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SZCZEGÓŁY PROJEKTU

ROK SZKOLNY

2016-2017

POZIOM
SEMESTR
LEKCJE

co najmniej 38

TYTUŁ

JESTEŚ, TYM CO JESZ

PRZEDMIOTY

Matematyka, przyroda, języki, wf, sztuka, informatyka
Dlaczego ważna jest zbalansowana dieta?

WIĄZKI WSPÓLNE

Co oznacza określenie ‘zbalansowana dieta’? Co się do niej zalicza?

KLUCZOWE PYTANIA

Czy istnieje związek między glebą, klimatem, jedzeniem i ludźmi?
Czy zbalansowana dieta gwarantuje zdrowie?

A: Kompetencje przekrojowe
Kompetencje

Zadania

1. Przedmioty

4-9-10-14-15-16-19-24-25-28

2. Przedsiębiorczość

3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-19-21-24-25-2728
1-3-5-6-7-10-13-14-15-16-18-19-24-25-

3. Społeczne i obywatelskie

27-28
KLUCZOWE
KOMPETENCJE

B: Kompetencje podstawowe
Kompetencje
4. Komunikowanie
ojczystym

się

Zadania
w

języku

10-14-20-21-22-26-27-28

5. Komunikowanie się w języku obcym

22-23-26

6. Umiejętności informatyczne (cyfrowe)

3-4-5-28

7. Umiejętności matematyczne, nauki
ścisłe i przyrodnicze, technologie

6-7-11-12-13-15-16-17-19-27-28

8. Świadomość kulturowa
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Inteligencja

1. interpersonalnana

Zadania
1-3-4-5-6-7-10-12-13-14-15-16-18-1924-25-26-27-28

2. Intrapersonalnana

1-3-4-8-9-10-13-14-18

3. przestrzenna

10-14-16-17-19

4. cielesno-kinestetyczna

16

INTELIGENCJE
WIELORAKIE

5. muzyczna
6. językowa

2-5-6-7-10-14-19-20-21-22-23-26-27

7. logiczno-matematyczna

6-7-11-12-13

8. przyrodnicza

11-12-13-15-16-17-19-27-28

Cel główny:
Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta.
0.Cele ogólne
0.1. Nauka współpracy w grupie
CELE

PRZEDMIOTOWE

I

MIĘDZYPRZEDMIOTOWE
CO

UCZNIOWIE

ZROZUMIEĆ,
NAUCZYĆ?

CZEGO

MAJĄ
SIĘ

1.Przyroda:
1.1. Analiza i poznanie warzyw sezonowych
1.2. Klasyfikowanie i rozróżnianie produktów spożywczych i składników odżywczych:
poznanie ich funkcji
2.Matematyka:
2.1. Stosowanie różnych wyrażeń matematycznych, np. ułamków i procentów do
przedstawiania informacji
2.2. Stosowanie różnych metod matematycznych, np. wykresów i grafów do
przedstawiania informacji
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3.Język ojczysty:
3.1. Poprawa komunikacji i umiejętności pisania
4.Angielski:
4.1. Nauka słownictwa: warzywa, owoce, czasowniki opisujące gotowanie, etc.
4.2. Zastosowanie trybu rozkazującego.
4.3. Poprawa umiejętności pisania
5.WF:
5.1. Uświadomienie sobie, jak odżywianie i aktywność fizyczna wpływają na nasze
zdrowie

PREZENTACJA
PROJEKTU

Określone w zadaniu 2.

Wspólnie:
Stworzenie

broszury,

w

wersji

papierowej

i

cyfrowej.

Opublikowanie

rozpowszechnianie.
Stworzenie ogródka warzywnego.
PRODUKT KOŃCOWY

W grupach:
Każda grupa tworzy 2 strony broszury.
Opieka nad częścią ogródka: zasadzenie roślin, podlewanie, etc.
Przygotowanie sałatek z wykorzystaniem różnych warzyw z ogródka.
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KOLEJNOŚĆ ZADAŃ

Zadania zapisane pogrubioną czcionką są niezbędne, pozostałe zaś opcjonalne.
A. ZADANIA WSTĘPNE
1. Zadanie: Współpraca w grupie
2. Zadanie: Prezentacja projektu
3. Zadanie: Planowanie pracy w grupie
4. Zadanie: Co wiem, czego muszę się dowiedzieć
5. Zadanie: Oszacowanie kosztów druku
6. Zadanie: Porównanie budżetów i wybranie najlepszego
7. Zadanie: Analiza i wyszukanie sposobów na sfinansowanie projektu
8. Zadanie: Określenie zawartości broszury i podział obowiązków

