
 
 

PROJEKT ,,CYFROWO KOMPETENTNI” 

RODZAJE ZAJĘĆ W PROJEKCIE 

 

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki: klasy 1-3, klasy 4-5 i klasy 6-8 

Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów 

 

Zajęcia skierowane są do wszystkich uczniów, którzy mają problemy z opanowaniem 

podstawowych wiadomości i umiejętności z matematyki określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem TIK, w tym 

edukacyjnych zestawów komputerowych  i e-podręczników.  

Uczniowie uczestniczący w zajęciach wezmą udział w wycieczce do Wrocławia 

(Hydropolis i Zoo). 

 

Koło matematyczne. W służbie królowej nauk. 

Koło dla klas 1-3 

Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów 

 

Zajęcia skierowane są do wszystkich uczniów zainteresowanych rozwijaniem 

kompetencji matematycznych, podstawowych  kompetencji naukowo- technicznych, 

cyfrowych.  

Na zajęciach uczniowie będą realizować program zredagowany wspólnie  

przez nauczycieli prowadzących koła w poszczególnych szkołach. Taka konstrukcja zajęć 

pozwoli na zorganizowanie na zakończenie zajęć Międzyszkolnego Turnieju 

Matematycznego. Praca z uczniami ukierunkowana będzie na rozwijanie i wykorzystywanie 

myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych 

sytuacji, kształtowanie umiejętności matematycznych, myślenia logicznego i przestrzennego, 

intuicji przestrzennej, kreatywności, wykorzystanie wiedzy w praktyce: rozwiązywanie zadań 

bliskich dziecku, gry logiczne, łamigłówki, układanki, tworzenie planów pomieszczeń, ulic, 



 
tworzenie makiet pomieszczeń, ulic (projektowanie, mierzenie, liczenie, budowanie), 

planowanie wycieczek (obliczenia czasowe, obliczenia kosztów, szacowanie) itp. Uczniowie 

pracować będą z zadaniami swoim zakresem obejmującymi podstawę programową 

kształcenia ogólnego, a także wychodzące poza podstawę. Zajęcia prowadzone będą  

z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

Na zakończenie zajęć  uczniowie wezmą udział w Międzyszkolnym Turnieju 

Matematycznym, przypominającym turniej rycerski. Uczniowie koła drużynowo 

rozwiązywać będą zadania matematyczne wcześniej wspólnie przygotowane  

przez nauczycieli prowadzących zajęcia w poszczególnych szkołach. Rywalizacja wyłoni 

jedną drużynę zwycięską. Pozostali uczniowie otrzymają nagrody pocieszenia. Uczniowie 

uczestniczący w zajęciach wezmą udział w wycieczce do Wałbrzycha (Explora Park i Zamek 

Książ). 

 

KOŁO MATEMATYCZNE  - MATEMATYKA. DODAJ DO ULUBIONYCH. 

Koło dla klas 4-5 i klas 6-8  

Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów 

Zajęcia skierowane są do uczniowie uzdolnionych matematycznie. Zajęcia 

ukierunkowane będą na kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych  

i podstawowych kompetencji  naukowych i technicznych  uczniów w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowanie 

właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej. Praca z uczniami ukierunkowana 

będzie na wykorzystanie wiedzy w praktyce, kształtowanie umiejętności matematycznych. 

Uczniowie pracować będą z zadaniami o zwiększonym stopniu trudności, swoim zakresem 

obejmującymi podstawę programową kształcenia ogólnego, a także wychodzące  

poza podstawę. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem narzędzi TIK (między innymi 

korzystanie z e-podręczników). Na zajęciach uczniowie będą realizować program 

zredagowany wspólnie przez nauczycieli matematyki prowadzących koła  

w poszczególnych szkołach. Taka konstrukcja zajęć pozwoli na zorganizowanie  

na zakończenie zajęć Międzyszkolnego Meczu Matematycznego - uczniowie drużynowo 

rozwiązywać będą problemowe zadania matematyczne o zwiększonym stopniu trudności. 

Zwycięska drużyna zostanie nagrodzona, pozostali uczniowie otrzymają nagrody pocieszenia.  



 
Uczniowie uczestniczący w zajęciach wezmą udział w wycieczce do Wałbrzycha (Explora 

Park i Zamek Książ). 

 

 

KOŁO DZIENNIKARSKIE  - W MULTIMEDIALNYM ŚWIECIE 

Koło dla klas 4-8  

Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów 

Zajęcia skierowane do uczniów zainteresowanych kształtowaniem i rozwijaniem 

kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowaniem właściwych postaw: 

kreatywności i pracy zespołowej. Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem narzędzi TIK 

(narzędzia multimedialne). Taki rodzaj zajęć pozwoli na przygotowanie uczniów do życia  

w społeczeństwie informacyjnym,  do aktywnego wykorzystywania TIK. 

