
Zajęcia z języka polskiego rozwijające zainteresowania uczniów. 

Realizowane w ramach  projektu ,,pokonajmy bariery” 

Beata Łaś-Zawadzka 

 

 Uczniowie podczas zajęć rozwijali umiejętność samodzielnego redagowania  tekstów  ze 
zwróceniem uwagi na poprawność  gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną. 

Dostrzegali wartości humanistyczne, artystyczne i społeczne zawarte w utworach literackich. Pogłębiali 
ogólną wiedzę o człowieku, życiu, kulturze, szczególnie o literaturze i języku, aby zrozumieć siebie i 
innych oraz otaczającą nas rzeczywistość. 

Uczniowie podczas zajęć korzystali z różnych źródeł wiedzy( internet, encyklopedie multimedialne), 
samodzielnie wyszukiwali informacje, porządkowali je i wykorzystywali podczas zajęć. Starałam się, aby 
formy i metody pracy z grupą były urozmaicone i atrakcyjne dla uczniów.  

 

Zajęcia z języka polskiego  

Mające na celu wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności 

Realizowane w ramach  projektu ,,pokonajmy bariery” 

Beata Łaś-Zawadzka 

 

 Uczniowie podczas zajęć rozwijali umiejętność samodzielnego redagowania  tekstów  



na dany lub dowolny temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność  gramatyczną, stylistyczną  

i ortograficzną oraz czytelność i estetyczność pisma. 

Uczniowie doskonalili umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury, poznawali oficjalne i 
nieoficjalne sytuacje mówienia, rozwijali swoją świadomość językową. 

Starałam się, aby formy i metody pracy z grupą były urozmaicone i atrakcyjne dla uczniów. Często 
stosowałam pomoce multimedialne. 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - prowadząca Urszula Madeja 

Jak zbudować poprawnie zdanie, który wyraz jest rzeczownikiem, a jaki pełni rolę przydawki, co to jest 

zdanie podrzędnie złożone? Gdzie postawić przecinek ? Jak napisać rozprawkę? Nad takimi i podobnymi 

zagadnieniami pochylają się uczniowie z grupy wyrównawczej, dla których stworzenie poprawnego 

zdania zawsze było nie lada wyzwaniem. 

 

 

 



 Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego- Dominika Strzelecka 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy II. Wśród doskonalonych umiejętności: 

 doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem tekstów kultury, 

 kształtowanie umiejętności redagowania krótkich form wypowiedzi: zaproszenia, ogłoszenia, 

zawiadomienia oraz dłuższych opis obrazu, rozprawka,. 

 wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

 doskonalono techniki interpretacji i analizy utworu literackiego, 

 wyszukiwanie środków stylistycznych w wierszach, 

 rozwiązywanie testów kompetencji. 

 

Matematyka wyrównawcza  - Monika Iwan Baran 

Na  zajęciach realizowano następujące tematy działania na liczbach całkowitych, ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych, procenty, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności. Dzięki stopniowaniu trudności 

zadań wzrasta motywacja uczniów do nauki oraz poczucie własnej wartości. Uczniowie lepiej radzą sobie 

w sytuacjach trudnych, poprawie uległa ich koncentracja uwagi, stali się odważniejsi w podejmowaniu 

działań. Zastosowanie aktywizujących metod pracy oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych wyzwoliło w nich twórcze postawy.  

Matematyka rozwijająca - Monika Iwan Baran 

Na  zajęciach realizowano następujące tematy działania na liczbach całkowitych, ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych, procenty, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności. Uczniowie uczestniczący w 

zajęciach koła matematycznego mogą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych 

warunkach niż na lekcji. Obowiązują tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i 

tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględnia zainteresowania 

uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają ich pasję 

poznawczą. 



 

Zajęcia wyrównawcze z ICT w Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej - Anna Budz 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dały uczniom możliwość powtórzenia wiadomości dotyczących liczb 

rzeczywistych i wykonywania działań na liczbach rzeczywistych. Uczniowie obliczali pole i obwód figur 

płaskich, zapoznawali się z prostymi działaniami na wyrażeniach algebraicznych. Uczniowie chętnie 

pracowali z tablicą interaktywną, eksperymentowali z możliwościami efektownego zapisu rozwiązania 

zadania na tablicy. Obliczając wartości pierwiastków mieli okazję zapoznać się z grą liczbową „Pamięć”, 

nazywali figury płaskie i określali ich własności podczas gry karcianej, zapoznawali się z technikami 

składania kartki papieru odkrywając  w ten sposób własności  wybranych figur.  