B. REALIZACJA PROJEKTU
9. Zadanie: Co jadłem w tym tygodniu?
10. Zadanie: Widze, zastanawiam się, pytam
11. Zadanie: Klasyfikowanie i analiza produktów spożywczych i składników odżywczych
12. Zadanie: Klasyfikacja tego, co jemy **
13. Zadanie: Czyj posiłek jest najzdrowszy?
14. Zadanie: Widze, zastanawiam się, pytam
15. Zadanie: Odczytywanie wykresów: co siać, co sadzić, co zbierać **
16. Zadanie: Uprawa warzyw
17. Zadanie: Rysowanie warzyw **
18. Zadanie: Ewaluacja pracy w grupie
19. Zadanie: Poznanie właściwości warzyw
20. Zadanie: Opracowanie przepisów
21. Zadanie: Pisanie przepisów kulinarnych **
22. Zadanie: Nauka słownictwa i trybu rozkazującego w języku angielskim
23. Zadanie: Tłumaczenie przepisów na angielski **
24. Zadanie: Codzienna dieta i ćwiczenia **
25. Zadanie: Przygotowanie broszury do druku
26. Zadanie: Wizyta w drukarni

C. ZADANIA KOŃCOWE
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27. Zadanie: Prezentacja broszury
28. Zadanie: Rozpowszechnianie broszury
29. Zadanie: Ewaluacja końcowa
** Zadania podlegające ocenie

WSKAŹNIKI

CEL GŁÓWNY:
Uczeń układa zbalansowaną dietę na tydzień, biorąc pod uwagę odpowiednią ilość węglowodanów,
tłuszczy, białek i witamin.

0. Cele ogólne
0.1.1. Uczeń osiąga cele zespołu.
0.1.2. Uczeń osiąga cele indywidualne.
0.1.3. Uczeń wypełnia swoje obowiązki.

1. Przyroda:
1.1.1. Określa, co trzeba zasiać.
1.1.2. Określa, co trzeba zasadzić.
1.1.3. Określa, które plony zebrać.
1.2.1. Rozróżnia węglowodany.
1.2.2. Rozróżnia tłuszcze.
1.2.3. Rozróżnia białka.
1.2.4. Rozróżnia witaminy i minerały.

2. Matematyka:
2.1.1. Wyraża ilość używając ułamków.
2.1.2. Wyraża ilość używając procentów.
2.2.1. Określa, co trzeba zasiać.
2.2.2. Określa, co trzeba zasadzić.
2.2.3. Określa, które plony zebrać.
3. Język ojczysty:
3.1.1. Oddaje praę terminowo.
3.1.2. Praca jest wykonana porządnie.
3.1.3. Tekst posiada odpowiednią strukturę.
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3.1.4. Tekst jest zrozumiały i spójny.
3.1.5. Tekst nie zawiera błędów gramatycznych i ortograficznych.
4. Język obcy: angielski
4.1.1. Nazywa warzywa i owoce w języku obcym.
4.1.2. Stosuje tryb rozkazujący.
4.3.1. Tekst posiada odpowiednią strukturę.
4.3.2 Tekst jest zrozumiały i spójny.

5. WF:
5.1.1. Proponuje odpowiednie ćwiczenia do utrzymania kondycji.
NARZĘDZIA:
-

Tabele
You Are What You Eat

-

Refleksje i potwierdzenia
Refleksje (4T-13T-14T-23T)
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ZADANIA

ZADANIA WSTĘPNE

1. Zadanie: Współpraca w grupie
KOMPETENCJE

Społeczne i obywatelskie

CELE

Nauka współpracy w grupie

Lekcja: 1 h
INTELIGENCJA

Interpersonalna

Opis zadania:
Zabawy integracyjne, aby uczniowie się lepiej poznali.
Wskazówki dla nauczyciela:
Aby się lepiej poznać, nauczyciel zada uczniom kilka pytań, na które odpowiedzą pisemnie. Następnie
w grupach uczniowie przedyskutują swoje odpowiedzi.