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiału dokumentującego pracę uczniów 

na innych kółkach w ramach projektu. Uczniowie  nauczą się tworzenia materiałów 

multimedialnych (prezentacji multimedialnych, grafik, filmów), publikować materiały  

i udostępniać je innym uczniom, publikować materiały online (np. komiksy, blogi, gazety 

internetowe) poznają sposoby przeszukiwania i wykorzystywania dostępnych zasobów 

edukacyjnych. Pracować będą z narzędziami TIK, np. Prezi, Emaze, Blogger, Issuu, Penzu, 

Toondoo, Storybird, WeVideo, Slidely, Pixlr, Canva, Thinglink, Tagul. 

Efektem pracy na kole będzie przygotowany materiał multimedialny związany  

z projektem. Będą to w zależności od kreatywności i przedsiębiorczości uczniów: blog, 

strona/ gazeta internetowa, sprawozdania, reportaże, wywiady, prezentacje multimedialne, 

plakaty, reklama, filmy itp. Na zakończenie zajęć  uczniowie wezmą udział  

w Międzyszkolnym Przeglądzie Twórczości Multimedialnej. Uczniowie zaprezentują 

materiał przygotowany podczas zajęć. Zwycięska grupa zostanie nagrodzona, pozostali 

uczestnicy dostaną nagrody pocieszenia.  

Uczniowie uczestniczący w zajęciach wezmą udział w wycieczce do Wrocławia (Teatr 

Muzyczny CAPITOL). 

 

KOŁO CHEMICZNE E-FE-KTOWNA CHEMIA 

Koło dla klas 7- 8  



 
Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów 

 

Zajęcia skierowane będą do wszystkich uczniów, bez względu na posiadane 

umiejętności fizyczne i matematyczne, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji 

przyrodniczych z wykorzystaniem narzędzi matematycznych i TIK. W ramach zajęć 

uczniowie prowadzić będą badania, pomiary, doświadczenia, eksperymenty, wykorzystując 

wiedzę w praktyce (w tym narzędzia matematyczne), analizować, wnioskować. Będą 

formułować problemy i hipotezy oraz rozwiązywać je różnymi metodami, kształtować 

badawczy sposób myślenia, właściwy dla nauk przyrodniczych, rozwijać umiejętność 

planowania i bezpiecznego wykonywania doświadczeń, samokształcić się  

poprzez zdobywanie informacji z różnych źródeł, kształtować logiczne rozumowanie 

wynikające z poznanych pojęć chemicznych, a także z wyników przeprowadzonych 

doświadczeń. Zajęcia  odbywać się będą z wykorzystaniem narzędzi TIK (w tym  

z e-podręczników). Zajęcia będą rozwijały kompetencje matematyczne  i podstawowe 

kompetencje naukowo- techniczne  uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 

kompetencje cyfrowe w zakresie stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw: 

kreatywności i pracy zespołowej. 

Na zakończenie zajęć uczniowie wezmą udział w Międzyszkolnym Turnieju 

Chemicznym. Drużynowo rozwiązywać będą zadania teoretyczne i praktyczne (w tym 

doświadczenia). Zwycięska drużyna zostanie nagrodzona, pozostali ucz. otrzymają nagrody 

pocieszenia.  

Uczniowie uczestniczący w zajęciach wezmą udział w wycieczce do Wrocławia 

(Hydropolis i warsztaty chemiczne na Uniwersytecie Wrocławskim). 

 

 

KOŁO FIZYCZNE W POSZUKIWANIU EINSTEINA   

Koło dla klas 7- 8  

Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów 

 

Zajęcia skierowane do wszystkich uczniów bez względu, na posiadane umiejętności 

chemiczne i matematyczne, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji przyrodniczych  



 
z wykorzystaniem narzędzi matematycznych I TIKW ramach zajęć uczniowie. będą 

kształtować umiejętność rozwiązywania zadań problemowych, rozwijać zdolności myślenia 

twórczego, umiejętność wnioskowania i weryfikowania hipotez, odczytywania  

i interpretowania danych, logicznego rozumowania, rozróżniania przyczyn             i skutków 

zdarzeń, ukazywanie powiązań zdobytej wiedzy z sytuacjami zachodzącymi w życiu 

codziennym oraz innymi dziedzinami wiedzy, rozwijać umiejętności badawcze: dokonywanie 

obserwacji, przeprowadzanie eksperymentów, wyrabiać umiejętność posługiwania się 

prostymi przyrządami pomiarowymi, kształtować umiejętność stosowania potrzebnych 

informacji z różnych źródeł, kształtować umiejętność opisywania zjawisk fizycznych    

z zastosowaniem modeli fizycznych i matematycznych. 

Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem TIK (w tym z e-podręczników). Zajęcia będą 

rozwijały kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne 

uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, kompetencje cyfrowe w zakresie 

stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej. 

