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matematyka klasa VI 

Temat: Pola i obwody czworokątów. 

Cele lekcji:  

• Umiejętne korzystanie ze wzorów na obliczanie pól i obwodów czworokątów  

• Rozwijanie sprawności rachunkowej -zadania tekstowe  związanych z polami 

czworokątów  

XI. Obliczenia w geometrii.  

Uczeń: 1) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 2) oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, 

równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych 

wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na przykład pole trójkąta o boku 1 km i 

wysokości 1 mm;  

Cele sformułowane w języku ucznia:  

• Przypomnisz  sobie  wzory  na  obliczanie  pól  i  obwodów  różnych czworokątów 

• Będziesz stosował poznane wzory na obliczanie pól i obwodów czworokątów w 

zadaniach.  

• Rozwiążesz zadania tekstowe związane z polami i obwodami czworokątów.  

Kryteria sukcesu:  

Uczeń: 

• utrwali  poznane  wzory  na  obliczanie  obwody i pola  czworokątów 

• obliczy  proste  zadania  stosując  wzory  na  pola  i  obwody czworokątów 

• rozwiąże zadania tekstowe związane z polami i obwodami czworokątów.  

 

Przebieg lekcji:  

1.  Czynności organizacyjne.  

2.  Rozmowa z uczniami o przedmiotach z ich otoczenia w kształcie czworokątów oraz o 

zastosowaniu wzorów w praktyce np. zakup glazury –pole, listew przypodłogowych-obwód.   

3.  Podanie tematu i celów lekcji sformułowanych w języku ucznia. 

4.  Praca uczniów ze skryptem i apletem wykonanym w geogebrze. 



a) przypomnienie wzoru na pole i obwód  kwadratu i proste obliczenia z różnymi 

długościami boków, korzystanie z suwaka-różne długości boków. 

 

b) przypomnienie wzoru na pole i obwód  prostokąta. Proste obliczenia z różnymi 

długościami boków, przesuwanie suwaka. 

 

c) przypomnienie wzoru na pole i obwód równoległoboku. Przypomnienie powstania 

wzoru na pole figury-graficzna ilustracja. 

 

d) przypomnienie wzoru na pole i obwód trapezu. Ilustracja graficzna wzoru. 

 

e) przypomnienie wzoru na pole i obwód rombu. Ilustracja graficzna wzoru. 

 

f) rozwiązywanie zadań z analizą wg wzoru na aplecie: wypisanie danych, wzory, 

rozwiązanie zadania, odpowiedź. Uczniowie wypisują poszczególne etapy, a nauczyciel 

odsłania je na aplecie. Wspólnie dokonują  porównań zapisu rozwiązań.  

 

g) Wykonanie wybranych zadań z podręcznika lub zbioru zadań.  

 

5.  Podsumowanie  lekcji i przypomnienie, na co będziemy zwracać uwagę.  

6.  Samoocena uczniów. Dokończ jedno z podanych niżej zdań:  

a.  Wzór na obwód czworokąta pomoże mi obliczyć ……  

b.  Praca z apletem…..   

c.  Trudność sprawiło mi… Łatwe było dla mnie…. 

 

 

                                                                                                                       Marlena Kowalewska-Kozubek 

 

 

 

 

 

 

 

 



matematyka klasa VI 

Temat: Siatki graniastosłupów i ostrosłupów. 

Cele lekcji: 

• rysowanie siatek graniastosłupów i ostrosłupów prostych, 

• rysowanie rzutów równoległych graniastosłupów i ostrosłupów. 

Cele sformułowane w języku ucznia: 

• rozpoznasz graniastosłupy i ostrosłupy. 

• narysujesz siatkę graniastosłupa i ostrosłupa o podanej podstawie i wysokości.  

X. Bryły. Uczeń: 1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli brył; 2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór; 3) 

rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów; 4) rysuje siatki prostopadłościanów;  

 
Kryteria sukcesu: 

Uczeń: 

•  rozpozna graniastosłup i ostrosłup pośród innych brył i go opisze; 

•  narysuje siatkę graniastosłupa i ostrosłupa w geogebrze; 

•  potrafi narysować graniastosłup i ostrosłup w rzucie równoległym w geogebrze. 

Pytanie kluczowe dla uczniów: 

Jak wyglądałoby pudełko na prezent zaprojektowane przez Ciebie, a jak wyglądają  
pudełka w sklepach?  