2. Zadanie: Prezentacja projektu
KOMPETENCJE

Lekcja: 30 min
INTELIGENCJA

Językowa

CELE

Opis zadania:
Dyrektor (lub inna ważna osoba, np. burmistrz, znany szef kuchni, przewodniczący Rady Rodziców,
etc.) martwi się dzisiejszymi nawykami żywieniowymi.
Obecnie można znaleźć prawie wszystkie produkty o każdej porze roku, mimo, że nie rosną wtedy w
naszym regionie/kraju. Ziemia jest bezpośrednio związana ze składnikami odżywczymi, których
potrzebują ludzie. Więc jeśli troszczymy się o ziemie, możemy zdobyć składniki odżywcze, których
potrzebujemy. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy siejemy lub sadzimy poszczególne warzywa,
dzięki czemu możemy w naturalny sposób pozyskiwać potrzebne składniki odżywcze.
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Z tego powodu, dyrektor chciałby opublikować broszurę o odżywczym jedzeniu i w ten sposób
promować zdrowe nawyki żywieniowe.
Na zakończenie projektu, broszura zostanie zaprezentowana w szkole, centrach zdrowego
żywienia, sklepach i w mediach.
Twoja klasa jest odpowiedzialna za to zadanie.

3. Zadanie: Planowanie pracy w grupie
KOMPETENCJE

Społeczne i obywatelskie
Przedsiębiorczość
Umiejętności informatyczne (cyfrowe)

CELE

Nauka pracy w grupie

Lekcja: 1 h
INTELIGENCJA

Interpersonalna
Intrapersonalna

Opis zadania:
Każda 4-osobowa grupa uczniów zaplanuje swoją pracę w trzech zakresach: cele grupy, cele
indywidualne i obowiązki.
Cele grupy:
Każda grupa jest odpowiedzialna za swoje zadanie dotyczące czynników abiotycznych. Musi również
wykonać część multimedialnego dokumentu.
Cele indywidualne:
Każdy uczeń ma do realizacji 2 cele: wypełnienie swojej roli podczas realizacji zadania oraz
dotrzymanie terminu wykonania zadania.
Obowiązki: Obowiązki zostaną przydzielone przez nauczycieli.

4. Zadanie: Co wiem, czego muszę się dowiedzieć
KOMPETENCJE

Przedmioty
Przedsiębiorczość
Umiejętności informatyczne (cyfrowe)

CELE

Nauka pracy w grupie

INTELIGENCJA

Lekcja: 1 h
Interpersonalna
Intrapersonalna

Opis zadania:
Każda z grup zastanawia się, co już wie na temat zadania, i czego musi się dowiedzieć, aby je
wykonać.

 Page 8

Project Number: 2016-1-ESO1-KA201-025091

5. Zadanie: Oszacowanie kosztów druku
KOMPETENCJE

Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie
Umiejętności informatyczne (cyfrowe)

CELE

Nauka pracy w grupie

Lekcja: 1-3 h
INTELIGENCJA

Interpersonalna
Językowa

Opis zadania:
Trzy zespołu w klasie będą odpowiedzialne za oszacowanie kosztów druku broszury. W tym celu
skontaktują się z różnymi firmami drukarskimi. Uczniowie będą musieli być bardzo precyzyjni w
określeniu potrzeb, tak aby poprawnie oszacować budżet.

6. Zadanie: Porównanie budżetów i wybranie najlepszego
KOMPETENCJE

Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie

INTELIGENCJA

Umiejętności matematyczne, nauki
ścisłe i przyrodnicze, technologie
CELE

Lekcja: 1 h
Interpersonalna
Logiczno-matematyczna
Językowa

Nauka pracy w grupie

Opis zadania:
Po wykonaniu poprzedniego zadania osoby odpowiedzialne powinny porównać różne oferty,
przedstawić je reszcie klasy i dokonać wybory najlepszego budżetu.

7. Zadanie: Analiza i wyszukanie sposobów na sfinansowanie
projektu
KOMPETENCJE

Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie

Umiejętności matematyczne, nauki
ścisłe i przyrodnicze, technologie
CELE

INTELIGENCJA

Lekcja: 1-2 h
Interpersonalna
Logiczno-matematyczna
Językowa

Nauka pracy w grupie
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Opis zadania:
Po wybraniu budżetu, uczniowie zastanawiają się jak zdobyć fundusze na sfinansowanie druku
broszury. Burza mózgów i dyskusja pomogą w wyłonieniu najlepszych pomysłów, np. uczniowie mogą
zwrócić się o pomoc do rady miasta, lub szkoły, oraz zorganizować różne formy zbiórki pieniędzy.

