biologia i geografia) by pomóc uczniowi w łatwiejszym zdobywaniuwiedzy
matematyczno-przyrodniczej oraz w budowaniu zintegrowanej wizji świata
(jako składnika światopoglądu nowoczesnego człowieka) i ukazaniu roli
jaką pełni w nim człowiek.
Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności
i modyfikowane przez nauczyciela. Są tak dobrane, aby ich realizacja
umożliwiała działanie każdemu uczniowi niezależnie od poziomu nauczania
jednocześnie umożliwiając poszerzenie i pogłębienie wiadomości i

umiejętności zgodnie ze wzrastającymi możliwościami intelektualnymi.
Zagadnienia chemiczne są ukazane w atrakcyjnej formie, aby wzbudzić
większe zainteresowanie ucznia. Program ma charakter otwarty, zawiera
różnorodne formy i metody pracy, można go modyfikować w zależności
od potrzeb i możliwości uczniów.

»

III. Cel ogólny i cele szczegółowe zajęć
]. Likwidowanie trudnościw nauce. Pomocw odzyskaniu wiary we własne

możliwości i akceptacji samego siebie.

Cele szczegółowe:
1. Podnoszenie efektywności ksztalcenia ijakości pracy szkoły.
2. Wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk.

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowańchemicznych.
4. Wyrabianie nawyków i umiejętności pracy laboratoryjnej.
5. Rozwijanie i kształcenie umiejetności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania
wniosków z przeprowadzonychdoświadczeń.
6. Zaznajomienie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w życiu
codziennym.

7. Przygotowanie uczniów do korzystania z programówkomputerowychoraz
rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy z podręcznikami i książkami
popularnonaukowymi.
8. Doskonalenie umiejętności korzystaniaz tablic, schematów, wykresów i modeli.

IV. Czas trwania zajęć od 02.10.2018r. do 30. IV.2019 r.
ilość godzin - 16.

V. Tematyka zajęć:

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów,/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WOW? na lata 20142020
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1. Kwasy i zasady — 6 godz.
- wzory i budowa kwasów,
- wzory i budowa zasad,
- dysocjacja kwasów i zasad.

Unia Europejska :' ',
EumpeiskiFunduszSDole-zmy *. '

2. Sole - 6 godz.
~ wzory i budowa soli,

- reakcje otrzymywania soli,
— reakcje dysocjacji jonowej soli,

- zastosowanie soli.

3. Węgiel i jego związki z wodorem — 4 godz.

~ węglowodory nasycone -— alkany,

» węglowodory nienasycone — alkeny,

~ węglowodory nienasycone — alkiny.

VI. Osiągnięcia ucznia:

Uczeń:
. Dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności
. Aktywnie uczestniczy W konkursach, akcjach i projektach
. Samodzielnie poszukuje rozwiązań
. Propaguje zdrowy styl życia
. Czuje się częściąotaczającego świata
. Rozumie procesy zachodzące w przyrodzie
. Zna zasady postępowania z zasadami i kwasami
. Rozpoznaje podstawowe kwasy, zasady i sole

DONICTXŁJIAWNW

Vll. Formy i metody pracy
Metoda, to sposób postępowania przy zdobywaniu wiadomości i umiejętności
nadających się do stałego powtarzania. W trakcie realizacji programu glowny
nacisk polozony będzie na wdrożenie aktywnych metod, sprzyjajacych
zdobywaniu i utrwalaniuwiedzy, których istotą jest przewaga uczenia się
nad nauczaniem.

Formy pracy:
' praca zespołowa,
' praca indywidualna,
' ćwiczenia laboratoryjne

Projekt „K Bk kompetencje ~ wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie”
WSDÓWUBHSOWBGV z Europejskiego Funduszu Spolecznego wramach RPOWP na lata 201472020
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' praca z programamikomputerowymi i Internetem,
' praca w przestrzeni pozaszkolnej (Centrum Nauki Kopernik )

Metody pracy:
' dyskusja dydaktyczna: — związana z wykładem — „burza mózgów" -— „śnieżna
kula"

' gry dydaktyczne
' metody operatywne: — praca z wykresami — analiza danych statystycznych —

analizowanie diagramów, schematów, rysunków

' metody praktyczne: — ćwiczenia techniczne (wykonywanie rysunków,
diagramów).

VIII. Przewidywana ewaluacja programu:

' W toku realizacji programu przewidzianoewaluację. Metody badawcze
zastosowane w ewaluacji, to:

- test diagnozujący na początku i na koniec zajęć

- analiza dokumentacji

- obserwacja

Program edukacyjny z fizyki
ll. Prowadzący zajęcia:mgr Anna Konopko
lll. Cele projektu:

Cele ogólne i szczegółowe

' popularyzowaniefizyki wśródmłodzieży, inspirowanie irozwijanie
zainteresowań fizyka

' motywowanie do uzupełniania swoich wiadomości, mobilizowanie do
samodzielnej i systematycznej pracy

Projekt „K jak kompetencje ~› wsparcieuczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2026)
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' wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów

' rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia i logicznego rozumowania

' aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania
własnych pomysłów

' kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysilku
intelektualnego

IV. Czas trwania zajęć od 02.10.2018r. do 30. IV.2019 r.
Ilość godzin - 16.

V. Tematyka zajęć:

Wykonywanie pracy w sensie fizycznym — 1 godz.

Moc — 2 godz.

Energia potencjalna grawitacji i energia kinetyczna — 2 godz.

Zmiany energii wewnętrznej - 2 godz.
Wyznaczanie ciepla właściwego wody za pomoca czajnika elektrycznego — 1 godz.
Ruch jednostajny prostoliniowy — 2 godz.

Ruch zmienny. Przyśpieszenie — 2 godz.

Spadanie swobodne ciał - 2 godz.
Zasady dynamiki Newtona — 2 godz.

VI. Osiągnięcia ucznia:
Uczeń:

' Przeprowadzanieskomplikowane rozumowaniafizyczne

' Dostrzega, wykorzystuje i interpretuje zależności funkcyjne, zwiazki wyrażone za
pomocą wzorów,wykresów, schematów, diagramów, tabel

' Prezentuje z użyciem języka fizycznego wyniki badań prostych zagadnień i

doświadczeń

~ Uczy się podejmowania decyzji, oceniania i komunikowania

' Docenia znaczenie fizyki w otaczającym go życiu codziennym

VII. Metody itechniki pracy:
' podające: - elementy wykładu (opis, objaśnienie) — objaśnienie przez nauczyciela
sposobów rozwiazaniazadań

P(Ojeki „K jak kompetencje , wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego wramachRPOWP na lata ZDMaZOZO
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' problemowe: - pogadanka poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania -
pokaz połączony z obserwacją ucznia W celu samodzielnego rozwiązania problemu -
rozwiązywanie zadań problemowych- aktywizujące: gry, krzyżówki i rebusy

' eksponujące: — dyskusja na temat rozwiązania problemu - konkursy
na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie -rozwiązywanie
zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia

' praktyczne: - pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania— np.
pomiar działającej 5in za pomoca siłomierzy.

Formy pracy:
' praca zespołowa,
' praca indywidualna,
' ćwiczenia laboratoryjne

IX„ Przewidywana ewaluacja programu:

' W toku realizacji programu przewidziano ewaluację. Metody badawcze
zastosowane w ewaluacji, to:

- testy diagnozujące na początku i na koniec zajęć
- analiza dokumentacji

- obserwacja

- ankieta

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW

DROGI UCZNIU!

W celu uatrakcyjnienia zajęć i zaspokojenia Twoich oczekiwań proszę, abyś ocenił
nasze zajęcia oraz stosowanena zajęciach metody pracy.
Ankieta jest anonimowa.

Maniak-jakkompetencje :wsparcse uczniów,/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie”

współfinansowany : Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 201472020
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Zakreślwybrana odpowiedź.
W innym przypadku uzupełnij ją.
1. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia?
a) Tak

b) Raczej tak

c) Raczej nie

2. Czy odpowiadaCi forma w jakiej prowadzone są zajęcia?

a) Tak

b) Raczej tak

c) Raczej nie 3.

Czy zadania na zajęciach zainteresowały Cię?

a) Tak

b) Raczej tak

c) Raczej nie

4. Wjakim stopniu pomogłamCi zrozumieć zagadnienia chemiczne / fizyczne/ ?
(Zaznacz na skali -1 2 3 4 5 6.)

5. Wjakim stopniu takie zajęcia poszerzają zakres Twoich wiadomości fizyczne-
chemicznych? 1 2 3 4 5 6

6. Jak oceniasz zajęcia?

- były ciekawe

- nie zawsze są ciekawe

- były nudne
7. Jak oceniasz współpracęz nauczycielem prowadzącym?
— dobra

- raczej dobra

- raczej słaba

8. Jakie tematy chciałbyś realizować na zajęciach?

9. Jak oceniasz swoją pracę na zajęciach?

Projekx K jak kompetencje , wsparcie uczniów/uczennic i nauczyciel! SP w Wiźnie"

wspóifinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata EDM-2020
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1.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
w ramach projektu „K jak kompetencje"
2. Prowadzący: mgr Irena Pieńkowska, Marek Szabłowski.

Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. V, którzy mają wolniejsze

tempo pracy i nie nadążają z opanowaniem materiału. Niekiedy trzeba

powrócić do wiadomości z początkowych lat nauki szkolnej i wyrównać
braki.

3. GŁÓWNE CELE ZAJĘć
. wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie

realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego
materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w
lekcjach matematyki,

. kształtowanie umiejętności myślenia ijasnego
formułowania wniosków,

. przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy
matematycznej

w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego,
› zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z
porażkami ucznia na lekcjach matematyki.

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”
współfinansowany : Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na łata 2014-2020
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Cele szczegółowe

. uzupełnienie brakóww wiadomościachmatematycznych

' praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach
matematyki

. wykazanie powiązań między poszczególnymi działami

matematyki z innymi dziedzinami wiedzy i codziennym życiem,
~ rozwijanieumiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,

' rozwijanie sprawności rachunkowej,

' wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,

' wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i

poprawiania błędów.

4. Program będzie realizowany w dwóch grupach uczniów
(32 h x 2 grupy ).
Liczba uczestników: 10 W tym 5 K/ 5M.
Liczebność grup:
grupa 1: 5 uczniów (4K / IM) — prowadzacy:Marek Szabłowski,
grupa II: 5 uczniów (IK / 4M) — prowadzący: Irena Pieńkowska

Termin zajęć: październik 201812 -— kwiecień 2019r.

5. ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA OBJĘTYCH
PROGRAMEM DOTYCZY:

› Liczb naturalnych;

. Działańna liczbach naturalnych;

' Algorytmów działań sposobempisemnym;

. Ułamków zwykłych i dziesiętnych;
o Zadań tekstowych.

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźme"
współfinansowany z Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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Zajęcia zaplanowane W ramach projektu ~ tematyka:

~ Działania na liczbach naturalnych — 6 godz.
~ Działania sposobem pisemnym - 6
~ Ułamki zwykłe i działania na nich — 7 godz.
- Ułamki dziesiętne i działania na nich - 7 godz.
~ Rozwiązywanie zadań tekstowych ~ 5
~ Rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek matematycznych, rebusów, gier

logicznych -1 godz.

