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PROJEKT -  "Drogi do szczęścia" 
TO POD, rok szkolny 2015/2016 

MODUŁ TERMIN ODPOWIEDZIALNI CELE ZADANIA 

I. Wprowadzenie do 

filozofii szczęścia 

IX 

X 

M. Żuk 

A. Włodarczyk 

 

Uczniowie: 

 

 poszukują i twórczo 

wykorzystują wiedzę na temat 

filozoficznej koncepcji 

szczęścia, 

 dociekają natury szczęścia i 

jego osiągalności, 

 potrafią wykorzystać 

umiejętności matematyczne w 

sytuacjach praktycznych, 

 wyzwalają w sobie ekspresję 

twórczą. 

1. Szczęśliwe powroty z wakacji – 

zadanie matematyczne. 

2. Szczęśliwe życie książek – 

eksperyment czytelniczy. 

3. „Cytatoumilacze”. 

4. Filozofia szczęścia. 

5. Dzień Marzyciela. 

II. Budujemy 

cywilizację 

szczęścia            

wśród 

najbliższych 

XI 

XII 

M. Gibek 

A. Niedbalska 

K. Czabaj 

 

Uczniowie:  

 

 wzmacniają pozytywne relacje 

w kontaktach z innymi  

 wykazują się znajomością miar 

i jednostek przy pisaniu 

tekstów 

 propagują czytelnictwo 

poprzez działania  

 

1. Cywilizacja szczęścia w różnych 

aspektach -  (plakat). 

2. Książka moich rodziców lub 

dziadków -  (album).   

3. Drzewo dobrych uczynków.  

4. Przepis na szczęście – zadanie 

matematyczne. 

5. Galeria szczęścia – prezentacja 

prac. 
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III. Żyj sportowo, 

aktywnie i zdrowo 

I 

II 

B. Sajewicz 

G. Wawrzyniak 

M. Tuz 

Uczniowie: 

 

 radzą sobie z nadmiernym 

obciążeniem kręgosłupa 

 znają zasady zdrowego 

odżywiania i picia 

odpowiedniej ilości wody 

 rozwijają aktywność 

ruchową, uprawiają sporty 

zimowe 

 znają naturalne sposoby 

leczenia 

 rozpoznają rośliny lecznicze 

występujące w przyrodzie 

 

Zadania: 

 

1. Dbamy o własny kręgosłup 

2. Dbamy o własne zdrowie 

 

 Czysta woda zdrowia doda – 

promowanie picia wody i jej 

dobroczynny wpływ na nasze 

samopoczucie i prawidłowy 

rozwój naszego organizmu 

 Pamiętamy o drugim śniadaniu 

 

3.”Leki z bożej apteki” - stosowanie 

zasad medycyny niekonwencjonalnej. 

IV. Budzenie 

szczęścia 

III 

IV 

E. Bury 

M. Zaworska 

B. Hawron 

Uczniowie: 

 

 rozwijają różnorodne 

uzdolnienia  w zależności od 

zainteresowań 

 wnikliwie obserwują 

otaczający świat 

 przejawiają wrażliwość na 

piękno budzącej się do życia 

przyrody 

 wykorzystują umiejętności    

matematyczne w sytuacjach   

praktycznych 

 

Zadania: 

 

1. Pobudka! „Co nam w duszy 

gra’ - czas na wiosenną 

aktywność. 

2. Pobudka! „Odkrywamy 

piękno”- tworzymy wiosenną 

fotogalerię. 

3. Pobudka! „Przyroda już nie 

śpi”- podpatrujemy budzącą się 

do życia przyrodę. 

4. Pobudka! „Matematycy na 

start” – liczby wokół nas. 

V. Azymut na morze 
V 

VI 

J. Trybel 

T. Wójtowicz 

J. Brudniak 

Uczniowie: 

 

 w sposób kreatywny 

rozwijają swoje twórcze 

predyspozycje 

 poszukują informacji na 

Zadania: 

 

1.Atrakcje Rewala w pigułce – plakaty 

i prezentacje 

2.„Cyferkowo” pierwszaki na 

matematyczno -muzycznej otwartej 
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temat atrakcji turystycznych 

 rozumieją jaką wartość w 

życiu człowieka stanowi 

szczęście 

 rozwijają umiejętność sztuki 

samoobrony, debatowania, 

pisania japońskiej kaligrafii. 

 

scenie – inscenizacja + lekcja piosenek 

o szczęściu. 

3. „ W Krainie Kwitnącej Wiśni”  

 

– tydzień w Japonii:   

- warsztaty dla rodziców i nauczycieli 

(samoobrona)  

- spotkanie z zawodnikami LKS 

„Zarzewie” 

- konferencja – „Jak można osiągnąć 

sukces sportowy”, 

- pokaz karate – grupa początkująca, 

- warsztaty kaligrafii dla uczniów – 

nauka pisania i czytania liczebników 

od 1-10 w języku japońskim, słownik  

 

 