 

Przebieg lekcji  

1. Czynności organizacyjne. 

2. Podanie tematu, celów lekcji sformułowanych w języku ucznia. 

3. Praca z apletem – prezentacja różnych brył i wyszukanie pośród nich graniastosłupów i 

ostrosłupów. 

 



4. Burza mózgów – wybór graniastosłupów  i ostrosłupów. 

5. Sformułowanie definicji graniastosłupa  i ostrosłupa. 

6. Uczniowie podają przykłady graniastosłupów  i ostrosłupów występujących  w życiu 

    codziennym i opisują je w karcie pracy. 

 

 

7. Praca z programem geogebra. Zadanie polegające na rysowaniu rzutu i siatki graniastosłupów 

    i ostrosłupów. 

 



 

 

 

 

8. Samoocena uczniów: czego dzisiaj się nauczyliśmy, co było łatwe, co było trudne, czy program 

    geogebra pomaga w nauce? 

 

 

 

 

Marlena Kowalewska-Kozubek 

 



historia klasa VI  

Temat: Historia Purdy w wędrownych butach – zajęcia terenowe. 

Czas: 90 min. (dwie godziny lekcyjne) 

Cele ogólne:  

• wyszukiwanie interpretowanie i przetwarzanie informacji; 

• poznanie historii Purdy. 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

• czyta ze zrozumieniem i wykonuje instrukcje; 

• wyszukuje informacje; 

• pracuje z różnymi rodzajami źródeł historycznych; 

• dokonuje analizy, selekcji i interpretacji informacji; 

• formułuje wnioski; 

• odkrywa znaczenie dziedzictwa kulturowego w poznawaniu przeszłości; 

• współpracuje w zespole.  

Metody / formy pracy:  

- zajęcia terenowe w formie questu,  

- praca w parach.  

Materiały i pomoce dydaktyczne: 

- karta zadaniowa dla każdego ucznia: quest*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podkładki,  

- przybory  

   piśmienne. 

 

  

 

* link do pobrania questu: 

https://1drv.ms/p/s!ArD75eH1TEfFkBWGajmn7K3R6IiA 



Przebieg zajęć:  

1. Sprawy organizacyjne (przywitanie, sprawdzenie obecności).  

2. Przedstawienie tematu i omówienie formy zajęć, podział klasy na grupy/pary. 

3. Przeprowadzenie zajęć w terenie. 

4. Podsumowanie zajęć w sali lekcyjnej – wspólne uzupełnienie braków w kartach zadaniowych,  

    wymiana doświadczeń, utrwalenie najważniejszych informacji z historii miejscowości.  

 

W rezultacie przeprowadzonych zajęć i zgromadzonego materiału foto i wideo powstała 

prezentacja przybliżająca partnerom projektu historię i ciekawostki o naszej miejscowości oraz 

film będący elementem promocji Purdy. Rezultaty powstały we współpracy nauczycieli: historii, 

zajęć komputerowych i j.angielskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cezary Ordon 

 

 

https://1drv.ms/p/s!ArD75eH1TEfFkBWGajmn7K3R6IiA  

https://youtu.be/6hQlOjqkqEU  



Cykl zajęć z historii w kl.VI przeprowadzonych metodą lekcji odwróconej. 

Temat: Ślady średniowiecza w moim regionie.  

Czas: 5 jednostek lekcyjnych 

Cele ogólne: 

• wyszukiwanie, interpretowanie i przetwarzanie informacji; 

• poznanie historii regionu; 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

• wyszukuje informacje; 

• pracuje z różnymi rodzajami źródeł historycznych; 

• dokonuje analizy, selekcji i interpretacji informacji; 

• formułuje wnioski; 

• odkrywa znaczenie dziedzictwa kulturowego w poznawaniu przeszłości; 

• stosuje siatkę w skali; 

• sporządza plakat informacyjny w formie mapy; 

• wykorzystuje wiedzę w praktyce; 

• współpracuje w zespole. 

 Metody i formy pracy: 

- karty zadań,  

- praca z prezentacją multimedialną,  

- praca w parach,  

- praca w grupie. 

 Materiały i pomoce dydaktyczne: 

- karta zadaniowa dla każdego ucznia,  

- prezentacje multimedialne: „Warmia, Mazury czy Prusy?”, „Miasta Warmii”,  

- materiały ilustracyjne przygotowane do wklejenia (herby, zabytki, nazwy wybranych miast),  

- brystol,  

- przybory piśmienne i rysownicze. 