Na zakończenie zajęć uczniowie wezmą udział w Międzyszkolnym Turnieju 

Fizycznym. Drużynowo rozwiązywać będą zadania teoretyczne i praktyczne (w tym 

doświadczenia). Zwycięska drużyna zostanie nagrodzona, pozostali uczniowie otrzymają 

nagrody pocieszenia.  

Uczniowie uczestniczący w zajęciach wezmą udział w wycieczce do Wrocławia 

(Hydropolis i warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim - Cyrk fizyczny). 

 

 

KOŁO PRZYRODNICZE  

Koło dla klas 1- 3  

Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów 

 

Koło dla klas 4-6  

Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów 

 

Zajęcia skierowane do wszystkich uczniów bez względu na posiadane umiejętności 

przyrodnicze i matematyczne, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji przyrodniczych  



 
z wykorzystaniem narzędzi matematycznych I TIK. Na zajęciach uczniowie pracować będą 

nad zadaniami opartymi na obserwacjach empirycznych i dotyczącymi zjawisk zachodzących 

w najbliższym środowisku ucznia, będą badali elementy środowiska (wody, gleby itp.),  

a także tworzyli i czytali mapy. Uczniowie prowadzić będą badania, pomiary, doświadczenia, 

eksperymenty, wykorzystując wiedzę w praktyce (w tym narzędzia matematyczne), 

analizować, wnioskować. Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem narzędzi TIK (w tym  

z e-podręczników). Zajęcia będą kształtowały i rozwijały kompetencje matematyczne  

i podstawowe kompetencje naukowo techniczne uczniów w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, kompetencje cyfrowe w zakresie stosowania TIK. Zajęcia kształtować będą 

właściwe postawy: kreatywność i pracę w zespole. 

Na zakończenie zajęć uczestnicy wezmą udział w Międzyszkolnych Grach Miejskich. 

Drużynowo uczniowie rozwiązywać będą zadania przyrodnicze przygotowane przez zespół 

nauczycieli prowadzących zajęcia. Zwycięska drużyna zostanie nagrodzona, pozostali 

uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia. 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach wezmą udział w wycieczce do Wrocławia 

(Hydropolis i Zoo). 

 

 

KOŁO INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI ROBOTYKI  

Koło dla klas 1- 3, klas 4-5 i klas 6-8 

Liczba uczniów w grupie: 9 uczniów 

 

Zajęcia skierowane do wszystkich uczniów,  bez względu na posiadane umiejętności 

informatyczne, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji cyfrowych (informatycznych)  

i naukowo -technicznych. Na zajęciach w kl.1-3 wykorzystane zostaną zestawy edukacyjnych 

klocków Lego WeDo, które pobudzają wyobraźnię dziecka, zachęcają je do eksperymentów, 

rozwijają jego kreatywność i pobudzają do twórczego myślenia (elementy robotyki). 

Zajęcia w klasach 4-5 i klasach 6-8 prowadzone będą z wykorzystaniem zestawów 

edukacyjnych Lego Mindstorms. Na zakończenie zajęć uczniowie, w poszczególnych grupach 

wiekowych, wezmą udział  w Międzyszkolnej Olimpiadzie Informatycznej Online. 

Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę, pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia. 



 
Uczniowie uczestniczący w zajęciach wezmą udział w wycieczce do Wałbrzycha 

(Explora Park i Zamek Książ). 

 

GEOMETRYCZNA SZTUKA  

Koło dla klas 1-3  

Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów 

 

Zajęcia skierowane do uczniów zainteresowanych rozwijaniem twórczej aktywności 

plastycznej, myślenia przestrzennego, intuicji przestrzennej, kreatywności. 

Celem zajęć będzie kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych., 

cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw; kreatywności  

i pracy zespołowej. Podczas zajęć uczniowie będą tworzyć prace plastyczne (płaskie, 

przestrzenne, proste układy dekoracyjne) z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. 

Warunkiem będzie wykorzystywanie do prac matematyki (np. figur geometrycznych, brył, 

kształtu liczb). Uczniowie będą rysowali, wycinali, kleili, powiększali, pomniejszali, 

porównywali. Na zajęciach uczniowie będą wykorzystywać narzędzia TIK (np. program 

Paint, Paint 3D), będą mogli wydrukować swoje prace w 3D – w ramach projektu do każdej 

ze szkół zakupione zostaną drukarki 3D. 

Efektem pracy na zajęciach będzie stworzenie wspólnej, wykonanej  

przez międzyszkolny zespół złożony z wszystkich uczestników kół plastycznych 

prowadzonych w poszczególnych szkołach w ramach projektu, tematycznej dekoracji  

na Międzyszkolny Turniej Matematyczny. Uczniowie wezmą również udział  

w Międzyszkolnym Turnieju Matematycznym – kibicować będą drużynom ze swoich szkół. 

Wszyscy uczestnicy koła Geometryczna sztuka otrzymają nagrody.  

Uczniowie uczestniczący w zajęciach wezmą udział w wycieczce do Wałbrzycha 

(Explora Park i Zamek Książ). 