6. ZAKŁADANE EFEKTY

~ Wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych

~ Poprawa wyników nauczania

~ Wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów,

~ Zmniejszenie niepowodzeń szkolnych

Uczeń:

— potrafi dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w pamięci liczby naturalne,

- zna i stosuje algorytmy wykonywania działań sposobem pisemnym,

» rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania,

odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych,

— rozumie pojęcia: ułamka jako części całości, liczby mieszanej, ułamka

niewłaściwego i potrafi je zastosować w konkretnych sytuacjach praktycznych,

- potrafi zamieniać wyrażenia dwumianowane na ułamki dziesiętne oraz ułamki

dziesiętne na wyrażenia dwumianowane i wykorzystuje te umiejętności

do rozwiązywania zadań tekstowych.

Projekt „K jak kompetencje — wsparcle uczniów/uczennic i naucwcieli SP w Wiźnie”
współfinansowany : Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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7. METODY ! TECHNIKI PRACY

› podające: — elementy wykładu - objaśnienie materiału za pomocą pytań z

wykorzystaniem wiedzy ucznia,

' problemowe: — aktywizujące: gry dydaktyczne, burza mózgów

. praktyczne: — rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających

FORMY PRACY

› indywidualna,

. zbiorowa,

. grupowa.

8. EWALUACJA PROGRAMU

Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych

dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć oraz wyniki osiągane przez

uczniów na lekcjach matematyki.

Narzędziami ewaluacji będą:

. Test „na wejście”- sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów na początku

zajęć

. Test „na wyjście" — sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów na zakończenie

zajęć

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic: nauczycieliSP wWiźnie"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Fundusze .Europejskie
Program Regionainy

Programyedukacyjne do wykorzystania w czasie zaięć z projektu:

. Lekcjoteka Matematyka dla klas 4-6 szkoły podstawowej -
program do tablic interaktywnych cena 169 zł ~ 2 sztuki

(ta pomoc uieta iest w kl. VI (p.LeokadiaWolińska) , można ia
wykorzystać
w kl.V )

POMOCE DYDAKTYCZNE

. Ułamki magnetyczne z sortownikiemkoła - cena około 199 zł.(zamiast
zakupu podręczników)

(ta pomoc uieta iest w kl. VI, można ia wykorzystaćW kl.V)

' Matematyka 5. Multipoclręcznik kl.V - GdańskieWydawnictwo
Oświatowe.

~ Matematyka z plusem 5. Zbiór zadań .GWO

' Materialy przygotowane przez nauczyciela

' karty pracy— opracowane przez nauczyciela zgodnie z potrzebami uczniów;

~ gry i zabawy logiczne;

' rozwiązywaniezadań różnymi metodami (rysunki pomocnicze, grafy, rzuty);

~ zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych

- zbiór zadań do zakupu ~ cena 16,07 zł x 10 szt. + 2 szt. dla nauczycieli
prowadzącychzajęcia.

W zależności od potrzeb oraz opinii i sugestii uczestników zajęć, możliwe są zmiany
w programie dotyczące liczby godzin przeznaczonych na poszczególne zagadnienia.

firm, w. amam, %%% %%%
Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”

współfinansowany : Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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Program zajęć dydaktyczno — wyrównawczych
z języka angielskiego

w ramach projektu „K jak kompetencje:"
Prowadzący zajęcia: Mariola Freling

Program zajeć wyrównawczych z. jezyka angielskiego skierowany jest do
uczniów klasy VI szkoły podstawowej, którzy uzyskali niskie i bardzo niskie
wyniki w nauce na koniec klasy V. Zajecia. maja na celu pomoc uczniom w
uzyskaniu lepszych wyników w nauce, utrwaleniu wcześniei zdobytych
wiadomości w zakresie języka angielskiego oraz niwelowanie deficytów wiedzy
wynikających z nieznajomości struktur leksykalno-grainatycznycli„

Cele ogólne programu:
— wyrównanie braków edukacyjnych oraz pogłębianie wiedzy
- zwiekszenie motywach do nauki języka angielskiego
~ przygotowanie uczniów do wykorzystania jezyka angielskiego w sytuacjach
życiowych
- umożliwienie uczniom uzyskania pozytywnych doświadczeń, które sprzyjać
beda dalszej nauce języka
- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur

Cele szczegółowe zajęć:
- wzbogacenie slownictwa
— doskonalenie czytania ze zrozumieniem
- rozwijanie Sprawności mówienia, pisania i słuchania
- wyrabianie umieietności korzystania z pomocy dydaktycznych (słowniki)
- kształtowanie współpracy w parach i grupach

Program będzie realizowany W wymiarze l godziny tygodniowo w jednej grupie
uczniow (_ 32 li ). Liczba uczestników: 7

Zakres treści nauczania objętych programem:
Człowiek — dane personalne, państwa i narodowości, uinieiętnos'ci i

minteresowanią przymiotniki opisujące cechy i osobowość, fonny spędzania
czasu wolnego
Edukacja — przedmioty nauczania, przybory szkolne szkola i jej pomieszczenia,
Żywienie - artykuły spożywcze, opakowania, zamawianie jedzenia w restauracji
Nauka i technika › gadżety, korzystanie z podstawowych urzadzeń teehni cznych
i technologii informacyjtio-komunikacyjnych
Świat przyrody - elementy krajobrazu

Projekt „Kiek kompetencje wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSF w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach RPOWP na lata 20152020
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Praca ~ popularne zawody
Podróżowanie i turystyka - środki transportu

Zajęcia zaplanowanew ramach projektu ~ tematyka:

l. Get started! - 4h
~ What can you do? Opowiadanie (› swoich umiejętnościach.
~ My room. Opisywanie własnego pokoju.
- What's this? Nazwy ubrań i zaimki wskazujące.
- She's clever? Opisywanie innych osób i stosowanie zaimków dzierżawczyeh.
2. Classmates — 4h
~ They meet before class. Czas Present Simple do opisu. czynności dnia
codziennego.
~ The new hobby. przeczenia. pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present
Simple.
~ Where do you live? Pytania 0 podstawowe informacje i odpowiedzi na nie.
~ My favourite day Odbiór tekstow słuchanych i wypowiedż pisemna.
3. Fun with food (ih
- Food - Jedzenie ~ wprowadzenie słownictwa.

~ Are there any strawberries? ~ Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z some i

any.
~ The pienie. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z many, much. a lot of.
— In a restaurant, Zamawianie potraw w restauracji.
~ Cooking festival. Festiwal kulinarny ~ odbior tekstów czytanych.
- Typical breakfast.- odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna.
4. Technology for all ~ Sh
~ I'm taking a photo. Zdania twierdzace i przeczace w czasie Pre-sent Continuous.
~ The lony. Pytania i krótkie odpowiedzi W czasie Present Continuous.
~ Talking on the phone. Rozmowa telefoniczna.
5. Big World - (ih
— Landscape. Elementy krajobrazu ~ wprowadzenie slownictwa.
- It's more exciting. Stopien wyższy przymiotników.
— The zoo. Stopień najwyższy przymiotników.
- What's your favourite film?.laki jest twój ulubiony film?
- Pytanie o opinie i wyrażanie opinii — wypowiedź ustna.
- World records. Rekordy świata ~ odbiór tekstu czytanego.
~ My best friend. Odbiór tekstów słuchanych i wypowiedż pisemna.
6. Just the Job ~~ oh
— Jobs. Zawody - Wprowadzeniesłownictwa.
~ She asked me to babysit. Czasowniki regularne w zdaniach twierdzących czasu
Past Simple.

ijekl „K jak kompetenqe wsparcie uczniow/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata 20142020



Fundusze _Furopejskie
:, am Regieaamy

Unia Europejska
73:31:31 Snofeczrsy

- Pizza delivery dog. Czasowniki nieregularne w zdaniach twierdzących w
czasie Past Simple.
~ Asking for and. giving or refusing permission. Prośba o pozwolenie.
udzielanie zgody i odmowa.
- Jobs at home. Obowiązki w domu « odbiór tekstu czytanego.
~ A great day out. Dzień poza domem - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedż
pisemna.
7. Going places ~ Sli
- Buying a ticket - speaking. Kupowanie biletu.
— Adventure — reading. Antarktyczna przygoda — odbiór tekstu czytanego.
- A postcard from liolidayPocztówka z wakacji.

Zakładana osiągnięcia ucznia
' Wzbogaceuie słownictwa
- Zwiększenie motywacji do pogłębiania Wiedzy
' Zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim
' Poznanie różnorodnych technik uczenia się
' Sprawne posługiwanie się slownikiemjęzykowym
Metody i formy pracy
' Metoda audiolingwalna
~ Praca indywidualna i grupowa
~ Praca z tekstem
~ Gry dydaktyczne

Środki dydaktyczne

' Podręczniki. ćwiczenia. nagrania CD
' Słowniki
' Programy multimedialne

Monitoring i ewaluacja
Podczas realizacji programu przewidziano ewaluację. Zastosowane metody
badawcze to:
- analiza dokumentacji (diagnoza wstępna i końcowa)
— obserwacja i kontrola postępów
— ankieta

_, / X*
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Projekt „K jak kompetencje , wsparcie uczniówjuczEnnic i nauczycieliSP w Wiźnie”
wspómnansowany : Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata 20142026
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Program koła języka angielskiego
w ramach projektu „K jak kompetencje”

Program ten jest skierowany do uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej by mogli

rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia jezykowe.

Prowadzący zajęcia: Agnieszka Iwanowska

Cele główne zajęć:

. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

. Poszerzanie ich wiedzy i umiejętności jezykowych,

. Przygotowanie do dalszego kształcenia na wyższym etapie.

Cele szczegółowe:

. Rozwijaniei rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim,

. Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy językowej,

0 Kształcenie umiejetności rozwiązywania problemówjezykowych,

. Rozwijanie i kształcenie umiejetności analogicznego myślenia, porównywania i

wyciągania wniosków, .

. Wyrabianie dokładności, wytrwałości i właściwego stosunku do pracy,

. Zaznajomienie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce,

. Uwrażliwienie uczniów na możliwości jakie daje znajomość języka

angielskiego.

PfOiEkt „K jak kompetencje— wsparcie uczniów/unzenntc i nauczycieliSP w Wiźnie"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata ZDMQOZO
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Program będzie realizowany w wymiarze ] godziny tygodniowo w ] grupie 10

uczniów,obejmuje 32 godziny.

Tematyka zajęć:

,— Kultura

Rodzina i przyjaciele

Zwierzęta w naszym życiu

Nowe technologie

Mój dom, moja miejscowość
Jak dbać o siebie

Zakupy
Praca

pmseweww

Natura

]. Czas na kulturę — 3 godziny:Media. Wpis na stronie intemetowej-komentarze.
Kultura. Kupujemy bilet do kina. Czas Present Simple _ stosowanie.

2. Przyjaciele i rodzina — 4 godziny: Wyrażanie uczuć. Przekazywanie nowinek i

odpowiadanie na wieści. Użycie czasów Present Simple i Continuous —

porównanie. Moja rodzina i znajomi.
3. Magia zwierząt — 3 godziny: Zwierzęta w naszym życiu —jak się nimi

opiekować. Wyrażanie przeprosin i odpowiadanie na nie. Tworzymy biografię.
4. Nowe technologie — 3 godziny: Nowoczesne gadżety i sprzety. Komputery na

co dzień. Czas Past Simple —wydarzenia z naszego życia.
5. Mój dom, moja miejscowość — 4 godziny: Przedmioty domowego użytku.

Przysłówki miejsca — określanie położenia. Prace domowe. Opisujemy dom,

Miejsca w mieście. Prośba o radę i udzielanie jej _ przydatne zwroty. Piszemy
emaila o sobie.

P(oiak; :( jak kompetencje ~ wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie”

wspólfinansowanv : Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata ZDM-2020
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Dbamy o siebie — 5 godzin: Nasze ciało — co nam się może przytrafić. Jak

deiasl'jeą?

utrzymać sprawność. Zdrowie i choroba ~ właściwe odżywianie. Przekazywanie

złego samopoczucia i pytanie o samopoczucie innych. Rzeczowniki policzalne i

niepoliczalne. Czasy Past Simple i Past Continuous.