Przebieg zajęć:  

* Trzy dni przed realizacją zajęć za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams została udostępniona 

uczniom prezentacja pt. „Warmia, Mazury czy Prusy?”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z 

treścią prezentacji oraz zrobienie stosownych notatek. Każdy uczeń miał przygotować jedno 

pytanie odnośnie poruszonej w prezentacji problematyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/p/s!ArD75eH1TEfFrXXHX04F5RbN4O2T  



I. Warmia, Mazury czy Prusy? 

Czas: 1h  

1. Sprawy organizacyjne (przywitanie, sprawdzenie obecności).  

2. Przedstawienie tematu i omówienie formy zajęć. 

3. Nawiązanie do prezentacji multimedialnej „Warmia, Mazury czy Prusy?”. Odpowiedzi na 

    postawione przez uczniów pytania.  

4. Praca z kartą zadaniową polegającej na lokalizowaniu własnej miejscowości i regionu na 

     mapie. 

5. Podsumowanie zajęć – wspólne uzupełnienie braków w kartach zadaniowych, wymiana 

     doświadczeń,  utrwalenie najważniejszych informacji. 

 

*  Uczniowie zostali poinformowani o udostępnieniu prezentacji „Miasta Warmii” przygotowującej  

   ich do kolejnego spotkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Miasta Warmii 

Czas: 1h 

1. Sprawy organizacyjne (przywitanie, sprawdzenie obecności).  

2. Przedstawienie tematu i omówienie formy zajęć, podział klasy na grupy. 

3. Nawiązanie do prezentacji multimedialnej  „Miasta Warmii” i pogadanka na temat miast: które 

     miasto zaintrygowało i dlaczego; które chcieliby odwiedzić jako pierwsze; w którym już byli?  

4. Grupy uczniów losują nazwę jednego z miast warmińskich. Następnie ze zgromadzonego 

     materiału ilustracyjnego wybierają elementy pasujące do ich tematu i w oparciu o nie tworzą 

     krótką ustną prezentację o wylosowanym mieście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prezentacja efektów pracy. 

6. Podsumowanie zajęć: ranking miast w oparciu o stworzone przez uczniów kryteria np.: 

     najstarsze, największe, największa ilość zabytków itd. Uzupełnienie karty zadaniowej. 

https://1drv.ms/p/s!ArD75eH1TEfFrXYFEJ3c-Tc3X_WJ  

BARCZEWO 



III. Mapa naszych wędrówek po Warmii 

Czas: 3h 

1. Sprawy organizacyjne (przywitanie, sprawdzenie obecności).  

2. Przedstawienie tematu i omówienie formy zajęć, podział klasy na pary. 

3.  Uczniowie w parach pod kierunkiem prowadzącego powiększają element mapy 

      wykorzystując metodę siatki w skali,  wspólnie tworzą plakat informacyjny: wyrysowują 

      kontur regionu, nanoszą nazwy miejscowe i ilustracje. 

4. Wykorzystując doświadczenia z wyjazdów edukacyjnych zrealizowanych w ramach projektu 

     uzupełniają plakat stworzonymi przez siebie ilustracjami. 

5. Podsumowanie zajęć: prezentacja efektów pracy. 

 

Ewaluacja cyklu zajęć: 
Uczniowie zweryfikowali zdobytą i przekazaną im wiedzę, wypełniając przygotowany przez 

koordynatora projektu formularz. 

Przykładowe pytania formularza: 

1. Na mapie Polski zaznacz i nazwij: 

a) stolicę naszego kraju; 

b) historyczną granicę naszego regionu; 
c) nasze miasto powiatowe 

2. Które z wymienionych postaci związane były z naszym regionem? 
a) Maria Curie-Skłodowska e) Kazimierz Wielki  
b) Mikołaj Kopernik  f) Feliks Nowowiejski     
c) Józef Piłsudski   g) Henryk Sienkiewicz   
d) Andrzej Batory  h) Barbara Zdunk 

3. Kim były zaznaczone przez Ciebie postaci?  

Z którym miastem na Warmii każda z nich była związana? 

4. Ile zamków warmińskich odwiedziliście w trakcie wyjazdów edukacyjnych? W którym 

wieku zostały one wybudowane? Do kogo należały (udziel ogólnej odpowiedzi)? 

5. W jednym mieście, mimo warownych murów, nie znaleźliście zamku. W jakim mieście     

i co otaczały warowne mury? 

