Szkolna Baza Projektów Edukacyjnych
rok szkolny 2017/2018
TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
1. Jakie były początki ukraińskiej szkoły w Bartoszycach? (język ukraiński,
historia)
2. Jak wyglądała działalność kulturalna Związku Ukraińców w Polsce w
Bartoszycach? (język ukraiński, historia)
3. Jaką rolę odegrało Ukraińskie Liceum Pedagogiczne nr 2 w Bartoszycach?
(język ukraiński, historia, historia Ukrainy)
4. Jakie ukraińskie pieśni obrzędowe zachowały się w powiecie bartoszyckim?
(muzyka, język ukraiński, historia Ukrainy)
5. Warmia i Mazury - Ojczyzna wielu wypędzonych narodów. Jak wyglądały
sytuacje mniejszości narodowych w powiecie bartoszyckim w latach 1945 –
1947? (historia)
6. Czy znamy treść „Zemsty” Aleksandra Fredry? – między nami graczami (gra
edukacyjna) (język polski, plastyka)
7. Co wiemy o prawach i obowiązkach ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi
Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w w Bartoszycach? - gazetka
szkolna. (język polski, wiedza o społeczeństwie, informatyka)
8. Jakie przejawy wielokulturowości dostrzegamy w Bartoszycach? (geografia,
historia, wos)
9.

Komu potrzebna jest pomoc? (wiedza o społeczeństwie)

10. Losy i dzieje ludności ukraińskiej po 1947 roku. (wiedza o społeczeństwie)
11. Jak wody powierzchniowe naszej gminy wpływają na rozwój roślin? (geografia,
biologia)
12. Jak mniejszości narodowe wpłynęły na kulturę naszego regionu? (geografia)
13. Czy wśród słynnych matematyków znajdziemy Ukraińca?
(matematyka, język ukraiński)

14. Czego nauczymy się od ukraińskich wielkich matematyków?” (matematyka)
15. Co zawdzięczamy starożytnym Grekom? (matematyka)
16. Jak wygląda nasza szkoła w liczbach? (matematyka)
17. Co matematyka ma wspólnego z motoryzacją? (matematyka)
18. W jakim banku najlepiej założyć konto oszczędnościowe przez gimnazjalistów?
(matematyka)
19. Stand –by pożeracze energii. (matematyka)
20. W jaki sposób zareklamujesz swoją gminę koledze (koleżance) z zagranicy?
(geografia, wiedza o społeczeństwie, historia)
21. Jak wykorzystujemy zasady dynamiki Newtona w życiu codziennym?
(fizyka, matematyka)
22. Co możemy zrobić, aby mój dom był bardziej ekologiczny?
(biologia, fizyka, technika)
23. Co można zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów w środowisku?
(biologia, fizyka, technika)
24. Ile chemii zjadam każdego dnia? (chemia, matematyka, technika)
25. Prezentacja potraw ukraińskiej kuchni (technika)
26. Angielski ABC dla najmłodszych. (język angielski)
27. Czy wśród światowej sławy kompozytorów znajdziemy Ukraińca? (muzyka, język
ukraiński, historia Ukrainy)
28. Czy ziemia bartoszycka jest atrakcyjna turystycznie? (geografia,
informatyka)
29. Emigracja ukraińska na terenie powiatu bartoszyckiego. (historia)
30. Wielcy matematycy wśród Rosjan.( język rosyjski, matematyka)
31. Dania rosyjskiej kuchni narodowej.( język rosyjski, technika)
32. Rosyjska sztuka ludowa i jej wytwory.( język rosyjski, plastyka)
33. Jak język polski, język ukraiński zmienił się pod wpływem języka angielskiego –
słownik wyrazów zapożyczonych z języka angielskiego. (język angielski)
34. English around us – Angielski wokół nas. (język angielski)
35. Dlaczego Lwów nazywamy drugim Krakowem? (geografia)