Robimy zakupy — 3 godziny: Typy sklepów — zakupy. Dialogi — w sklepie.

Tworzymy notatki i wiadomości dla osób trzecich. Wyrażanie przyszłości *
„Going to” i Present Continuous. Stopniowanie przymiotników.

Nauka i praca — 3 godziny: Zawody i praca zawodowa. Przewidywanie

możliwości. Konstrukcja i użycie czasu Future Simple. Pierwszy okres

warunkowy.
Blisko natury — 4 godziny: Krajobrazy i naturalne cechy terenu. Co można

robić na świeżym powietrzu. inne kraje. Konstrukcje czasu Present Perfect.

Prośba o pozwolenie — udzielanie i odmawianie. Zwiedzamy Polske.

Zakładano osiągnięcia ucznia.

Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności uczniów

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Integrowanie sprawności językowych

Swobodniejsze posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach codziennych

Metody i techniki pracy.
Metody:

Praca z tekstem

Uzupełnianie luk

Metody audiowizualne

Pisanie prostych odpowiedzi

Projekt „K jak kompstenqe ~ wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli 5? w Wilnie

wspólfinansowany : Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014—2020
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Techniki pracy:
- Pytaniaiodpowiedzi

. Dyskusja

. Dialog

- Notatka

Monitoring i ewaluacja.
Obselwacja pracy i postępów uczniów na zajęciach, zaangażowanie uczniów w

realizacji zajęć, wyniki testu diagnozująccgo na początku Ina końcu zajęć.

4340,92 gaz/67 „ W %%%-Qin

Projekt „K jak kompexsncie wsparcłe uczniów/uczennic i nauczycieiiSP w Wiźnie"

współfinansowany z Europeiskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 20141020
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Program zajęć rozwijających kompetencje
przyrodnicze dla uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych
w ramach projektu „K jak kompetencje"

[. Nazwa zajęć:
Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

2. Prowadząca zajęcia:
Nauczyciel przyrody — mgr Dorota Malinowska

3. Główny cel zajęć:
Rozwijanie wiedzy i umiejętności kluczowych, aby swobodnie i bezpiecznie poruszać się
w otaczającym środowisku.

Program skierowanyjestdo uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy mogą
mieć problemy z nabyciem podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych
podstawą programową z przyrody oraz zrozumieniem zjawisk i zależności zachodzących w
otaczającym ich środowisku? Jego treści pozwalają na wykonywanie zadań, doświadczeń,
pomiarów i obserwacji, które nie będą realizowane na lekcjach przyrody głównie ze względu
na ograniczenia czasowe. Jego nadrzędnym celem jest pomoc uczniom w procesie rozwijania
wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań przyrodniczych.
Uczniów zakwalifikowano do udziału w zajęciach, ponieważ ich wyniki w nauce po

ukończeniu I etapu edukacyjnego oraz opinie z Poradni Psychologiczno—Pedagogicznej
wskazują na niski potencjał rozwojowy i bardzo duże trudności w nabywaniu wiadomości
i umiejętności szkolnych. Jednocześnie uczniowie są zainteresowani tematyką przyrodniczą
i aktywnie uczestniczą w lekcjach przyrody.

Cele szczegółowe:
. nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennym życiu i dalszej nauce,
' kształtowanie dbałości o własne zdrowie oraz świadomej odpowiedzialności za

środowisko przyrodnicze,
o zaciekawienie światem przyrody,
. dostrzeganie i opisywanie zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu,
~ rozwijanie postawy badawczej,
o rozwijanie umiejętności posługiwania się przyrządami sluzacymi do obserwacji

i badania przyrody,
. dostrzeganie zależności przyczynowo-skutkowych w otaczającym środowisku,

Projekt K jak kompetencje ewsparcie uczniów/uczennic & nauczycieli SP w Wiźnie"

wspoifinansowanv z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020



4. Czas trwania zajęć:
Program będzie realizowany w wymiarze ] godziny tygodniowo wjednej grupie uczniów
( 32 h ). Liczba uczestników: 3 wtym l K/ 2M.

5. Zakres treści nauczania objętych programem dotyczy:
. najbliższego otoczenia i jego wpływu na funkcjonowmiie człowieka,
' przyrody najbliższej okolicy,
' orientacji w terenie,
0 zjawisk zachodzących w przyrodzie,
~ substancji - ich właściwości,
0 miejsca człowieka w środowisku,
. czynności życiowych czlowieka,
~ zdrowego stylu życia,
. lądu jako środowiska życia wielu organizmów,
' wodyjako środowiska życia wielu roślin i zwierząt.
. Ziemi we Wszechświecie,

Zajęcia zaplanowane w ramach projektu — tematyka, liczba godzin:

Lp. Tematyka Liczba
godzin

1. Spotkanie organizacyjne l
2. Przed varawa w teren: 5

Jakie rodzaje krajobrazów występują w Polsce?
W jaki sposób możemy prowadzić obserwacje przyrodnicze?
Posługujemy się kierunkami świata.
Do czego potrzebna jest nam mapa?
Jak zaplanować bezpieczną wycieczkę do lasu?

3. Pow roku: 5
Skąd się biorą pory roku?
Czy wszędzie są cztery pory roku?,
Wiosna w lesie,
Marcowa pogoda — zmiany w przyrodzie wiosną.,
Co słychać na wiosennej łące?

4. Pogoda wokół nas: 4
Jak powstaje prognoza pogody?
Jakie są rodzaje opadów i osadów?
Jak powstaje wiatr i skąd wieje?
Dlaczego Słońce jest takie ważne?

Uw Organizmy wokół nas: 8
Jak odżywiają się drzewa i dlaczego liście spadają z drzew?
Rodzaje lasów Polsce.
Mieszkańcy lasu.
Jakie ptaki żyją wokół nas?
Jak zwierzęta mogą przetrwać zimę?
Mieszkańcy gleby.
Dlaczego koty zaliczamy do ssaków?



Gdzie mieszkają zwierzęta hodowlane?
Mój organizm i zdrowie: 4
Owocowy zawrót głowy.
Jesienne porcje witamin z owoców i warzyw.
Gdy nasze zmysły żle działają.
Recepta na bezpieczne i udane ferie zimowe.
Chrońmy przvrodę wokół nas: 2
Jak wykorzystujemy i chronimy wodę?
Pszczoły — nasi sprzymierzeńcy.
Badamy przyrodę: 3

Czy wszystko można rozpuścić w wodzie?
Dlaczego widzimy barwy?.
Na co naciska ciśnienie?

6. Zakladane osiągnięcia uczniów/efekty nauczania:
Uczeń:

posługuje się wybranymi przyrządami pomiarowymi,
określa właściwości różnych substancji i wskazuje możliwości ich zastosowania
w różnych dziedzinach,
obserwuje i rozpoznaje typowe rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu,
wymienia i opisuje skladniki pogody,
posługuje się głównymi kierunkami świata,
czyta mapę topograficzną.
dostrzega i opisuje zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu,
dostrzega zależności przyczynowo — skutkowe w otaczającym nas środowisku,
prowadzi obserwacje i doświadczenia przyrodnicze,
opisuje wyniki obserwacji, formułuje wnioski oparte na własnych obserwacjach,

7. Wykorzystywanepodczas zajęć metody i techniki pracy:
metoda zadań praktycznych ( rozwiązywanie kart pracy)
instrukcja,
pokaz,
doświadczenie,
obserwacja,
ćwiczenia interaktywne,
rozmowa,

8. Monitoring i ewaluacja:
Na początku i na koniec zajęć uczniowie napiszą testy diagnozujące. Porównanie wyników
przeprowadzonych testów wykaże zakres przyrostu poziomu wiedzy i umiejetności
przyrodniczych uczestników programu.
Ewentualne zmiany w programie ( zakres treści i zadań objętych tematyką spotkań) wynikać
mogą z obserwacji możliwości rozwojowych oraz potrzeb uczniów w początkowej fazie
i w trakcie trwania zajęć.
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Zajęcia mają rozwijać kompetencje przyrodnicze oraz zaciekawiać i rozwijać
zainteresowania uczniów. Dlatego głównym celem oceny na zajęciach będzie motywowanie
uczniów do efektywnej pracy i samorozwoju. Główna forma oceny pracy na zajęciach to

pochwała tzn. dostrzeganie na forum grupy zaangażowania ucznia oraz jego postępów
w zdobywaniu czy też utrwalaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.

9. Pomoce dydaktyczne wykorzystywanew trakcie zajęć:

.

xff'" , .tw (2-5w;

rzutnik,
prezentacje interaktywne,
karty pracy,
przyrodnicze, tematyczne plansze edukacyjne zakupione w ramach projektu,

mapy ścienne zakupione w ramach projektu,
mikroskop z podłączeniem do komputera zakupiony w ramach projektu,
zestawy preparatów mikroskopowych zakupione w ramach projektu,
zestaw siłomierzy zakupiony w ramach projektu,
atlasy,
elektroniczne programy edukacyjne,
filmy edukacyjne,
materialy znajdujące się w wyposażeniu pracowni przyrodniczej

Opracowała: Dorota Malinowska

sv; otia/:,cąww ›
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współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata 2014—2020



Fundusze mr" Śźgą- ' '_ _ v.”. „34 Uma EuropejskaĘ Europejskie @@?” EuropejskiFundusłScoleczny
iProgram Regionalny Witów :

Program zajęć rozwijających kompetencje z języka
angielskiego dla uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych
w ramach projektu „K jak kompetencje"

Niniejszy program jest uzupełniającym programem nauczania języka
angielskiego, przeznaczonym dla uczniów III klasy dotychczasowego gimnazjum,
przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.

Prowadzącyzajęcia: Agnieszka Iwanowska

Cele główne zajęć:

. szczegółoweomówieniezagadnień związanych z egzaminem

' kompleksowepowtórzenie treści wymaganychna egzaminie

. rozwijanie kompetencji językowych uczniów

Cele szczegółowe:

' rozwijanie sprawności rozumieniaze słuchu i mówienia

. rozwijanie sprawności czytania i pisania

. poszerzenie znajomości funkcjijęzykowych

. opanowaniebardziej rozwiniętych struktur gramatycznych

. wzbogacenie zasobu słownictwa

Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 32 godziny.