 

 

Cezary Ordon 



Otwarta lekcja języka angielskiego w kl.VI z wykorzystaniem tablicy interaktywnej                     

i programu Open-Sancore. Obserwatorzy zajęć: nauczyciele z SP nr 2 w Tyrnavos, Grecja. 

Temat: Looking after your pet – doskonalenie umiejętności czytania, słuchania i mówienia. 

Cele w języku ucznia: 

• rozpoznasz zwierzęta po ich opisie (czytanie i słuchanie)  

• zadasz pytania o zwierzęta domowe i udzielisz odpowiedzi (mówienie)  

• przypomnisz schemat pytania w czasie Present Simple (gramatyka) 

Zajęcia przygotowane w oparciu o podręcznik "New Hot Spot 3", str.12-13 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne:  

- przedstawienie gości,  
- sprawdzenie obecności,  

- prezentacja tematu i celu zajęć 

2. Rozgrzewka językowa: 
- kolejne slajdy zawierają zwierzęta ukryte pod plamami, 

- uczeń zmazując plamę, nazywa ukazujące się zwierzę, 

- ukryte zwierzęta: koń, pająk ,wąż, pies, papuga, ryba 

 

3. Część główna lekcji: 

- uczniowie czytają tekst w celu ogólnego zrozumienia, dopasowują ilustracje do opisów 

  (materiał w podręczniku i na tablicy interaktywnej) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



- uczniowie odnajdują wyrazy w tekście, starają się zrozumieć znaczenie z kontekstu: 

   lead   aquarium   mice   web   shed   perch 

 
 * kolejny slajd w formie zabawy rozwiewa wątpliwości co do znaczenia słownictwa: 
    po przesunięciu słowa na żółte pole, ukazuje się jego znaczenie w j.polskim 

 

- powtórzenie konstrukcji pytania w czasie Present Simple 
  (zadaniem ucznia jest przesunięcie podanych określeń na właściwe pole) 

 
- kolejne slajdy zawierają tablice z rozsypanką wyrazową: uczniowie układają pytania,  

  przesuwając słowa na właściwe miejsce 

 



 

- doskonalenie umiejętności komunikowania się w j.angielskim na temat zwierząt: 

/uczniowie losują karteczki z nazwami zwierząt; podchodzą do wybranej osoby; 
odgadują wylosowane przez partnera zwierzę po zadaniu mu trzech pytań/ 

 

- słuchanie: uczniowie słuchają nagrania w celu zdobycia szczegółowych informacji, tj. 
imion poszczególnych kotów (ćw.3, str.13) 

 



4. Omówienie pracy domowej: 

 

5. Podsumowanie lekcji: 
- wychodząc z klasy, uczniowie przesuwają do koperty spinacz, jeśli poniższe zdanie jest   

   dla nich prawdziwe 

 

* po przeprowadzonej lekcji dwa spinacze nie zostały „wrzucone” do koperty; w ramach 
projektu realizowane były zajęcia wspomagające dla grupy uczniów potrzebujących pomocy w 

opanowaniu materiału 

 

 

 

Krystyna Izdebska 



Cykl zajęć z j.angielskiego, religii i informatyki w kl.VI o tematyce bożonarodzenio- 

wej przygotowany we współpracy szkół partnerskich. Zajęcia zawierają elementy lekcji 

odwróconej. 

Temat: Diversity brings cultures together – gromadzenie i prezentowanie informacji  
                o zwyczajach bożonarodzeniowych w Polsce i Grecji. 
Cele w języku ucznia: 

• zgromadzisz i omówisz warmińskie tradycje związane z okresem adwentu i Bożego 

Narodzenia (religia) 

• zilustrujesz i opiszesz w j.angielskim wybrane zwyczaje (religia / j.angielski) 

• przeczytasz i przetłumaczysz fragmenty tekstu przygotowanego przez uczniów z 

partnerskiej szkoły o zwyczajach w Grecji (j.angielski) 

• wykorzystasz aplikację OneNote do udostępnienia swojej części zadania (zajęcia 

komputerowe) 

• przygotujesz plakat zestawiający tradycje w Polsce i Grecji (zajęcia z wychowawcą) 

• samodzielnie przeanalizujesz materiał o spójnikach kontrastu (j.angielski) 

• napiszesz wypracowanie porównujące zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i Grecji 

 

Kryteria sukcesu: 

Uczeń: 

• narysuje lub zrobi zdjęcie ilustrujące jedną z wybranych tradycji warmińskich i ją opisze 

• udostępni w aplikacji OneNote tłumaczenie fragmentu testu o zwyczajach greckich 