8. Zadanie:
obowiązków

Określenie

zawartości

KOMPETENCJE

Przedsiębiorczość

CELE

Nauka pracy w grupie

broszury

i

podział

INTELIGENCJA

Lekcja: 1 h
Intrapersonalna

Opis zadania:
Po określeniu zawartości broszury i ilości stron nastąpi podział obowiązków. Każdy zespół zajmie się
przygotowaniem 2 stron oraz wybierze miesiąc, który opiszą. Podjęcie tych decyzji będzie wymagało
osiągnięcia kompromisu..

REALIZACJA PROJEKTU

9. Zadanie: Co jadłem w tym tygodniu?

Lekcja: 1 h

KOMPETENCJE

Przedmioty
Przedsiębiorczość

CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta

INTELIGENCJA

Intrapersonalna

Opis zadania:
Każdy uczeń uzupełni tabelę, w której zapisze wszystko to co jadł w danym tygodniu. Dzięki temu
uświadomi sobie jakie ma nawyki żywieniowe.

10. Zadanie: Widzę, zastanawiam się, pytam

Lekcja: 1 h

KOMPETENCJE

Przedmioty
Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie
Komunikowanie się w języku ojczystym

CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta

INTELIGENCJA

Interpersonalna
Intrapersonalna
Przestrzenna
Językowa
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Opis zadania:
Uczniowie będą musieli dokonać refleksji nad swoimi nawykami żywieniowymi, analizując to, co zjedli
w ciągu ostatniego tygodnia. Najpierw, uczniowie dokonują analizy samodzielnie, a następnie dzielą
się wnioskami z pozostałymi członkami grupy.

11. Zadanie: Klasyfikowanie i analiza produktów spożywczych i
składników odżywczych
KOMPETENCJE

Umiejętności matematyczne, nauki ścisłe i
przyrodnicze, technologie

CELE

Poznanie różnicy między jedzeniem a odżywianiem się

INTELIGENCJA

Lekcja: 1 h
Przyrodnicza
Logiczno-matematyczna

Opis zadania:
Uczniowie nauczą się klasyfikować różne rodzaje składników odżywczych:
●

Składniki energetyczne: węglowodany i tłuszcze

●

Składniki budulcowe: białka, w tym białka wiążące wapń

●

Składniki regulujące: witaminy i minerały

12. Zadanie: Klasyfikacja tego, co jemy

Lekcja: 1 h

KOMPETENCJE

Umiejętności matematyczne, nauki ścisłe i
przyrodnicze, technologie

CELE

Poznanie różnicy między jedzeniem a odżywianiem się

INTELIGENCJA

Intrapersonalna
Przyrodnicza
Logiczno-matematyczna

Opis zadania:
Po przeanalizowaniu tego, co jedli, uczniowie pracują w zespołach i klasyfikują wszystkie rodzaje
składników odżywczych.
Każdy uczeń dokona klasyfikacji spożytych składników odżywczych zgodnie z poniższymi kryteriami:
●

Składniki energetyczne: węglowodany i tłuszcze

●

Składniki budulcowe: białka, w tym białka wiążące wapń

●

Składniki regulujące: witaminy i minerały
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13. Zadanie: Czyj posiłek jest najzdrowszy?

Lekcja: 1-3 h

KOMPETENCJE

Umiejętności matematyczne, nauki ścisłe i
przyrodnicze, technologie
Społeczne i obywatelskie

CELE

Poznanie różnicy między jedzeniem a odżywianiem się
Wykorzystanie wyrażeń matematycznych do przekazywania informacji

INTELIGENCJA

Interpersonalna
Intrapersonalna
Przyrodnicza
Logiczno-matematyczna

Opis zadania:
Po wykonaniu poprzedniego zadania, teraz skupimy się na ilościach, aby moc dokonać porównania.
Trzeba dodać ilość spożytych węglowodanów, tłuszczy, białek, witamin i minerałów. Następnie
zostaną one przedstawione na rysunkach za pomocą ułamków i procentów. Dzięki temu wybrana
zostanie najzdrowsza potrawa.

14. Zadanie: Widzę, zastanawiam się, pytam

Lekcja: 1 h

KOMPETENCJE

Przedmioty
Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie
Komunikowanie się w języku ojczystym

CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta

INTELIGENCJA

Interpersonalna
Intrapersonalna
Przestrzenna
Językowa

Opis zadania:
Najpierw uczniowie zastanawiają się nad swoimi nawykami żywieniowymi, a następnie dzielą się
swoimi spostrzeżeniami z pozostałymi członkami zespołu.

