Tematy projektów edukacyjnych dla klas 2
l.p.

Temat projektu

1.
2.

Coca-cola -pić czy nie pić?
Jak można spędzać czas wolny? Mało znane gry i zabawy rekreacyjne.

3.
4.

Z wizją czy bez wizji?
"Dom rodzinny widać, choć go nie ma..."

5.
6.

Projekt trasy rowerowej po gminie Syców.
Najpiękniejsze krajobrazy Ziemi Sycowskiej.

7.

"Drzewostan miasta Syców".

8.
9.

Od Chamonix do Soczi – czym zasłynęli polscy medaliści zimowych igrzysk
sportowych?
Jak aktywnie i sportowo spędzać czas w Sycowie?

10. Aktywność fizyczna-rola i znaczenie w życiu człowieka, formy ruchu dla różnych
11. grup wiekowych.
Mistrzowie sportu rodem z Dolnego Śląska.
12. Is Ireland a green land?
13. Who is Elizabeth II - a queen or a woman?
14. Ist Syców sehenswert? - deine Angebote zur Stadtbesichtigung.
Czy Syców jest wart zobaczenia? - Twoje propozycje zwiedzania miasta.
Welche beruhmten deutschen Personlichkeiten kennst du? Was soll man uber sie
wissen?
15. Jakie znasz słynne niemieckie osobowości? Co należy o nich wiedzieć?
16. Zwykłe niezwykłe powietrze.
17. Jak odkryłem prawo zachowania masy?
18. Ustrój demokratyczny - jego zalety i wady.
19. Prawa kobiet na przestrzeni dziejów.
20. Dlaczego świętujemy niepodległość?
21. Patriotyzm - dawniej i dziś.
22. Dydaktyczny charakter literatury dziecięcej.
23. Irena Sendlerowa - anioł w czasach grozy i pogardy.
24. Jak zachowywać się w czasie burzy, czyli co to jest piorun?
25. Jak zrobić klimatyzator domowy bez zasilania?
26. Jak moja szkoła i klasa przedstawia się w procentach?
27. Jak oszczędnie wyremontować i urządzić mieszkanie? Robimy kosztorys.

28. Dlaczego warto zwiedzić Nową Zelandię?
29. Dlaczego warto zwiedzić Australię?
30. Czy przez rozrywkę szybciej jest do wiedzy?
31. Oszczędzamy w bankach.
32. Gra "1 z ...". Przygotowanie i przeprowadzenie gry w klasie 7 z różnych działów
33. matematyki.
Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w życiu codziennym.
34. Zdrowa kuchnia polska.
35. Jak wykonać projekt sieci komputerowej?
36. Jak zabezpieczyć swój komputer?
37. Rzuty aksonometryczne.
38. Mapa miejsc niebezpiecznych w szkole-co zrobić aby ich nie było?
39. Na wybranych przykładach dokonaj analizy reklam.Wyjaśnij jaki obraz świata
kreują.
40. Jakie środki językowe można odnależć w tekstach piosenek rapowych?
41. Kolorowo znaczy zdrowo.
42. Po ciemnej stronie mocy- świat bakterii.
43. Doping w sporcie.
44. Odnowa biologiczna-jak wpływa na organizm człowieka
45. "British and American English - differences. Różnice w brytyjskim i amerykańskim
angielskim."
46. "Let's Kahoot English! - nowoczesne technologie w służbie nauki języka
angielskiego."
47. Elisabeth von Ősterreich-Ungarn ist weltbekannt - Warum, begründe Deine
Meinung.
48. Familienfeste sind für die Familie wichtig - Beschreibe sie und begründe Deine
Meinung.
49. Jak wielki był Kazimierz Wielki?
50. Rajd rowerowy po Dolnym Śląsku z historią w tle.
51. Wyobraźnia miłosierdzia szansa dla współczesnego wolontariatu.