• przygotuje element plakatu 

• wykona zadanie w aplikacji Forms, podsumowujące samodzielną pracę z materiałem o 

spójnikach kontrastu 

• napisze wypracowanie wg udzielonych wskazówek 

 

Opis podjętych działań w międzyprzedmiotowym zespole nauczycielskim: 

1. Nauczycielka religii omówiła z uczniami tradycje i zwyczaje warmińskie w okresie 

adwentu i Bożego Narodzenia. Uczniowie podzielili się swoimi rodzinnymi 
doświadczeniami i wybrali dwadzieścia cztery zwyczaje do umieszczenia w kalendarzu 

adwentowym. 

2. Każdy uczeń otrzymał dwa zwyczaje do pisemnego i graficznego opracowania. 

Przygotowany materiał w j.angielskim został wykorzystany do stworzenia kalendarza 

adwentowego w formie online na stronie: adventmyfriend.com. Po kliknięciu w okienko, 

ukazuje się przygotowany przez ucznia materiał: rysunek/zdjęcie, opis, film. 
 



3. Kalendarz Adwentowy został udostępniony partnerom w Grecji za pomocą platformy 

eTwinning.  

 
4. Uczniowie przystąpili do pracy z udostępnionym przez partnerów ze szkoły w Tyravos 

tekstem o tradycjach bożonarodzeniowych w Grecji.  Wykorzystaliśmy do tego aplikacje: 

Teams oraz OneNote dostępne w Office 365 dla szkół. Zadanie polegało na 
przetłumaczeniu wydzielonych fragmentów tekstu i sparafrazowaniu uzyskanych 

informacji. Działanie koordynowały nauczycielki j.angielskiego i zajęć komputerowych. 

 

  
 

 

5. Na podstawie zgromadzonych i udostępnionych informacji, na zajęciach z wychowawcą 

uczniowie przygotowali plakat zestawiający obie tradycje. 



 

6. Nauczyciele j.angielskiego partnerskich szkół opracowali prezentację PowerPoint online 

przybliżającą stosowanie spójników kontrastu w zdaniach złożonych. Prezentacja 
została udostępniona uczniom w aplikacji Teams oraz na platformie eTwinning. 

Uczniowie po zapoznaniu się z materiałem i zrobieniu stosownych notatek, wykonali 

zadanie w aplikacji Forms. Uzyskany wynik został opatrzony stosownym komentarzem 
przez nauczycieli j.angielskiego z ewentualnymi wskazówkami jak efektywniej 

przyswoić materiał. 

                                                                                                
 

 

 
                                                                            

 

 
                                                                           

                             

 

 

 

7. Podsumowaniem powyższych działań była praca pisemna w j.angielskim na temat różnic 
i podobieństw bożonarodzeniowych tradycji Polski i Grecji: 



8. Rezultatem wszystkich działań w opisanym cyklu zajęć jest prezentacja w aplikacji Sway: 

https://sway.office.com/nMj44mvJHXThUagK?ref=Link  

 

 

 
                                                                                                                      Krystyna Izdebska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sway.office.com/nMj44mvJHXThUagK?ref=Link


zajęcia komputerowe klasa VI 

Temat: Uczniowskie Studio Projektowe, czyli praca zespołowa nad grami i z  programami 
                komputerowymi. 

Cele lekcji:  

• Umiejętne korzystanie z programów komputerowych  

• Rozwijanie sprawnego korzystania z komputera 

1.   Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń: 

1)   komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;  

2)   odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;  

5)   posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 

3.   Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń: 

1)   wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); 

3)   wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach; 

4.   Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń: 

4)   przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne. 

5.   Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń: 

1)   za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;  

2)   uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i 

uprawnień. 

 
Cele sformułowane w języku ucznia:  

• Poznasz program Geogebra i wykorzystasz go do tworzenia rysunków 

• Zastosujesz platformę LearningApps do tworzenia różnorodnych gier edukacyjnych 

• Rozwiążesz zadania związane z grą matematyczną stworzoną w programie Scratch  

Kryteria sukcesu:  

Uczeń: 

• stworzysz rysunek Grecji za pomocą odcinków i punktów 

• za pomocą platformy LearningApps wykonasz grę matematyczną Milionerzy 

• dopracujesz grę matematyczną w Scratchu 

 

Przebieg lekcji:  

1. Czynności organizacyjne, stworzenie grup do pracy-pary mieszane uczeń z Polski i uczeń  
    z Grecji.  

2.  Przedstawienie padletu padlet.com/mkk/erasmus 



 

3.  Prezentacja gier  „Różnorodność Polski i Grecji” stworzonych przez uczniów na poprzednich 

     zajęciach informatycznych. Każda para opowiada po angielsku o swojej grze i zaprasza do gry 

     uczniów z Grecji.  