(
krojem „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic ! nauczycieli'SPw Wiźnśe"wspolfmansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2015720?0
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Tematyka zajęć i poruszane zagadnienia:
- człowieka,jego miejsca zamieszkania

- edukacji

- pracy

- życia rodzinnego i towarzyskiego
- żywienia
- zakupów i usług

- podróżowania i turystyki

- kultury
- sportu
— zdrowia

- nauki i techniki
— świata przyrody
— życia społecznego
- elementówwiedzy o krajach anglojęzycznych

Człowiek - Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru, uczucia i emocje

Dom - Rodzaje domów I wyposażeniedomu

Edukacja - Typy szkół, przedmioty i przybory szkolne

Praca - Zawody I miejsca pracy
Życie rodzinne i towarzyskie— Rodzina, czynności codzienne, czas wolny i

styl Życia, problemy i konflikty
Żywienie— Jedzenie, napoje, posiłki. Zamawianie potraw w restauracji

Zakupy 1 usługi - Rodzaje sklepów, kupowanie towarów

Przykładowy arkusz egzaminacyjny
Podróżowanie i turystyka — Podróżowanie i środki transportu, wskazywanie
drogi

Kultura - Środki masowegoprzekazu

Projekt „K jak kompetencje › wsparcie uczniów/uczennic i naucaycieh SP w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 20M~2020
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- Sport - Sprzęt sportowy, dyscypliny sportowe, ludzie związani ze sportem

' Zdrowie - Części ciała, kontuzje i choroby, leczenie i zdrowy styl życia
0 Nauka i technika — Dziedziny nauki, sprzęt elektroniczny
0 Świat przyrody - Zwierzęta dzikie i domowe, pory roku i pogoda, zagrożenia i

klęski żywiołowe
0 Życie społeczne — Problemy społeczne

0 Przykładowy arkusz egzaminacyjny

. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych - Tradycje, święta, uroczystości

Zakładane osiągnięcia ucznia:

' Pogłębieniewiedzy i umiejętności uczniów

' Powtórzenie i utrwalenie materiału sprawdzanegona egzaminie gimnazjalnym

. Aktywne uczestnictwoucznióww zajęciach

. Osiągnięcie wyższychwynikówna egzaminie gimnazjalnych

Metody i techniki pracy:
Metody:

. Praca z tekstem (odbiór tekstu czytanego i słuchanego)

' Uzupełnianie luk w zdaniach

. Wyszukiwaniedanych w tekście

. Tworzeniewypowiedzi pisemnych

' Metody audiowizualne

Techniki:

. Dyskusja
0 Dialog

' Pytania i odpowiedzi

Monitoring i ewaluacja
Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic & nauczycieliSP w Wiźnie"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014a2020
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Obserwacja pracy i postępów uczniów na zajęciach, zaangażowanie uczniów w
realizację zajęć, wyniki testu diagnozującegona początku i na końcu zajęć.
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Program zajęć rozwijających kompetencje z języka
angielskiego dla uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych
W ramach projektu „K jak kompetencje"

Prowadzący zajęcia: Agnieszka Polakowska

Niniejszy program jest uzupełniającym programem nauczania językaangielskiego. Przeznaczony jest dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej
przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, zarówno dla szczególniezainteresowanych poszerzaniem wiedzy jak i dla tych, którzy mają trudności zprzyswajaniem wiedzy.

Główne cele zajęć:

— szczegółowe omówienie zagadnień związanych z egzaminem

- kompleksowe powtórzenie treści wymaganych na egzaminie
~ wdrożenie uczniów do samodzielności uczenia się

- rozwijanie kompetencji językowych uczniów

Cele szczegółowe:

rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

rozwijanie sprawności czytania i pisania

poszerzenie różnorodności funkcji językowych

opanowanie bardziej rozwiniętych struktur gramatycznych

wzbogacenie zasobu słownictwa

„___##kromki; jak kompetencje ~ wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiżnse"
mwspółfinansowany : Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na iata ZOMQO



Program będzie realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo wjednej grupie
uczniów
( 32 h ). Liczba uczestników: 15

Zakres treści nauczania objętych programem dotyczy:
~ człowieka, jego miejsca zamieszkania i życia prywatnego
- edukacji
- świata przyrody
- podróżowania i turystyki
- zdrowia i żywienia
- nauki i techniki
- sportu
- pracy
~ zakupów i usług
- kultury i życia społecznego

Zajęcia zaplanowane w ramach projektu — tematyka:

l. Człowiek — Sh
- Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru
- Uczucia i emocje
- Rodzaje domów i ich położenie
~ Życie na wsi i w mieście
— Codzienne czynności
2. Edukacja — 4h
— Typy szkół i przedmioty szkolne
- Przybory szkolne
- Życie szkolne
— Przykładowy arkusz egzaminacyjny
3. Świat przyrody, podróżowanie i turystyka - 4h
- Pory roku i pogoda
- Zagrożenia i klęski żywiołowe
— Podróżowanie i środki transportu
— Wskazywanie drogi
4. Zdrowie — Sh
— Części ciala
- Kontuzje i choroby
- Leczenie i zdrowy styl życia
- Żywność i napoje
— Przykładowy arkusz egzaminacyjny
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5. Nauka i technika — 2h
- Dziedziny nauki
- Sprzęt elektroniczny
6. Sport — 3h
- Sprzęt sportowy
— Dyscypliny sportowe
— Przykładowy arkusz egzaminacyjny
7. Praca, zakupy i uslugi — Sh
— Zawody i miejsca pracy
- Obowiązki w pracy
› Poszukiwanie pracy
- Rodzaje sklepów
- Kupowanie towarów
8. Kultura i życie społeczne — 4h
— Środki masowego przekazu
- Problemy spoleczne
- Przestępstwa i przestępcy
- Przykładowy arkusz egzaminacyjny

Projekt „K jak kompetencja ~ wsparcie uumów/uczenmc › nauczycieli SP w Wiźnie"

współfinansowany : Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lara ZGM-2020
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Zakładane osiągnięcia ucznia

' Wzbogacenie słownictwa

' Powtórzenie treści przewidzianych na egzaminie
' Poznanie różnorodnych technik uczenia się

. Sprawne posługiwanie się słownikiem językowym

Metody i formy pracy

' Metoda audiolingwalna
- Praca indywidualna igrupowa
' Praca z tekstem
' Gw dydaktyczne

Środki dydaktyczne

' Podręczniki, ćwiczenia, nagrania CD

' Słowniki
' Programy multimedialne

Monitoring i ewaluacja

Podczas realizacji programu przewidziano ewaluację. Zastosowane metody
badawcze to:

- analiza dokumentacji (diagnoza wstępna i końcowa)
- obserwacja i kontrola postępów
- ankieta

„ff Uś «ZJ/ń %JK/M/ćfz/QQ
Paa/%WMŚQ

”.' " „Wiźńiźuł—źvęśe—liSP w Wiźnie"
Projekt „i: jak kompetenqe —wsparcie uczniow/uczennic: nauczyc:
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Program zajęć rozwijających kompetencje z języka
angielskiego dla uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych
w ramach projektu „K jak kompetencje"

Unia Europejska
Europejski Funduszsuoiecm

Prowadzący zajęcia: Agnieszka Polakowska

Niniejszy program jest uzupełniającym programem nauczania języka
angielskiego, przeznaczonym dla uczniów III klasy dotychczasowego gimnazjum,
przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego, zarówno dla szczególnie
zainteresowanych poszerzaniem wiedzy jak i dla tych, którzy mają trudności z
przyswajaniemwiedzy.

Główne cele zajęć:

- szczegółowe omówienie zagadnień związanych z egzaminem

- kompleksowe powtórzenie treści wymaganych na egzaminie

— rozwijanie kompetencji językowych uczniów

Cele szczegółowe:

- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

- rozwijanie sprawności czytania i pisania

- poszerzenie znajomości funkcji językowych

- opanowanie bardziej rozwiniętych struktur gramatycznych

~ wzbogacenie zasobu słownictwa

Program będzie realizowany w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
( 48 h /gmpę). Liczba uczestników: 12

Projekt „K jak kompetencje ~wsparcie uczniow/uclenmc i nauczycieli SP w Wiźnie”
współfinansowany : Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata 201472020
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Zakres treści nauczania objętych programem dotyczy:
— czlowieka,jegomiejsca zamieszkania
— edukacji
- pracy
- życia rodzinnego i towarzyskiego
- żywienia
- zakupów i usług
~ podróżowania i turystyki
- kultury
- sportu
— zdrowia
— nauki i techniki
- świata przyrody
— życia społecznego
- elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych

Zajęcia zaplanowane w ramach projektu - tematyka:

1. Człowiek» 6h
- Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru
- Uczucia iemocje
- Części ciala
- Czas Present Simple i Present Continuous
- Liczba mnoga rzeczowników
- Subkultury — odbiór tekstu czytanego

2. Dom 4h
— Rodzaje domów i wyposażenie domu
— Życie na wsi iw mieście
— Konstrukcja„there is/ are”
- Przyimki określające położenie
3. Przykładowy arkusz egzaminacyjny — 2h

4. Edukacja — 4h
- Typy szkół, przedmioty i przybory szkolne
- Miejsca W szkole
— Czasownikimodalne
— Wyrażanieprzyszłości

5. Praca - 4h
- Zawody ] miejsca pracy
— Poszukiwaniepracy

Unia Europejska
Europejski FunduszSpołeczny

- Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikiem i formą gerund
- Praca nastolatkóww Wielkiej Brytanii

Projekt „K jak kompetencje — wsparcxe uczniów/uczennic f nauczycieli SP w Wiźnie”

współfinansowany z Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach RPOWP na lata 20141020
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6. Życie rodzinne i towarzyskie - 4h
— Rodzina
- Czynności codzienne, czas wolny i styl życia
- Problemy i konflikty
- Czas Past Simple

7. Żywienie - 4h
- Jedzenie, napoje, posiłki
~ Zamawianie potraw w restauracji
— Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
— Tradycyjna kuchnia brytyjska

8. Zakupy i usługi - Zh
— Rodzaje sklepów
- Kupowanie towarów

9. Przykładowy arkusz egzaminacyjny - 2h
lO.Podróżowanie i turystyka « 2h

- Podróżowanie i środki transportu
› Wskazywanie drogi

ll.Kultura - lh
- Środki masowego przekazu

12.Sport - 3h
— Sprzęt sportowy
- Dyscypliny sportowe
— Ludzie związani ze sportem

lBZdrowie - 2h
- Kontuzje i choroby
- Leczenie i zdrowy styl życia

14.Nauka i technika - 2h
- Dziedziny nauki
- Sprzęt elektroniczny

15.Świat przyrody - 2h
- Zwierzęta dzikie i domowe
— Pory roku i pogoda

16.Życie spoleczne - lh
- Problemy społeczne

”Przykładowy arkusz egzaminacyjny 2h
18.Elementywiedzy o krajach anglojęzycznych lh

- Tradycje, święta, uroczystości

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 201472020
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Zakladane osiągnięcia ucznia
~ Wzbogacenie słownictwa

' Powtórzenie treści przewidzianych na egzaminie
~ Poznanie różnorodnych technik uczenia się

' Sprawne posługiwanie się słownikiem językowym
Metody i formy pracy
' Metoda audiolingwalna
' Praca indywidualna i grupowa' Praca z tekstem
' Gry dydaktyczne
Środki dydaktyczne

' Podręczniki, ćwiczenia, nagrania CD
- Słowniki
' Programy multimedialne

Monitoring i ewaluacja
Podczas realizacji programu przewidziano ewaluację. Zastosowane metody
badawcze to:
— analiza dokumentacji (diagnoza wstępna i końcowa)
- obserwacja i kontrola postępów
- ankieta

„za? (i? Żal/di ?mdifw›
Maff/Śl

* ”', . . _. , ,!arcie uczniow/uczennic : nauczycieliSP w Wllm„# Projekt "K jak kompetenCie " WSP
@ w ramach RPOWP na lata 20142020

wspólfinansowanv z Europejskiego Funduszu Społeczneg



2 Fundusze
Europejskie
Pin—gram Regionalny

Program zajęć rozwijających umiejętności
z języka angielskiego

w ramach projektu „K jak kompetencje”
Prowadzący zajęcia: Mariola Freling

Program ten jest skierowany do uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy
osiągnęli dosyć wysokie oceny końcowe w klasie W i są szczególnie
zainteresowani poszerzaniem wiadomości oraz doskonaleniem umiejętności z

języka angielskiego.
Cele ogólne:

.
ugruntowanie wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach języka
angielskiego
rozszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji
kluczowych

Cele szczegółowe:

O..