15. Zadanie: Odczytywanie wykresów: co siać, co sadzić, co
zbierać
KOMPETENCJE

Przedmioty
Społeczne i obywatelskie
Umiejętności matematyczne, nauki ścisłe i
przyrodnicze, technologie

CELE

Wykorzystanie wyrażeń matematycznych do przekazywania informacji
Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta

INTELIGENCJA

Lekcja: 1 h
Interpersonalna
Przyrodnicza

Opis zadania:
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Każda grupa będzie musiała zinterpretować dane z 15T - Understanding the chart.jpg a także
odwiedzić

stronę

http://www.zielonyogrodek.pl/kiedy-wysiewac-i-sadzic-warzywa

,

aby

zdobyć

potrzebne informacje do zaplanowania szkolnego ogródka.
Narzędzia oceny (tabele …):
Do oceny zostanie wykorzystana tabela You Are What You Eat Rubric.xlsx

16. Zadanie: Uprawa warzyw

Lekcja: 3-4 h

KOMPETENCJE

Przedmioty
Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie
Umiejętności matematyczne, nauki ścisłe i
przyrodnicze, technologie

CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta
Nauka pracy w grupie

INTELIGENCJA

Interpersonalna
Cielesno-kinestetyczna
Przestrzenna
Przyrodnicza

Opis zadania:
1. Przygotuj miejsce na założenie ogródka, skop ziemię i dodaj nawozu. Jeśli masz dostęp do
kompostu, to będzie on dobrym nawozem.
2. Kup nasiona i sadzonki, a następnie posiej i zasadź je.
3. Uprawa ogródka odbywać się będzie raz na tydzień, aby sprawdzić jak wszystko rośnie, podlać
rośliny i wyrwać chwasty. Uczniowie powinni robić zdjęcia i zapisywać obserwacje.

17. Zadanie: Rysowanie warzyw
KOMPETENCJE

Umiejętności matematyczne, nauki ścisłe i
przyrodnicze, technologie

Lekcja: 2 h
INTELIGENCJA

Przestrzenna
Przyrodnicza

CELE

Opis zadania:
Jest to jedna z części broszury. Każdy członek zespołu powinien narysować jedno wcześniej wybrane
sezonowe warzywo. Przydadzą się do tego robione zdjęcia.

18. Zadanie: Ewaluacja pracy w grupie
KOMPETENCJE

Społeczne i obywatelskie

Lekcja: 1 h
INTELIGENCJA

Interpersonalna
Intrapersonalna
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CELE

Nauka pracy w grupie

Opis zadania:
Uczniowie ocenią realizację celów założonych w zadaniu 3. – celów indywidualnych i grupowych oraz
wyznaczonych obowiązków, aby ocenić, co wykonano dobrze, a które aspekty wymagają poprawy.

19. Zadanie: Poznanie właściwości warzyw

Lekcja: 1 h

KOMPETENCJE

Przedmioty
Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie
Umiejętności matematyczne, nauki ścisłe i
przyrodnicze, technologie
Umiejętności informatyczne (cyfrowe)

CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta
Poprawa komunikacji i umiejętności pisania

INTELIGENCJA

Interpersonalna
Przestrzenna
Językowa
Przyrodnicza

Opis zadania:
Jest to jedna z części broszury. Każdy zespół wyszuka właściwości wybranego warzywa w Internecie.

20. Zadanie: Opracowanie przepisów

Lekcja: 2 h

KOMPETENCJE

Komunikowanie się w języku ojczystym

CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta
Poprawa komunikacji i umiejętności pisania

INTELIGENCJA

Językowa

Opis zadania:
W tym zadaniu uczniowie skupią się na tekście przepisu kulinarnego – budowie zdania i gramatyce,
tak aby każdy zespół mógł napisać przepis z wykorzystaniem warzywa, które narysowali.

21. Zadanie: Pisanie przepisów kulinarnych

Lekcja: 2 h

KOMPETENCJE

Komunikowanie się w języku ojczystym
Przedsiębiorczość

CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta
Poprawa komunikacji i umiejętności pisania

INTELIGENCJA

Językowa
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Opis zadania:
Uczniowie wykorzystają zdobyta wiedzę tworząc przepis kulinarny z wykorzystaniem wybranego
warzywa jako głównego składnika. Wszystkie przepisy powinny mieć taka samą formę, aby można je
było zamieścić w broszurze.