4.  Praca uczniów z platformą LearningApps. Uczniowie z Grecji logują się na swoje nowe konta.   

     Przy pomocy kolegów z Polski opracowują grę matematyczną Milionerzy.  

 

5. Prezentacja programu Geogebra 5.0. Wykonanie zadania z zastosowaniem kilku narzędzi  

    programu np. punkt, odcinek, zaznaczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Praca ze znanym uczniom z Polski i Grecji programem Scratch 3.0 polegająca na dokończeniu 

     gry matematycznej „Dopasuj”.  

  P  

 

7.  Podsumowanie i samoocena uczniów. Dokończ jedno z podanych niżej zdań:  

a.  Praca z Geogebra pomogła mi ….. 

b.  Tworzenie gier na platformie LearningApps jest…..   

c.  Scratch to program …….. 

d.  Trudność sprawiło mi… Łatwe było dla mnie…. 

 

 

                                                                                                                          Marlena Kowalewska-Kozubek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Warsztat muzyczny z udziałem grup partnerskich z Purdy i Tyrnavos odbył się w 

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w Zamku Kapituły Warmińskiej.  

Temat: „Mały region, wielki świat” – muzykowanie w domu Kopernika. 

Cele:  

• nauka piosenki „Mały region, wielki świat” oraz nauka akompaniamentu do 

piosenki. 

• rozbudzenie zainteresowań muzycznych poprzez śpiew i grę na instrumentach 

muzycznych. 

• kształtowanie poczucia rytmu, zapoznanie z dźwiękami triady harmonicznej gamy 

C-dur. 

• nagranie audio-video piosenki „Mały region, wielki świat”. 

 

Pomoce dydaktyczne:  

• keyboard 

• tekst piosenki „Mały region, wielki świat” 

• podkład muzyczny do piosenki 

• instrumenty: boomwhackers, dzwonki naciskane, dzwonki na tubach 

 

Przebieg warsztatów:  

1. Czynności organizacyjne: wprowadzenie do zamku, przedstawienie celu spotkania 

2. Zapoznanie z instrumentami: Boomwhackers, dzwonkami naciskanymi i dzwonkami  

     na tubach oraz nauka sposobu wydobywania dźwięków, różne techniki gry. 

3. Zabawa muzyczna w oparciu o triadę harmoniczną gamy C-dur. Utwór „The Lion   

    sleeps tonight”. 

4. Ćwiczenia emisyjne (rozśpiewanie), oddechowe, dykcyjne. 

5. Nauka melodii piosenki „Mały region, wielki świat”- praca z tekstem, wymowa słów. 

6. Wykonanie piosenki z akompaniamentem keyboardu. 

7. Nauka akompaniamentu do piosenki, podział na grupy: 

- grupa Boomwhackers I głos 

- grupa Boomwhackers II głos 

- grupa dzwonków naciskanych 
- solista 

8. Wykonanie piosenki ze śpiewem i akompaniamentem instrumentów z użyciem  
    podkładu muzycznego. 

9. Rejestracja audio-video piosenki w sali zamkowej, będącej jedną z komnat Mikołaja 

    Kopernika 
10. Podsumowanie i zakończenie. 

Tomasz Łukaszuk 



 Tekst piosenki stworzyli uczniowie klasy VI SP w Purdzie pod opieką nauczycieli: 

Pani Beaty Czyżak oraz Pana Tomasza Łukaszuka. Muzyka, wykonanie podkładu oraz 

opracowanie akompaniamentu - Pan Tomasz Łukaszuk. 

 

Załączniki: 

- nuty linii melodycznej wraz z tekstem i przebiegiem harmonicznym, 
- nuty akompaniamentu Boomwhackers, 

- nuty akompaniamentu dzwonki naciskane i na tubach. 

         

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Ode to Joy” – an open music class by Paraskevi Gogou 

Duration: 2 teaching hours in classroom and 1 hour performing outdoor 

Musical terms: Stave, Lines, Spaces, Treble Clef, Scale, Time Signature, Pitch, Bar, Barlines, 

Melody, Rhythm, Notes, Rests, Music Form. 