G

wzbogacenie słownictwa między innymi poprzez doskonalenie
umiejętności korzystania ze słowników językowych różnych rodzajów,
kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami
wypowiedzi pisemnych,
rozwijanie umiejętności porozumiewania się (sytuacje praktyczne),
poszerzenie wiedzy o kulturze,
motywowanie uczniów do odbioru tekstów pisanych,
kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Program będzie realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo wjednej
grupie uczniów (32 godziny). Liczba uczestników: 10
Zakres treści nauczania objętych programem:

1.

N@WPPUN

W szkole i poza szkoła
Jedzenie
Technologia dla wszystkich
Wielki świat
Po mieście
Ludzie
Podróże

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic › nauczycieliSP w Wiźnie”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata 201472020
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8. Za
1. W szkole i poza szkołą — 4 godziny:

0 Czas Present Simple — konstrukcja i użycie.

' Szkola — szkolne przedmioty i przybory.
. Podajemy informacje o sobie. Nasze ulubione dni i zajecia.

' System szkolny w Wielkiej Brytanii.
2. Jedzenie — 5 godzin:

0 Jedzenie i napoje.
o Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne — określanie ilości.
› Zamawiamyjedzenie w restauracji.

Moje ulubione jedzenie.
Tradycyjnedania polskie.

3. Technologia dla wszystkich— 3 godziny:
› Konstrukcja i użycie czasu PresentContinuous.
› Technologia na co dzień — z czego najczęściej korzystamy.
. Rozmowa telefoniczna — układamy dialog. Nasze uczucia.

4. Wielki świat — 4 godziny:
«: Przymiotniki w zdaniu — stopniowanie.
. Wyrażanie opinii.
. Opisujemy najlepszego kolegę.
@ Ciekawe miejsca w Polsce— np. Bałtyk, Tatry.

5. W mieście — 4 godziny:
. Miejsca w mieście ~ co można zobaczyć.
@ Pytanie o drogę i udzielanie wskazówek _jak dojść do
0 Konstrukcja czasu Past Simple.
~ Moja miejscowość.

6. Ludzie — 4 godziny:
0 Zawody.
› Zajęcia w domu.
» Opis przyjemnego dnia.
. Waluta Polski.

7. Podróże — 4 godziny:
0 Środki transportu.
0 Co robić na wakacjach i co ze sobą zabrać.
: Kupujemy bilet —— dialog.

Projekt „K. jak kompetencje , wsparcie uczniow/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany ; Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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« Tworzymy pozdrowienia z wakacji.
8. Zabawa _ 4 godziny:

0 Wydarzenia w naszym życiu.
« Umawianie się na spotkanie.
«› Tworzymy zaproszenie na przyjęcie urodzinowe,
. Muzyka—jej rodzaje. Polska muzyka.

Zakładana osiągnięcia ucznia
› Wzbogacanie słownictwa
~ Poznanie różnorodnych technik uczenia się
' Sprawne posługiwanie się słownikiem językowym
Metody i formy pracy
' Metoda audiolingwalna
. Praca indywidualna i grupowa
~ Praca ztekstem
› Gry dydaktyczne
Środki dydaktyczne
' Podręczniki, ćwiczenia, nagrania CD

' Słowniki
~ Programy multimedialne
Monitoring i ewaluacja
Podczas realizacji programu przewidziano ewaluację. Zastosowane metody
badawcze to:
— analiza dokumentacji (diagnoza wstępna i końcowa)
- obserwacja i kontrola postępów
— ankieta

Projekt „K jak kompetencje , wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli5? w Wilnie"
wspóliinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 20142020
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1. Nazwa zajęć:

Program zajęć rozwijającychumiejętności z matematykiw ramach projektu
„K jak kompetencje - wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w
Wiźnie"

2. Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia:

LeokadiaWolińska

3. Cel główny:
. Program skierowany jest do uczniów klasy Vl, którzy dobrze lub

bardzo dobrze radzą sobie z nabyciem podstawowychwiadomości i

umiejętności przewidzianychpodstawą programowąz matematyki
oraz wykazują dodatkowe zainteresowania tym przedmiotem. Treści
tego programu pozwola uczniom rozwinąć umiejętności
wykorzystywania matematycznych sposobów logicznego
rozumowania, interpretacji wzorów, wykresów oraz modeli
matematycznych.

0 Cele szczegółowezajęć:

' rozwijanie wiedzy i kompetencji kluczowych, aby swobodnie i bezpiecznie

poruszać się w otaczającym świecie,

' rozwijanie i wykorzystywanie myślenia matematycznego w „celu

rozwiązywaniaproblemówwynikających z codziennych sytuacji,

. nabywanie umiejętności niezbędnych w codziennymżyciu i dalszej nauce,

. pogłębienie teoretycznej wiedzy matematycznej,

. wzbogacenie własnych umiejętności modelowania matematycznego,

' pobudzanie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez
zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz
ciekawostki matematyczne

. rozwijanie zdolności poznawczych uczniów.

. Przygotowanie uczniów do wykorzystaniawiedzy matematycznej w

rozwiązywaniu problemówz zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego
i życia codziennego

Projekt „(jak kompetencje , wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 20141020
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. rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia, logicznego

rozumowania, interpretowania informacji i analizowania danych,

. poznawanie różnych strategii rozwiązywaniazadań i przygotowania dzieci

do konkursówmatematycznych,

. poprawa kompetencji kluczowych.

Cele edukacyjne:
~ poszerzenie zakresu wiedzy,

- rozwijanie swoich zdolności,

- rozbudzenieciekawości poznawczych,
— rozwijanie kreatywności,

- rozwijanie umiejętności komunikowania i argumentowania,
- rozwijanie twórczego myślenia.

4. Czas trwania zajęć:
Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo wjednej grupie
uczniów ( 32 godziny)

Liczba uczestników: 9 w tym 5K/ 4M

5. Planowana realizacja zajęć — tematyka zajęć
1. Historia matematyki — 2 godz.
2. Działania na zbiorach - 2 godz.
3. Elementy logiki: twierdzenia i ich dowodzenie— 3 godz.
4. Struktury algebraiczne- 2 godz.
5. Systemy licznie — 2 godz.
6. Konstruowanie brył przestrzennych— 2 godz.
7. Teoria liczb i ich podzielności- 3 godz.
8. Rozwiazywanie łamigłówek, krzyżówek matematycznych, rebusów, gier

logicznych _ 4 godz.
9. Praktyczne zadania dotyczące obliczania drogi, czasu i prędkości- 3 godz.
10. Zasady oprocentowania lokat i kredytówbankowych- 3 godz.
11. Rozwiązywanie zadan konkursowych w celu przygotowaniasię do

konkursówmatematycznych- 6 godz,

6. Zakładane osiągniecia uczniów.
0 Uczeń potrafi rysować figury i bryły;
0 Uczeń umie zbudowaćmodel figury i bryły;
› Uczeń dostrzega prawidłowości matematyczne w otaczającym nas świecie.

Projekt „K jak kompetencje ~ wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”
wspólfłnansowany : Europejskiego Funduszu Społecznego wramach RPOWP na lata 201472020
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7. Metody i techniki pracy.
. Praca W grupach;
. Gry i zabawy matematyczne;
. Cwiczenia audiowizualne;
. Praca indywidualna;
. Uczestnictwo w konkursach

8. Monitoring i ewaluacja.
0 Test diagnozujący na początku i na koniec zajęć
. Samoocena uczniów
0 Wyniki udziałuW konkursachmatematycznych
. Analiza wyników testów na zakończenie zajęć
0 Wykonanie gazetki przedstawiającej osiągniecia uczniów.

Programyedukacyjne do wykorzystaniaw czasie zaieć z proiektu:

. Lekcjoteka Matematyka dla klas 4-6 szkoły podstawowej ~ program do
tablic interaktywnych cena 169 zł - 1 sztuka

- Bryły szkieletowe-zestaw do budowy - cena około 360 zł

. Kolekcia brył pełne i transparentne zwyimowanymi siatkami - cena około
240 zł

©8me [!MLO'ŻWVÓKV

Proieln „K jak kompetenqe, wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie"
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1. Program zajęć rozwijających kompetencje
matematyczne

w ramach projektu „K jak kompetencje"
„Myślę, liczę, rozumiem" — zajęcia matematyczne

2. Prowadzący: mgr Irena Pieńkowska

Program skierowany jest do uczniów klasy IV, którzy dobrze
lub bardzo dobrze radzą sobie z nabyciem podstawowych wiadomości
i umiejętności przewidzianych podstawą programową z matematyki
oraz wykazują dodatkowe zainteresowaniatymprzedmiotem.Treści tego

programu pozwolą uczniom rozwinąć umiejętności wykorzystywania
matematycznych sposobów logicznego rozumowania, interpretacji
wzorów oraz modelimatematycznych.

3. Główne cele zaj ęć:

~ rozwijanie i wykorzystywanie myślenia matematycznego w celu

rozwiązywania problemówwynikających z codziennych sytuacji,

. nabywanie umiejętności niezbędnychw codziennym życiu i dalszej

nauce,

. pogłębienie teoretycznej wiedzymatematycznej,

. wzbogacenie własnych umiejętności modelowania

matematycznego,

Projekt „Kjak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic % nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 20141020
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. pobudzanie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia

poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki
umysłowe oraz ciekawostki matematyczne,

- rozwijanie zdolności poznawczychuczniów,
. rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia,

logicznego rozumowania, interpretowania informacji i
analizowania danych,

. poznawanie różnych strategii rozwiązywania zadań i

przygotowania dzieci do konkursówmatematycznych,

. poprawa kompetencji kluczowych.

. poprawne posługiwanie się językiem matematycznym

Cele edukacyjne:
— poszerzeniezakresu wiedzy,
~ rozwijanie swoich zdolności,
- rozbudzenie ciekawości poznawczych,
- rozwijanie kreatywności,
— rozwijanie umiejętności komunikowania i argumentowania,
- rozwijanie twórczegomyślenia.
~ radzenie sobie ze stresem

4. Programbędzie realizowany w dwóch grupach uczniów ( 32 h x 2 ).
Liczba uczestników: 12 w tym 8 K/ 4M.
Liczebność grup:
grupa I: 6 uczniów (4K / ZM) — prowadzacy: Irena Pieńkowska
grupa II: 6 uczniów (4K / ZM) — prowadzący: Irena Pieńkowska

Projekt „K jak kompetencje «wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach RPOWP na lata 2014—2020
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Termin zajęć: październik 2018r. — kwiecień 2019r.

5. Zakres treści nauczaniaobjętych programem dotyczy:
. Liczb i działań,

. Systemów zapisywania liczb,

. Zadań z treścią.

Zajęcia zaplanowane w ramach projektu - tematyka:

Historia matematyki — 1 godz.
Liczby i działania ~ 14 godz.
Systemy zapisywania liczb — 5 godz.
Rozwiazywanie łamigłówek, krzyżówekmatematycznych,
rebusów, gier logicznych, układanie wierszy — 3 godz.
Rozwiązywaniezadań z treścią— 5 godz.

6. Rozwiązywaniezadań konkursowychw celu przygotowania się
do konkursów matematycznych— 4 godz.

PPN!”

$"

6. PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń powinien:

. uzasadniać poprawność własnych spostrzeżeń i myśli;

. wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach matematycznych do

rozwiązywania różnego typu zadań;

. właściwie interpretować informacje i treści matematyczne;

. radzić sobie ze stresem;

Projekt „K jak kompetencje —wsparcieuczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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- godnie reprezentować szkołę na konkursach;

. Mnożyć i dzielić w zakresie 100;

- Rozwiązywać proste zadania.

7. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Nauczyciel będzie dążył do realizacji celów zajęć poprzez:

- stosowanie różnorodnych form i metod pracy aktywizujących uczniów, np.

praca w grupach, nauczanie problemowe, gry i zabawy matematyczne,
ćwiczenia audiowizualne, praca ze zbiorem zadań, praca indywidualna,

uczestnictwo w konkursach,

— możliwość aktywnego udziału ucznia w prowadzonych zajęciach,

przedstawienie własnych osiągnięć na forum grupy;

- motywowanie uczniów do dalszej pracy poprzez wskazywanie osiągnięć

uczniów

8. EWALUACJAPROGRAMU

. Samoocena uczniów;

~ Wyniki konkursów;

. Ankieta skierowana do uczniów oceniająca atrakcyjność i postęp w

uzyskaniu umiejętności matematycznych;

: Przygotowanie gazetki poświęconej słynnym matematykom;

- Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie zajęć.

Proponowana ilościowa tematyka spotkań może ulec zmianie

w zależności od zainteresowania uczniów.

Projekt „K jak kompetencje —wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiinie”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 201442020
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Programy edukacvine do wykorzystania w czasie zaięć z proiektu:

o LekcjotekaMatematyka dla klas 4-6 szkoły podstawowej ~

program do tablic interaktywnych cena 169 zł — 1 sztuka ( dla
klas IV, V i VI) (było podane u p.Leokadii Wolińskiei)

Pomoce dydaktyczne

. Matematyka z plusem 4. Zbiór zadań.
Cena 17,85 zł x 12 szt. plus 15zł. )( 17,85 zł dla n-la
prowadzącego

Razem: 232,05 zł
0 Zbiór zadań dla kółek matematycznychw szkole podstawowej
dla n-la prowadzącego 22,50 zł

Mm , „2899 «ZO/(Śr. %ao/ «Pawa/”592%

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
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]. Nazwa zajęć: Program zajęć socjoterapeutvcznvch (romiiaiących
kompetencje emocjonalna—społeczne dla uczniów kl. [V Szkoły Podstawowej im.
Obrońców Wizn w Wiźnie

2. Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: mgr Joanna Ożga
2.1. Liczba uczestników: 8 w tym 5 K/ 3M.

W Życiu młodego człowieka szczególną rolę przypisuje się umiejętności
rozumienia otaczającego go świata, dostrzegania związków w nim
zachodzących i współdziałaniu. Wielu osobom z trudem przychodzi
nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi,
włączenie się do grupy, wykazanie zrozumienia i konstruktywne radzenie sobie
z problemami i konfliktami. Program Zajęć rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne realizowany jest w czasie zajęć pozalekcyjnych.

3. Cel główny i cele szczegółowe zajęć:

3.1. Zwiększanie samoświadomości uczniów;

3.2. Rozwijanie zdolności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi,
kontaktami społecznymi oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego
w toku zajęć grupowych.

3.3. Cele edukacyjne:
— pomoc uczniom w zakresie obowiązków szkolnych (pomoc w odrabianiu prac
domowych),
~ pogłębienie wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego, integracja grupy,
- zaproponowanie bezpiecznego spędzania wolnego czasu,
- zdobycie wiadomości na temat skutecznego komunikowania swoich potrzeb i

emocji,
- zdobycie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i
konHiktami.

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic & nauczycieliSP wWiźnie"
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3.4. Cele terapeutyczne:

- zapewnienie każdemu uczestnikowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji,
życzliwości, przynależności do grupy,
- tworzenie możliwości odreagowania negatywnych emocji i napięć,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
— nabywanie odpowiedzialności za swoje zachowanie w kontaktach z innymi i
nauka panowania nad tymi zachowaniami,
— odczuwanie radości z wykonanego zadania,
- korygowanie sądów o rzeczywistości, wyniesionych przez dziecko z przeżyć
mających charakter urazu.

3. 5. Zadania:

- stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery (podczas
zajęć uczniowie uczą się rozumieć własne potrzeby, aktywizować się,
koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napiecie emocjonalne).

4. Czas trwania zajęć/ilość godzin: 32 spotkania/32 godziny

4.1. Zakres treści zajęć:

I. Tworzenie i integracja grupy (2 godziny)
II. Budowanie poczucia własnej wartości (5 godzin)
III. Komunikacja międzyludzka (3 godziny)
IV. Uczucia, emocje (5 godzin)
V. Złość, agresja, przemoc (6 godzin)
VI. Empatia, asertywność (5 godzin)
VII. Uzależnienia (2 godziny)
VIII. Ja w rodzinie (3 godziny)
IX. „Zamykamy” grupę (1 godzina)

Projekt „K jak kompetencje «- wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”
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5. Planowana realizacja zajęć: (liczba spotkań do tematu zależna od
zainteresowań uczniów).

Lp. Tematyka Liczba
godzin

'itam wszystkich — oto JA, dziś mnie pozna każdy z Was” 2

„JA i TY to razem MY _ we wspólnocie sila tkwi”

[~J Ul- „Miliony ludzi jest na świecie, dwóch takich samych nie znajdziecie”

- „Wzmacniamy poczucie własnej wartości — moje mocne strony”

- „Mamy wiele zalet, umiejętności, duzo pomysłowi kreatywności”

I „Być dobrym dla siebie”

„Uwierz W siebie”

— „Uczymy się efektywnie komunikować” 3DJ

- „Przeszkody w komunikacji”

- „Komunikacja niewerbalna”

4_ - „Poznajemy i nazywamy uczucia” 5

- „Smutek i radość, zdenerwowanie, wszystkie emocje są nam
pomocne”

- „Rozumiemy swoje i cudze emocje”

~ „Doświadczanie trudnych i milych emocji”

- „Panowanie nad emocjami”

5_ ~ „Przezwyciężam, opanowuje złość i agresję” 6

Projekt „K Jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic ! nauczycieli SP w Wiźnie"
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- „Jak zareagować?"

- „Nie ucz mnie przemocy”

- „Umiemy poskromić złość, radzimy sobie z agresją”

- „Słowa, które ranią”

~ „Sposoby obrony przed agresją”

6, - „Jak wygląda empatia?” 5

- „Jestem dziś złajak osa”

- „Jak mówić NIE ~ trudna sztuka odmawiania”

~ „Być asertywnym”

~ „Zachowania asertywne”

7 _ - „Uzależnienia ~ jak się przed nimi ustrzec?” 2

- „Mamo, tato nie pal”

8, - „Ja i moja rodzina”" 3

- „Moja rodzina ~ drzewo genealogiczne”

— „Saga rodzinna”

9, ~ „Dzisiaj koniec tej zabawy nic już nie ma do naprawy” )

Zakończenie zajęć.

6. Zakładane osiągnięcia uczniów:

Uczeń:
— zdobędzie Wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego (na temat
skutecznego komunikowania swoich potrzeb i emocji), bezpiecznego spędzania
wolnego czasu,

Projekt „K jak kompetencje _ wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”
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— zdobędzie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i
konfliktami,

- zdobędzie poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, życzliwości, przynależności
do grupy
7. Wykorzystywanepodczas zajęć metody i techniki pracy:
7.1. Metody i formy pracy
- Pogadanki
— Dyskusja
- Giełda pomysłów
- Burza mózgów
— Praca z wykorzystaniem tekstów i metod audiowizualnych
- Gry dydaktyczne
— Rysunek terapeutyczny
7.2. Środki dydaktyczne

- tablica interaktywna

- komputer

- telewizor

- książki

- filmy edukacyjne

- kredki, farby, mazaki, artykuły papierowe

8. Monitoring i ewaluacja

Test diagnozujący na początku i na koniec zajęć (wyniki testów w formie
zestawienia). Ewentualne zmiany w programie wynikać będą z atrakcyjności
poszczególnych spotkań. Brane będą również opinie i sugestie członków zajęć.

x[Six/ną
.
(„a 28. na sam awm ają
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1. Nazwa zajęć:
WARSZTATY Z PRZEDSIĘBlORCZOŚCl

Program warsztatów realizowanych w ramach
projektu „K jak kompetencje"w SPw Wiźnie

2. Nauczyciel prowadzący: Andrzej Kupidłowski

3.1. Cele ogólne.
1. Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych.
2. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
3. Rozwijanie wiedzy dotyczącej fundamentówekonomii.

3.2. Cele szczegółowe.
1. Poznanie cech osoby przedsiębiorczej.
2 Rozszerzeniewiedzydotyczącej podstawdziałalnościgospodarczej człowieka.
3. Poznanie podstawowego modelu biznesowego.
4 Doskonalenie umiejętności i techniki mających na celu kreowanie pomysłów na

przyszłość zawodową młodzieży, gdzie przedsiębiorczości ma kluczowe znaczenie.
5. Doskonalenie umiejętności techniki twórczego myślenia przydatnych w

znajdowaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych, nie tylko w życiu
zawodowym.

4. Czas trwania zajęć
W zajęciach weźmie udział 120 osób w 11 grupach, każda grupa będzie miała warsztaty
trwające 2 godziny lekcyjne.

5. Planowana realizacja zajęć:

Co to znaczy być przedsiębiorczym?
Gra ekonomiczna „Wielkie jablko”.
Co jeszcze oznaczy: być pnedsiębiorczym.
Zasoby produkcji.
Podstawowe sfery gospodarcze.
Czy każdy płaci podatki?

N@WPWNP

Gra: Czy jestem przedsiębiorczym.

Projekt „K jak kompetencje —wsparcie uczniów/uaennici nauczycieliSP w Wiźnie"



6. Zakładane osiągnięcia ucznia, efekty nauczania
Przedsiębiorczość to jedna z kluczowych kompetencji wymieniana w szeregu dokumentów
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Pomaga dostosować się do stałych zmian
na świecie, zwiększa elastyczność działania, stanowi istotny czynnik innowacji. Taka postawa
jest istotna na każdym etapie życia i nie musi się wiązać z zakładaniem własnej działalności
gospodarczej. Postawa przedsiębiorcza to bardzo ceniona cecha każdego przyszłego
pracownika — niezależnie od miejsca zatrudnienia.

Warsztaty będą prezentowały umiejętności i techniki mających na celu kreowanie pomysłów
na przyszłość zawodową młodzieży, gdzie przedsiębiorczości ma kluczowe znaczenie.
Na warsztatach uczniowie poprzez aktywną pracę doświadcza, na czym polega budowa
modelu biznesowego. Uczniowie poznają techniki twórczego myślenia przydatne w
znajdowaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych, nie tylko w życiu zawodowym.
Zapoznają się ze współczesnym wsparciem osób rozpoczynającychdziałalność biznesową.

Celem zajęć będzie praktyczne zastosowanie metod kreatywnych. A także przygotowanie
uczniów do przedsięwzięć opartych na rozwiązywaniu problemów.

7. Wykorzystywane podczas zajęćmetody i techniki pracy

I. Metody i formy pracy:
— Pogadanka
~ Gra ekonomiczna
— Praca twórcza uczniów
~ Gra dydaktyczna
2. Środki dydaktyczne:
- komputery/laptopy zakupione w ramach projektu,

8. Monitoringi ewaluacja

prowadzący warsztaty przeprowadzi test diagnozujacy na początku warsztatów oraz na
końcu, wyniki ewaluacji zostaną wnikliwie przeanalizowane i przedłożone do dokumentacji
projektu.

.Ja/ra 89457

4%? ”i %; .
;— ffgc/J;A/
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Program zajęć z matematyki przygotowujących do egzaminu
gimnazjalnego w ramach projektu „K jak kompetencje".

Prowadzący zajęcia: Irena Pieńkowska, Marek Szabłowski

Program skierowany jest do uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum,
którzy wyrażą wolę uczestniczenia w nim, wspartą zgodą obojga rodziców. W

ramach tego programu uczniowie będą mogli rozwinąć umiejętności dotyczace
rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych, będą też mieli możliwość
samokontroli efektów swojej pracy i oceny własnych umiejętności. Program zajęć

jest zgodny z podstawą programowa z matematyki na poziomie Ill etapu
edukacyjnego, Realizowany jest jako zajęcia pozalekcyjne.