 

 

Koło matematyczne z ITC w Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej- Anna Budz 

Podczas zajęć Koła matematycznego uczniowie mieli okazję rozszerzyć swoją wiedzę o liczbach 

rzeczywistych, figurach przestrzennych, wyrażeniach algebraicznych i ich zastosowaniu w rozwiązywaniu 

zadań. Uczniowie chętnie pracowali z tablicą interaktywną, zwłaszcza prezentując rozwiązania zadań z 

geometrii płaskiej i przestrzennej. Uczestnicy zajęć  trenowali logiczne myślenia z grą „Mosty”, obliczali 

wartości pierwiastków z grą „Pamięć”, zapoznawali się z zadaniami wymagającymi modelowania 

matematycznego oraz z zadaniami na dowodzenie. Uczniowie rozwiązywali również indywidualnie  w Sali 

komputerowej testy matematyczne on-line, przedstawiali rozwiązania trudniejszych zadań na forum 

grupy.  

 



 

 

Najciekawsze zajęcia na warsztatach z języka angielskiego.- M. Bednarczyk 

 

      Kolejnymi ciekawymi zajęciami na warsztatach z języka angielskiego były zajęcia, na których 
przerabialiśmy słowotwórstwo – uczniowie uczyli się tworzyć nowe słówka za pomocą przedrostków oraz 
przyrostków. 

      Uczniowie najpierw zapoznali się z zasadami stosowania konkretnych przedrostków oraz przyrostków 
a następnie utrwalaliśmy poznane reguły za pomocą ćwiczeń utrwalających w formie papierowej oraz w 
formie elektronicznej. 

      Była to również dla nich dobra zabawa rywalizując ilością poprawnie tworzonych wyrazów za pomocą 
poznanych przyrostków oraz przedrostków. 



 

 

Uczę się wykorzystywać mój czas wolny – zajęcia z języka angielskiego, gr. I, nauczyciel Anna Kalata 

Zajęcia z języka angielskiego rozpoczęto od przeprowadzenia a następnie omówienia wyników 

testu diagnostycznego. 

 W pierwszym semestrze zrealizowano następujące tematy:  zapoznanie z formułą egzaminu 

Gimnazjalnego oraz Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, czasowniki modalne, użycie 

przedimka określonego ,the’, użycie przedimków określonych i nieokreślonych,  Christmas in Europe,  

Invitations, rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych – poziom rozszerzony, Elementy 

wiedzy o krajach anglojęzycznych -  Wielka Brytania. 

Podczas zajęć o tematyce bożonarodzeniowej uczniowie między innymi  poznali historię 

brytyjskich kartek bożonarodzeniowych oraz  przygotowali, przy użyciu metody ‘scrapbooking’, własne 

kartki świąteczne. Z kolei podsumowaniem zajęć Invitations, było projektowanie w programie Word 

zaproszeń. Na zakończenie zajęć o tematyce kulturowej uczniowie przygotowywali quiz dotyczący 

Londynu oraz Szkocji. Przykładowe prace uczniowskie zostaną dołączone do sprawozdania.   

 

Zajęcia rozwijające zainteresowana z geografii - prowadzący Damian Hełdak 

 



 

 

 

 

1. Zastosowanie filmu dydaktycznego (tematyka wulkanów); 

2. Praca metodą klucza dydaktycznego (rozpoznawanie typów chmur); 

3. Efekt pracy ucznia na zajęciach - gotowy profil topograficzny terenu, z przeliczeniem przewyższenia; 

4. Model Układu Słonecznego jako efekt pracy techniką posteru; 

5. Wykres średnich temperatur wybranego miesiąca z ostatnich stu lat - jako dowód w tematyce 
dotyczącej globalnego ocieplenia; 

6. Ćwiczenie z mapą Polski - wyznaczanie granicy dorzecza Wisły i Odry metodą graficzną na mapie 

konturowej. 



 

 

Zajęcia artystyczne Małgorzata Czernik. 

Doskonalenie umiejętności z zakresu rysunku, technik malarskich, proporcji , perspektywy to 

umiejętności, które są ćwiczone wśród uczniów ze zdolnościami  z zakresu sztuk pięknych . 



 

 

Koło historyczne - prowadzący Urszula Madeja. 

Polska królów elekcyjnych to jeden z wątków zajęć koła historycznego. Ciekawe wydarzenie z zakresu 

nowożytnej historii Polski budzą zainteresowanie członków koła historycznego, koło niewielkie składa się 

z czterech uczniów. Dwoje z nich  bierze udział w małopolskim konkursie historycznym z tej tematyki. 

Zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego i będą walczyć o tytuł laureata. Kolejna uczennica zmaga się 

w konkursie losy bliskich i dalekich a na zajęciach uczy się warsztatu historyka, pisząc pracę do turnieju. 



 

Zajęcia sportowe - Katarzyna Cetera, Jan Pawlikowski. 

Głównym celem zajęć sportowych z piłki siatkowej oraz piłki nożnej jest ukazanie młodzieży, jak można 

aktywnie wykorzystać swój czas wolny. Uczniowie mają możliwość nauki i doskonalenia elementów 

techniki gry. Dzięki zajęciom sportowym młodzież rozwija umiejętność współpracy w grupie 

rówieśników. 