Materials: Score of the classic masterpiece “Ode to Joy “ by Ludvig van Beethoven, arranged by 

the Greek music teacher of 2nd Primary School of Tyrnavos . 

Soprano Recorders , Xylophones and percussion instruments. 

Collaborating parties: Our amazing Greek and Polish pupils of the 5th and 6th grade who get to 

know each other for the first time  

Methology of teaching: Through direct teaching process (listening, learning, performing) 
students approach the piece that is included in the course. 

The teacher with appropriate suggestions and exemplary performances takes care of its correct 

performance . 

Once the learning has been completed, students assimilate knowledge and information about the 

historical, social and cultural context of the piece and then they present it in public through 

performance. 

Development:  

1. The teacher gives the hymn vocally in Greek, slowly, phrase by phrase, so that the Polish 
pupils understand and learn it easily. Once  hymn has been completely learned both 
vocally and by lyrics from both sides, pupils sing it together in classroom. 

2. The teacher can ask the pupils what kind of music the hymn belongs to and outline the 
characteristics and qualities of classical music. 

3. The teacher can ask both sides to collect information about the musical culture (kinds of 
music, kinds of instruments, famous musicians/composers etc. ) of their own 
civilizations 250 years before. 
 

Teaching objectives: 

- to perform properly and jointly the specific music project with instruments and voice,  
- to work collectively, connect musically and emotionally and to unite their knowledge and 
strengths, 
- to organize their pre-existing knowledge of music and its symbols, to expand and use them 
creatively,  
- to compare their knowledge to reading and performing a musical score, 
- to handle with ease the cooperation between them as they meet for the first time so that they 
can do it in practice as well, 
- to understand that music is a common and global language, the language of sounds and that at 
this moment they “are speaking” and communicating emotionally in this specific language and 
not in Greek or Polish,  
- to acquaint themselves with the performance of a school orchestra and with the triptych: 
Maestro/Conductor- Orchestra- Audience, 
- to share their musical creation with different kinds of audience and to understand the need for 
effective communication with the listeners during the music performance, 
- to get familiar with classical music,  
- to recognize the value and the offer of great european composers who have put their seal on 
the world music culture even 250 years after their birth, 
- to assess the outcome of their work, 
- to entertain  



Attachments: 

 



 



Gra miejska pn. „Tropiciele historii Barczewa”  

dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Pezały w Purdzie, uczestników 
działania pt. „Gdzie średniowiecze spotyka się ze współczesnością” w ramach projektu 
Erasmus+ „To save HISTORY”. 
 
Liczba uczestników: 12 

 

Organizatorzy trasy: Magdalena Łowkiel (kustosz Salonu Muzycznego im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Barczewie), Krystyna Izdebska, Marlena Kowalewska-Kozubek (nauczycielki 

SP w Purdzie) 

 
Punkty zadań/trasa:  
- Kościół św. Andrzeja-zadanie 
- Skarbiec Kultury Europejskiej- zadanie 
- Brama olsztyńska- przejście 
- Plac przy ratuszu-zadanie 
- Wieża ratuszowa- zadanie 
- Staw młyński- przejście 
- Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego- zadanie, finał 

Start: 8:30 Spotkanie i powitanie w ratuszu – Burmistrz Barczewa, Pan Piotr Mostek 

Kilka słów o Barczewie, wyjaśnienie planu spotkania i wręczenie potrzebnych materiałów (mapki, 

znaczki, zadania).  

Uwaga uczestnicy! 
Dzielicie się na trzy zespoły. Każdy zespół otrzymuje teczkę z przebiegiem trasy i zadaniami. 

Poprawne wykonanie zadań będzie dowodziło, że jesteście znawcami historii Barczewa. 

Powodzenia! 

1) KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA 

                      Otwórzcie kopertę nr 1.  
                      Znajdź, wskaż i opisz elementy zabytkowe w kościele: 
 - kim był patron? 
 - cenotaf: Co oznacza to słowo i co zawiera ten w kościele 
 - ambona: do czego służyła w kościele 

* w chłodny zimowy dzień skorzystaliśmy z gościnności oo. Franciszkanów; kubek gorącego kakao 
każdemu dodał wigoru i energii 

 
 

2)     SKARBIEC 

 Odpowiedzcie na pytania z koperty nr 2, np: 
 Co tu kiedyś się znajdowało? 
 Gdzie były organy i ołtarz? 
                             Puzzle / Zaznacz na mapce historyczną granicę Warmii 



3)      PLAC PRZY RATUSZU 

                  Odpowiedzcie na pytania z koperty nr. 3, np: 
                  Co znajduje się na parkingu przy ratuszu? 
                  Znajdź herb Barczewa, wyjaśnij co zawiera i dlaczego. 

