
Poznań, 5.09.2019 r. 

 

RAMOWY PLAN TYGODNIA PROJEKTOWEGO „Społeczna Jedynka w działaniu” 

 

Tydzień projektowy: 

„Społeczna Jedynka w działaniu” czyli zajęcia tematyczne mające na celu 
poznanie praktycznego wymiaru nauki / wykorzystanie wiedzy w praktyce/. 

Cel projektu 

- upowszechnienie wiedzy  z różnych dziedzin w praktyce, 

- rozwijanie zainteresowań , 

- rozwijanie i promowanie talentów 

- kształtowania umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności za wykonanie 
powierzonego zadania, prezentacji swoich poglądów, 

-kształtowanie umiejętności publicznej prezentacji 

Adresat: 

Uczniowie kl. 7 i 8 SP /53 osoby/ 

Czas: 

5-11.09.2019 

zajęcia w godz. 8:00-13:45 

Przebieg: 

5.09.2019 – podział na grupy, zapoznanie z tematem projektu w poszczególnych 
zespołach 

6.09.2019- faza projektowa 

9.09.2019- faza projektowa 

10.09.2019- faza projektowa i  praca w zespołach „W jaki sposób uczcić 30. lecie 
Społecznej Jedynki?” 

11.09.2019 – prezentacje, podsumowanie tygodnia  projektowego 

 

 



propozycje tematów projektowych: 

zespół temat koordynator  uwagi 

humanistyczny 1. Słuchowisko (oryginalny 
tekst lub adaptacja). 
2. Filmowa reklama 
wybranego utworu 
literackiego. 
  

P.Rzepecki   

matematyczny Kawiarenka. Mój pierwszy   

biznes 

  

J.Kryszewska   

przyrodniczo-i
nformatyczny 

Raport ze stanu 
ekologicznego Grunwaldu 

J.Przepierska   

j.obcych Video przewodnik po 
Poznaniu w języku obcym 

T.Smierzchalski   

artystyczny Artystyczny przewodnik po 
mieście 

I.Pilecka-Lasik   

katechetyczny 1.Niech będę jak promyk 
słoneczny" postać św. 
Urszuli Ledóchowskiej jako 
autorytet życiowy dla 
każdego z nas 
2.Przepisy na świętość 
według Świętej Urszuli 
Ledóchowskiej 
3. Czy można zostać 
świętym? Święta Urszula 
Ledóchowska jako przykład 
prostego a zarazem 
świętego życia 
  

K.Kulikowski   

 



Opiekun projektu: 

- koordynuje pracę zespołową, 

-ustala z grupą, nad czym zespół będzie pracował w czasie jego nieobecności, 
przekazuje wskazówki nauczycielom go zastępującym. 

Opiekunowie: 

Grupa A- p. Janina Kryszewska 

Grupa B- p. Tomasz Smierzchalski 

Grupa C-p. Patryk Rzepecki 

Grupa D- p. Izabela Lasik 

Grupa E- p. Krzysztof Kulikowski 

Grupa F- p. Jadwiga Przepierska 

Klasy 7 , 8 SP 

Plan dnia projektowego: 

-prace projektowe trwają od godz. 8:00 do 13:45; każdego dnia o 13:30 - spotkanie 
liderów z p. M. Andrzejewską /sprawozdanie z dnia projektowego, pozostała część 
zespołu – prace porządkowe / 

Ramowe plany: 

Czwartek /5.09/ 

8:00- 8:45 – spotkanie informacyjne w sali konferencyjnej : omówienie celu pracy 
zespołowej, zadań do wykonania, zaprezentowanie  grup, pokaz ubiegłorocznych 
filmów /przykłady- strona internetowa/ 

8:50-13. 45- prace projektowe w grupach: zapoznanie z tematem, wybór formy pracy 

Przygotowanie raportu z projektowego dnia 

13:30 -spotkanie p. M. Andrzejewskiej z liderami zespołów /sala konferencyjna/ 
-/sprawozdanie z dnia projektowego, pozostała część zespołu – prace porządkowe / 

Piątek /6.09/ 

Od godz. 8:00 – praca w zespołach projektowych w wybranych salach 

13:30 -spotkanie p. M. Andrzejewskiej z liderami zespołów,  /sala konferencyjna/ - 
/sprawozdanie z dnia projektowego, pozostała część zespołu – prace porządkowe / 

 



Poniedziałek /09.09/ 

8:00- 9.35- zajęcia sportowe 

9:45-13:45 – praca w zespołach projektowych w wybranych salach 

 13:30 - spotkanie liderów z p. M. Andrzejewską /sprawozdanie z dnia projektowego, 
pozostała część zespołu – prace porządkowe / 

Wtorek /10.09/ 

8:00- 9.35- praca w zespołach projektowych w wybranych salach 

9:45-13. 45-  praca w zespołach „W jaki sposób uczcić 30. lecie Społecznej Jedynki?” 

13:30 - spotkanie liderów z p. M. Andrzejewską /sprawozdanie z dnia projektowego, 
pozostała część zespołu – prace porządkowe / 

Środa /11.09/ 

8:00- 9:35- przygotowanie do prezentacji 

Od 9:45- publiczna prezentacja 

13:00-13:45 – podsumowanie tygodnia projektowego 

Zajęcia odbywają się w godz. 8:00-13:55. 

Uczniów obowiązuje strój jednolity 

 