Program zawiera cele edukacyjne, oczekiwane osiagnięcia ucznia, zakres treści,
zadania, metody i formy realizacji.

Cel główny:

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki poprzez
kształcenie umiejętności: czytania ze zrozumieniem, wykorzystania wiedzy
w praktyce, utrwalenia treści zawartych w podstawie programowej.

Cele szczegółowe:
1. Wyrównywanie braków z zakresu wiedzy i umiejętności matematycznych.

Kształcenie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia.
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
Wdrażanie do systematycznej pracy.

2

3

4

5. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
6 Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
7 Podniesienie poziomu samooceny uczniów.
8. Rozwijanie umiejętności dotyczacych:

a) wykonywania działań na liczbach wymiernych, potęgach i pierwiastkach
z zastosowaniem znanych reguł i wzorów;

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
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wykonywaniaobliczeń procentowych i stosowania ich w sytuacjach
praktycznych;

przekształcania wyrażeń algebraicznych, wzorówmatematycznych i fizycznych;
rozwiązywaniarównań pierwszego stopnia z jedną niewiadoma, układów
równań;

odczytywania własności funkcji z wykresu;
obliczania pól figur płaskich;
obliczania długości okręgu i pola koła;
stosowania twierdzeniaPitagorasa;
rozwiązywaniazadań dotyczacych symetrii osiowej i środkowej;
rozwiązywania zadań dotyczących podobieństwa trójkątów;
obliczania pól powierzchni i objętości graniastosłupówi ostrosłupów;
obliczania pól powierzchni i objętościwalca i stożka;

m) posługiwania się własnościami figur geometrycznych w sytuacjach

II)

p)

praktycznych;
analizowania, selekcjonowania, porównywania, interpretowania
i przetwarzania informacji podanych w różnej formie;

posługiwania się jednostkami długości, masy, pola, objętości;
zapisywania treści zadania za pomocą wyrażenia algebraicznego;
rozwiązywania zadań tekstowych, w szczególności zadańWymagających
stosowania obliczen procentowych, ułożenia i rozwiązania równania, układu
równań lub proporcji;
zapisywania liczb w notacji wykładniczej;
obliczania prawdopodobieństwazdarzenia;
rozwiązywania zadań na dowodzenie;
stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązania zadań problemowych.

Program będzie realizowany w dwóch grupach uczniów.
Liczba uczestników: 29 (14 K, 15 M).
Liczebność grup:
grupa I: 17 uczniów (8 K, 9 M) —prowadzacy: Marek Szabłowski,

Projekt „K jak kompetencje —— wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”
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grupa II: 12 uczniów (6 K, 6 M) - prowadzący: Irena Pieńkowska.
Wymiar godzin dla każdej grupy: 48.
Termin zajęć: październik2018 r. — kwiecień 2019 r.

Oczekiwane osiągnięciauczniów:
Uczeń:
1. Dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
2. Pracuje samodzielnie.
3. Zna i rozumie zagadnienia z matematyki zawarte w podstawie programowej.
4. Na egzaminie gimnazjalnym z matematyki uzyska wynik na miarę swoich
uzdolnień i możliwości.

Zakres treści nauczania:

' Liczby wymierne i niewymierne.
. Dzialania na liczbach, potęgach, pierwiastkach.
. Obliczenia procentowe, w tym podatki i lokaty bankowe.
' Wyrażenia algebraiczne.
. Równania i układy równań.
. Funkcja liniowa.

' Proporcjonalnośc'.
. Kąty.
- Wielokąty i okręgi.
' Graniastosłupy.
o Ostrosłupy.
' Bryły obrotowe.
~ Symetrie.
' Figury podobne
0 Jednostki długości, pola, objętości, masy.
' Diagramy, wykresy, mapy.
- Prawdopodobieństwo.
~ Przekształcanie Wzorów.
0 Zadania tekstowe.

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”
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Tematykazajęć:

Lp Tematyka Liczba
godzin

1. Działania na liczbach wymiernych. 4
- działania na ułamkach;
- działania na liczbach ujemnych.

2. Potęgi i pierwiastki. 3
- działania na potęgach o wykładnikach całkowitych;
› notacja wykładnicza;
~ działania na pierwiastkachdrugiego i trzeciego stopnia.

3. Obliczenia procentowe. 4
- oprocentowanie w banku;
- podatekVAT,

4. Statystyka. 2
- średnia arytmetyczna, mediana;
- odczytywanie danych z tabel, diagramów, wykresów.

5. Prawdopodobieństwozdarzeń. ›.i

6. Wyrażenia algebraiczne. 4
- jednomiany, sumy algebraiczne i ich przekształcanie;
~ przekształcanie wzorówmatematycznych, fizycznych.

7. Równania I stopnia z jedną niewiadomą. 4
- rozwiązywanierównań;
- rozwiązywaniezadań za pomoca równań.

8. Układy równań. 4
~ rozwiązywanie układów równańmetoda podstawiania
i przeciwnych współczynników;
- rozwiązywanie zadań za pomocą układu równań.

9. Funkcja liniowa. 2
- wykresy funkcji liniowej.

10. Kąty. 3
- rodzaje kątów;
— katy w trójkatach i czworokątach.

ll. Wielokąty i ich pola. 3
- obliczanie pól wielokątów;
- jednostki pola i ich zamiana.

12. Twierdzenie Pitagorasa. 3
- rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem twierdzeniaPitagorasa.

13. Koła i okręgi. 3
- pole koła, długość okręgu;
› wycinek koła.

14. Podobieństwo figur. 1
15. Graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe. 3

- rozpoznawanieposzczególnych brył geometrvcznvch;
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- elementy graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli.
16. Pola powierzchni i objętości brył geometrycznych. 4

- pole powierzchni i objętość prostopadlościanu, sześcianu,
graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli;
— jednostki objętości i ich zamiana.

Metody pracy:

Wykład.
Rozwiązywanie zadań.
Praca w grupach.
Dyskusja.
Inne metody aktywizujące.

Formy pracy:

Rozwiązywanie zadań utrwalających dana partięmaterialu.
Indywidualne i zespołowe rozwiązywanie zadań z wykorzystaniemzbioru
zadań do gimnazjum oraz pomocy opracowanych przez nauczyciela.
Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartychzaczerpniętych z egzaminów
z poprzednich lat oraz propozycji przygotowanych przez wydawnictwa.

Środki dydaktyczne:

Matematyka B.Multipodręcznik do gimnazjum - Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe.
Zbiór zadań do gimnazjum.Matematyka 3 - GdańskieWydawnictwo
Oświatowe.***
Zadania i pomoce przygotowaneprzez nauczyciela.
Zestawy zadań z egzaminów gimnazjalnych oraz opracowanych przez
wydawnictwa i inne instytucje.
Komputer.
Rzutnik multimedialny.
Zestaw brył geometrycznych.

*** - zbiór zadań do zakupu - cena 22,50 zł x 25 szt. + 2 szt. dla nauczycieli
prowadzącychzajęcia.

Monitoring i ewaluacja:

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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Prowadzący zajęcia przeprowadzi test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów
na początku zajęć ipo ich zakończeniu.
W zależności od potrzeb oraz opinii i sugestii uczestników zajęć, możliwe są zmiany
w programie dotyczące liczby godzin przeznaczonych na poszczególne zagadnienia.

18.09.ma Mamą Wowlśb

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego FunduszuSpołecznegow ramach RPOWP na lata 2014—2020
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Program zajęć z matematyki przygotowujących do egzaminu
ósmoklasisty w ramach projektu „K jak kompetencje".

Prowadzący zajęcia: Marek Szabłowski

Program skierowany jest do uczniów klasy ósmej, którzy wyrażą wolę
uczestniczenia w nim, wspartą zgodą obojga rodziców. W ramach tego programu
uczniowie będą mogli rozwinąć umiejętności dotyczące rozwiązywania typowych
zadań egzaminacyjnych, będą też mieli możliwość samokontroli efektów swojej
pracy i oceny własnych umiejętności. Program zajeć jest zgodny z podstawą
programową z matematyki na poziomie II etapu edukacyjnego. Realizowany jest
jako zajęcia pozalekcyjne.

Program zawiera cele edukacyjne, oczekiwane osiągnięcia ucznia, zakres treści,
zadania, metody i formy realizacji.

Cel główny:

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki poprzez
kształcenie umiejętności: czytania ze zrozumieniem, wykorzystania wiedzy
w praktyce, utrwalenia treści zawartych w podstawie programowej.

Cele szczegółowe:
]. Wyrównywanie braków z zakresu wiedzy i umiejętności matematycznych.

Kształcenie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia.
Rozwijaniewyobraźni przestrzennej.tj:—.W!”

Wdrażanie clo systematycznej pracy.
5. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
6. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
7. Podniesienie poziomu samooceny uczniów.
8. Rozwijanie umiejętności dotyczacych:

a) wykonywania działań na liczbach wymiernych, potęgach i pierwiastkach
z zastosowaniem znanych reguł i wzorów;

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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b) wykonywania obliczeń procentowych i stosowania ich w sytuacjach
praktycznych;

c) przekształcania wyrażeń algebraicznych, wzorówmatematycznych i fizycznych.
d) Rozwiązywania równań z jedną niewiadomą;
e) obliczania pól figur płaskich;
f) stosowania twierdzeniaPitagorasa;
g) posługiwania się własnościami figur geometrycznych w sytuacjach

praktycznych;

h) analizowania, selekcjonowania, porównywania, interpretowania
i przetwarzania informacji podanych w różnej formie;

i) posługiwania się jednostkami długości, masy, pola, objętości;
j) zapisywania treści zadania za pomocą wyrażenia algebraicznego;
k) rozwiązywania zadań tekstowych, w szczególności zadań wymagających

stosowania obliczeń procentowych, ułożenia i rozwiązania równania
lub proporcji;

l) zapisywania liczb w notacji wykładniczej;
m) obliczania prawdopodobienstwazdarzenia;
n) rozwiązywania zadań na dowodzenie;
o) stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązania zadań problemowych.

Program będzie realizowany w jednej grupie uczniów.
Liczba uczestników: 15 (6 K, 9 M).
Wymiar godzin: 32.
Termin zajęć: październik2018 r. — kwiecień 2019 r

Oczekiwane osiągnieciauczniów:
Uczeń:

1. Dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
2. Pracuje samodzielnie.
3. Zna i rozumie zagadnienia z matematyki zawartew podstawie programowej.
4. Na egzaminie gimnazjalnym z matematyki uzyska wynik na miarę swoich

Projekt „K jak kompetencje ~ wsparcie uczniow/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”
wspomnansowanv : Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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uzdolnień i możliwości,

Zakres treści nauczania:

Liczby wymierne.
Działania na liczbach, potęgach, pierwiastkach.
Obliczenia procentowe,
Wyrażenia algebraiczne.
Równania Z jedną niewiadomą.
Proporcjonalność prosta.
Kąty.
Wielokąty i ich pola.
Graniastosłupy.
Ostrosłupy.
Pola i objętości graniastosłupówi ostrosłupów.
Jednostki długości, pola, objętości, masy.
Diagramy, wykresy, tabele, mapy.
Skala.
Prawdopodobieństwo.
Przekształcanie wzorów.
Zadania tekstowe.

Tematyka zajeć:

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny . , .

.'. .,.

Tematyka Liczba
godzin

Działania na liczbach wymiernych.
- działania na ułamkach;
— działania na liczbach ujemnych.