 
 
4)     WIEŻA RATUSZOWA 

                    Spójrzcie na panoramę Barczewa z góry.  
                    Spiszcie na kartkach jakie rozpoznajecie budynki zabytkowe. 
                    Zaśpiewajcie „Hymn Warmiński” Feliksa Nowowiejskiego 
 
 

5)  META: SALON MUZYCZNY - MUZEUM FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 

Prelekcja Pani Magdaleny Łowkiel na temat działalności Feliksa Nowowiejskiego. 
Koncert ucznia Szkoły Muzycznej w Olsztynie na oryginalnym pianinie Feliksa Nowowiejskiego. 
Zwiedzanie Muzeum. 
                       Odpwiedzcie na pytania, wykonajcie zadania z koperty nr 4, np: 
                       Kim był Feliks Nowowiejski? (co najmniej 3 odpowiedzi) 
                       Jakie znaczenie ma Rota? 
                       Wskażcie w muzeum oryginalne pamiątki po Feliksie Nowowiejskim 
                       Puzzle 
                       Krzyżówka 

Zakończenie: wręczenie m.in. dyplomów, poczęstunek 
 

Magdalena Łowkiel 
kontakt: 784228219 

 

*  W ramach przygotowań do wyjazdu edukacyjnego, uczniowie kl.VI pod 

kierunkiem Pani Marleny Kowalewskiej-Kozubek przygotowali gry online  

na temat Barczewa.  

Gry dostępne są pod adresem: https://learningapps.org/view6682971   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view6682971


Wizyta w galerii “Zamek” w Reszlu 

Cele zajęć: 

• zdobycie podstawowej wiedzy o wystawie Polskiej Grafiki Współczesnej; 
• dostrzeganie i nazywanie środków wyrazu artystycznego w danej grafice 
• poznanie podstaw warsztatu graficznego i doświadczenie zjawiska kontrastu 

plastycznego poprzez odbijanie i powielanie białej sylwety na czarnym tle; 
• stworzenie kompozycji plastycznej według założonego planu techniką układania 

większej całości z wielu mniejszych elementów.  
 
Kryterium sukcesu: 

Po spotkaniu uczestnicy odpowiedzą na pytania: 
- co to jest grafika? 
- jak powstaje? 
- jakie są jej cechy? 
- co to jest matryca graficzna? 
- po co jest druk?  
- jakie są środki wyrazu artystycznego? 
- czy grafika to oryginał, czy kopia? 
- jakie efekty plastyczne można uzyskać w grafice warsztatowej? 
- co to jest pieczątka i szablon? 
- jak oglądać obrazy na wystawie? 
- jak odczytywać obrazy? 
- czym się różnią obrazy dwuwymiarowe od prac przestrzennych? 
- kto zajmuje się sztuką? 

 
Etapy spotkania: 

1. Gra muzealna: rozwiązywanie zadań zawartych w imiennych listach.  
Przykładowe listy, które otrzymali uczestnicy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Kuratorskie zwiedzanie wystawy: omówienie i uzupełnienie zdobytych informacji. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Warsztat graficzny: pieczątka i szablon. 

Zdjęcia doskonale przedstawiają formę i proces, który prowadził do końcowego efektu 

spotkania, tj. ocieplenia wizerunku galerii sztuki współczesnej w świadomości uczestników 
projektu “To save HISTORY” w ramach programu Erasmus+. Materialnym rezultatem jest baner 

wykonany poprzez odbijanie i powielanie. 

Prowadzenie spotkania wg autorskiego scenariusza,  
Pani Ity Haręza, Galeria “Zamek” w Reszlu 

kontakt: ita.hareza@gmail.com 

4. Wycieczka edukacyjna do Reszla obejmowała również zwiedzanie zamku z wystawą 
średniowiecznych narzędzi tortur oraz wizytę w odreastaurowanym budynku starej 
plebani, tj. najstarszego mieszkalnego budynku na Warmii. 

 
* Edukacyjne gry online na temat Reszla przygotowane przez uczniów kl.VI pod kierunkiem  
   Pani Marleny Kowalewskiej-Kozubek: https://learningapps.org/watch?v=p8rj5mbft19  

https://learningapps.org/watch?v=p8rj5mbft19
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