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ZADANIA OBOWIĄZKOWE

Odwiedź wybrane muzeum w Łomży lub
w kraju. Stwórz fotorelację z krótkimi
komentarzami ze swojej wizyty i potwierdź
ją biletem wstępu
Wykonaj mapę Parków Narodowych
w Polce (format A4). Dokładnie opisz jeden
z parków.
Bądź systematycznie przygotowany do
zajęć (100%) dobieraj strój i obuwie
sportowe w zależności od miejsca i
warunków atmosferycznych
Dowiedz się, ilu uczniów jest w klasach IVVIII. Policz, jaki procent stanowią chłopcy,
a jaki dziewczynki. Dane przedstaw na
dowolnym diagramie. (zadanie dla kl IVVI)
Stwórz własną matematyczną grę
planszową (zadanie dla klas VII-VIII)
Weź udział (przynajmniej jeden raz) w
akcji dobroczynnej, wolontariacie.
Potwierdź udział u osoby organizującej
akcję.

OSOBA
POTWIERDZAJĄCA
WYKONANIE
ZADANIA
Edyta Zielińska
Bożena Rutkowska

Elwira Rudzka
Elżbieta Komorowska
Andrzej Zwierciadłowski
Piotr Jurczewski
Iwona Piotrowska
Ewa Powichrowska

Osoba organizująca
akcję

Lp.

ZADANIA DO WYBORU

OSOBA
POTWIERDZAJĄCA
WYKONANIE
ZADANIA
1. Nagraj wywiad ze świadkiem wydarzeń Edyta Zielińska
historycznych np. z II wojny światowej,
strajków w PRL lub stanu wojennego. Film
nagraj na płytę CD.
2. Zaprojektuj okładkę oraz opisz swoje Katarzyna Duchnowska
wrażenia po przeczytaniu książki.
3. Poprowadź samodzielnie lekcję ( kl. VI – Elżbieta Komorowska
VII) lub jej fragment ( kl. IV – V) na lekcji Andrzej Zwierciadłowski
wychowania fizycznego (np. rozgrzewka, Piotr Jurczewski
zabawa ruchowa)
4. Spędź 3 aktywne weekendy z rodziną Agnieszka Kruszewska
(wykonaj sprawozdanie i dokumentację ze
zdjęciami)
5. Zaplanuj światowy dzień AIDS np. Renata Bajkiewicz
przygotuj ulotkę, plakat profilaktyczny lub
audycję radiową
6. Wykonaj plastyczno-przyrodniczy „portret” Alicja Krakowiecka
dowolnego gatunku drzewa lub innej
rośliny. Narysuj je, namaluj lub wyklej
dokładnie,
uwzględniając
wszystkie
szczegóły wyglądu. Do ilustracji dołącz
równie szczegółowy, przyrodniczy opis
(wielkość pnia, rodzaj i barwę kory, kształt
korony, gałęzi i liści, rodzaj owoców,
ewentualne ciekawostki)
7. Weź udział w dowolnym konkursie Koordynator konkursu
matematycznym
8. Porównaj ceny produktów tj. mleko, chleb, Marina Inshakova
czekolada, woda mineralna, 1 kg jabłek w Katarzyna Jastrzębska
wybranych krajach: USA, Kanada, Belgia,
Rosja, Wilka Brytania. Oblicz ceny danego
produktu w złotówkach uwzględniając kurs
waluty obowiązującej w danym kraju.
Wyniki przedstaw w formie wykresu
przynajmniej w jednej Organizator imprezy
9. Weź udział
uroczystości szkolnej jako organizator,
współorganizator, wykonawca, itd.
10. Zorganizuj przynajmniej jedną akcję Wychowawca klasy
społeczną na rzecz klasy lub szkoły