3

Potęgi i pierwiastki.
- działania na potęgach o wykladnikach całkowitych;
- notacja wykładnicza;
- działania na pierwiastkachdrugiego i trzeciego stopnia.
Obliczenia procentowe.
- oprocentowanie w banku,
- podatek VAT.

Projekt „K jak kompetencje —w5parcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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4. Statystyka. 1

- średnia arytmetyczna;
- odczytywanie danych z tabel, diagramów, wykresów.

5. Prawdopodobieństwozdarzen. ]
6. Wyrażenia algebraiczne. 4

- jednomiany, sumy algebraiczne i ich przekształcanie;
- przekształcanie wzorówmatematyczrych,fizycznych.

'N] Równania i stopnia z jedną niewiadoma. 4
- rozwiązywanierównań;
- rozwiązywaniezadań za pomocą równań.

8. Kąty.
›

1
— rodzaje kątów;
- kąty w trójkątach i czworokątach.

9. Wielokąty i ich pola. 3
- obliczanie pól wielokątów;
- jednostki pola i ich zamiana.

10. Twierdzenie Pitagorasa. 2
- obliczanie długości boków, przekątnych, wysokości wielokątów
z wykorzystaniemtwierdzeniaPitagorasa.

11. Graniastosłupy, ostrosłupy. 3
- rozpoznawanieposzczególnych brył geometrycznych;
- elementy graniastosłupa,ostrosłupa.

12. Pola powierzchni i objętości brył geometrycznych. 4
- pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, sześcianu,
graniastosłupa, ostrosłupa;
~ jednostki objętości i ich zamiana.

Metody pracy:

Wykład.
Rozwiązywanie zadań.
Praca w grupach.
Dyskusja.
Inne metody aktywizujące..

.

.

.

.

Formy pracy:

. Rozwiązywanie zadań utrwalających daną partięmateriału,
› Indywidualne i zespołowe rozwiązywanie zadań z wykorzystaniemzbioru

zadań Matematyka z plusem 8 oraz pomocy opracowanych przez
nauczyciela.

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie"
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. Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych zaczerpniętych z próbnych
egzaminów oraz propozycji przygotowanych przez wydawnictwa i instytucje
oświatowe.

Środki dydaktyczne:

Matematyka 8. Multipodręcznik - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Zbiór zadań. Matematykaz plusem 8 - GdańskieWydawnictwoOświatowe.***
Zadania i pomoce przygotowaneprzez nauczyciela.
Zestawy zadań z próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz opracowanych
przez wydawnictwa i inne instytucje.

. Komputer.

. Rzutnik multimedialny.
' Zestaw brył geometrycznych.

.

.

.

”* ~ zbiór zadań do zakupu — cena 22,50 zł x 10 szt. + 1 szt. dla nauczyciela
prowadzącegozajęcia

Monitoring i ewaluacja:

Prowadzący zajęcia przeprowadzi test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów
na początku zajęć i po ich zakończeniu.
W zależności od potrzeb oraz opinii i sugestii uczestników zajęć, możliwe są zmiany
w programie dotyczące liczby godzin przeznaczonych na poszczególne zagadnienia.

%%%-Om Wwa awaria

Projekt „K jak kompetencje —— wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany z Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020



Unia Europejska
Europejski FunduszSpołeczny

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Program zajęć z matematyki przygotowujących do egzaminu
gimnazjalnego w ramach projektu „K jak kompetencje".

Prowadzący zajęcia: Irena Pieńkowska, Marek Szabłowski

Program skierowany jest do uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum, którzy
wyrażą wolę uczestniczenia w nim, wspartą zgodą obojga rodziców. W ramach tego

programu uczniowie będą mogli rozwinąć umiejętności dotyczace rozwiązywania
typowych zadań egzaminacyjnych, będą też mieli możliwość samokontroli efektów

swojej pracy i oceny własnych umiejętności. Program zajęć jest zgodny z podstawą
programowązmatematyki na poziomie III etapu edukacyjnego. Realizowany jest jako
zajęcia pozalekcyjne.

Program zawiera cele edukacyjne, oczekiwane osiągnięcia ucznia, zakres treści,
zadania, metody i formy realizacji.

Cel główny:

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki poprzez
kształcenie umiejętności: czytania ze zrozumieniem, wykorzystaniawiedzy w

praktyce, utrwalenia treści zawartych w podstawie programowej.

Cele szczegółowe:
1. Wyrównywaniebraków z zakresu wiedzy i umiejętności matematycznych.

Kształcenie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia.
Rozwijanie wyobraźniprzestrzennej.
Wdrażanie do systematycznej pracy.
Kształtowanie poczucia własnej wartości.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
Podniesienie poziomu samooceny uczniów.

90353511???)

Rozwijanie umiejętności dotyczących:
a) wykonywaniadziałań na liczbach wymiernych, potęgach i pierwiastkach

z zastosowaniem znanych reguł i wzorów;

Projekt „K jak kompetencje —wsparcieuczniów/uczennic i nauczycieliSPw Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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b)

1)
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wykonywania obliczeń procentowych i stosowania ichw sytuacjach
praktycznych;

przekształcania wyrażeń algebraicznych, wzorówmatematycznych i fizycznych;
rozwiazywaniarównań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, układów
równań;

odczytywania własności funkcji z wykresu;
obliczania pól figur płaskich;
obliczania długości okręgu i pola koła;

stosowania twierdzeniaPitagorasa;
rozwiązywania zadań dotyczacych symetrii osiowej i środkowej;
rozwiązywania zadań dotyczacych podobieństwa trójkątów;
obliczania pól powierzchni i objętościgraniastosłupówi ostrosłupów;
obliczania pól powierzchni i objętościwalca i stożka;

rn) posługiwania się własnościami figur geometrycznych W sytuacjach

n)

0)

P)

61)

praktycznych;
analizowania, selekcjonowania, porównywania, interpretowania
i przetwarzania informacji podanychw różnej formie;

posługiwania się jednostkami długości, masy, pola, objętości;

zapisywania treści zadania za pomocą wyrażenia algebraicznego;

rozwiązywania zadań tekstowych, w szczególności zadań wymagajacych
stosowania obliczeń procentowych, ułożenia i rozwiązania równania,układu
równań lub proporcji;
zapisywania liczb w notacji wykładniczej;
obliczania prawdopodobieństwazdarzenia;
rozwiązywania zadań na dowodzenie;
stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązania zadań problemowych.

Program będzie realizowany w dwóch grupach uczniów.
Liczba uczestników: 29 (14 K, 15 M).
Liczebność grup:
grupa 1: 17 uczniów (8 K, 9 M) ~prowadzący: Marek Szabłowski,

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uaniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
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grupa ll: 12 uczniów (6 K, 6 M) - prowadzący: Irena Pieńkowska.
Wymiar godzin dla każdej grupy: 48.
Termin zajęć: październik 2018 r. - kwiecień 2019 r.

Oczekiwane osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
1. Dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
2. Pracuje samodzielnie.
3. Zna i rozumie zagadnienia z matematyki zawarteW podstawie programowej.
4. Na egzaminie gimnazjalnym z matematyki uzyska wynik na miarę swoich
uzdolnień i możliwości.

Zakres treści nauczania:
~ Liczbywymierne i niewymierne
' Działania na liczbach, potęgach, pierwiastkach.
« Obliczenia procentowe, w tym podatki i lokaty bankowe.
- Wyrażenia algebraiczne.
. Równania i układy równań.
0 Funkcja liniowa.
. Proporcjonalność.
. Kąty.
~ Wielokąty i okręgi.
~ Graniastosłupy.
' Ostrosłupy.
. Bryły obrotowe.
. Symetrie.
. Figury podobne
0 jednostki długości, pola, objętości, masy.
. Diagramy, wykresy, mapy.
. Prawdopodobieństwo.
' Przekształcanie wzorów.
. Zadania tekstowe.

Projekt „K jak kompetencje —- wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie”
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Tematykazajęć:

Lp Tematyka Liczba
godzin

1. Działania na liczbach wymiernych.
- działania na ułamkach;
- działania na liczbach ujemnvch.

4

2. Potęgi i pierwiastki.
- działania na potęgach o wykładnikach całkowitych;
- notacja wykładnicza;
- działania na pierwiastkachdrugiego i trzeciego stopnia.

DJ

3. Obliczenia procentowe.
- oprocentowanie W banku;
- podatekVAT.

4. Statystyka.
- średnia arytmetyczna, mediana;
- odczytywanie danych z tabel, diagramów, wykresów.

.U] Prawdopodobieństwozdarzeń.
6. Wyrażenia algebraiczne.

- jednomiany, sumy algebraiczne i ich przekształcanie;
- przekształcanie wzorówmatematycznych, fizycznych.

7. Równania I stopnia z jedną niewiadomą.
- rozwiązywanierównań;
- rozwiązywaniezadań za pomocą równań.

8. Układy równań.
~ rozwiązywanieukładów równańmetodą podstawiania
i przeciwnych współczynników;
- rozwiązywaniezadan za pomocą układu równań.

9. Funkcja liniowa.
- wykresy funkcji liniowej.

10. Kąty.
- rodzaje kątów;
- katy w trójkątach i czworokątach.

11. Wielokąty i ich pola.
— obliczanie pól wielokątów;
— jednostki pola i ich zamiana.

12. Twierdzenie Pitagorasa.
~ rozwiązywaniezadań z wykorzystaniem twierdzeniaPitagorasa.

13. Koła i okręgi.
- pole koła, długość okręgu;
- wycinek koła.

UJ

14. Podobieństwo figur.
15. Graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe.

- rozpoznawanieposzczególnych brył geometrycznych;
w

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSPw Wiźnie"
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› elementy graniastosłupa,ostrosłupa, walca, stożka, kuli.
16. Pola powierzchni i objętości brył geometrycznych. 4

- pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, sześcianu,
graniastosłupa, ostrosłupa,walca, stożka, kuli;
- jednostki objętości i ich zamiana.

Metody pracy:

' Wykład.
' Rozwiązywanie zadań.
- Praca w grupach.
~ Dyskusja.
0 Inne metody aktywizujące.

Formy pracy:

. Rozwiązywanie zadań utrwalających daną partięmateriału.
' Indywidualne i zespołowe rozwiązywanie zadań z wykorzystaniemzbioru

zadań do gimnazjum oraz pomocy opracowanych przez nauczyciela,
› Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych zaczerpniętych z egzaminów

z poprzednich lat oraz propozycji przygotowanych przez wydawnictwa.

Środki dydaktyczne:

. Matematyka 3.Multipodręcznik do gimnazjum - Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe.

' Zbiór zadań do gimnazjum.Matematyka 3 - GdańskieWydawnictwo
Oświatowe.***

- Zadania i pomoce przygotowaneprzez nauczyciela.
- Zestawy zadań z egzaminówgimnazjalnych oraz opracowanych przez

wydawnictwa i inne instytucje.
. Komputer.
' Rzutnik multimedialny.
. Zestaw brył geometrycznych.

*** - zbiór zadań do zakupu - cena 22,50 zł x 25 szt. + 2 szt. dla nauczycieli
prowadzącychzajęcia.

Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic ! nauczycieliSP w Wiźnie"
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Monitoring i ewaluacja:

Prowadzący zajęcia przeprowadzi test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów
na początku zajęć i po ich zakończeniu.
W zależności od potrzeb oraz opinii i sugestii uczestników zajęć, możliwe są zmiany
w programie dotyczące liczby godzin przeznaczonych na poszczególne zagadnienia.
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Projekt „K jak kompetencje — wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieliSP w Wiźnie"
współfinansowany : Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
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