22. Zadanie: Nauka słownictwa i trybu rozkazującego w języku
angielskim
KOMPETENCJE

Komunikowanie się w języku ojczystym
Komunikowanie się w języku obcym

CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta
Poprawa komunikacji i umiejętności pisania

INTELIGENCJA

Lekcja: 2 h
Językowa

Opis zadania:
Uczniowie w zespołach wypisują nazwy warzyw, które znają języku ojczystym, oraz czasowniki
opisujące gotowanie, a następnie tłumaczą je na angielski.
Nauczyciel wyjaśni funkcjonowanie trybu rozkazującego w języku angielskim. Cała klasa zagra w grę
SIMON SAYS, aby poćwiczyć ten aspekt gramatyczny.

23. Zadanie: Tłumaczenie przepisów na angielski
KOMPETENCJE

Komunikowanie się w języku obcym

CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta
Poprawa komunikacji i umiejętności pisania

INTELIGENCJA

Lekcja: 1 h
Językowa

Opis zadania:
Po napisaniu przepisów w języku ojczystym, uczniowie w zespołach tłumacza je na język angielski.
Wykorzystają w tym celu stworzoną na poprzednich zajęciach listę oraz słowniki. Zadanie będzie
oceniane.

24. Zadanie: Codzienna dieta i ćwiczenia
KOMPETENCJE

Przedmioty
Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie
Komunikowanie się w języku ojczystym
Umiejętności informatyczne (cyfrowe)
Umiejętności matematyczne, nauki ścisłe i
przyrodnicze, technologie

Lekcja: 2 h
INTELIGENCJA

Intrapersonalna
Przestrzenna
Przyrodnicza
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CELE

Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta
Poprawa komunikacji i umiejętności pisania

Opis zadania:
Biorąc pod uwagę węglowodany, tłuszcze, białka, witaminy i minerały, uczniowie stworzą
zbalansowaną dietę oraz zestaw ćwiczeń fizycznych na tydzień.
Narzędzia oceny (tabele …):
Do oceny zostanie wykorzystana zakładka Main Objective z tabeli You Are What You Eat.

25. Zadanie: Przygotowanie broszury do druku
KOMPETENCJE

Przedmioty
Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie

CELE

Nauka pracy w grupie

Lekcja: 1 h
INTELIGENCJA

Interpersonalna

Opis zadania:
Jeden z zespołów będzie odpowiedzialny za przygotowanie broszury do druku. Powinien więc
sprawdzić, czy praca jest uporządkowana i zawiera wszystkie elementy oraz uzgodnić ostateczny
wygląd broszury. Następnie należy dokonać sprawdzenia poprawności zapisów i wprowadzić korekty,
aby uniknąć błędów.

26. Zadanie: Wizyta w drukarni
KOMPETENCJE

Przedmioty
Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie

CELE

Nauka pracy w grupie

Lekcja: 1 h
INTELIGENCJA

Interpersonalna

Opis zadania:
Po wykonaniu projektu broszury warto odwiedzić wybraną firmę drukarską, aby zobaczyć jak
przebiega proces drukowania.

ZADANIA KOŃCOWE
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27. Zadanie: Prezentacja broszury

Lekcja: 1 h

KOMPETENCJE

Komunikowanie się w języku ojczystym
Komunikowanie się w języku obcym

CELE

Uświadomienie sobie, czego uczniowie nauczyli się podczas pracy w projekcie.

INTELIGENCJA

Językowa
Interpersonalna

Opis zadania:
Wybrane osoby zaprezentują rezultaty końcowe projektu podczas spotkań z rodzicami oraz innymi
zaproszonymi osobami.

28. Zadanie: Rozpowszechnianie broszury

Lekcja: 3 h

KOMPETENCJE

Przedsiębiorczość
Społeczne i obywatelskie
Komunikowanie się w języku ojczystym
Umiejętności matematyczne, nauki ścisłe i
przyrodnicze, technologie

CELE

Poprawa komunikacji i umiejętności pisania w języku ojczystym
Uświadomienie sobie, jak ważna jest zdrowa dieta

INTELIGENCJA

Interpersonalna
Przyrodnicza
Językowa

Opis zadania:
Uczniowie przygotowuja plan rozpowszechniania broszury. Ćwiczą również swoje wystąpienia i
wypowiedzi na temat jej wykonania i całego projektu. Dobrym pomysłem będzie dotarcie z broszurą do
poniższych miejsc:

Po

●

Instytucje, które udzialiły wsparcia finansowego podczas realizacji projektu

●

Miejscowy targ

●

Pobliskie supermarkety

●

Lokalne sklepy

●

Radio

●

TV

●

Restauracje/lokale gastronomiczne

wybraniu

konkretnych miejsc,

uczniowie

udadzą się do nich w

zespołach

w celu

rozpowszechniania broszury. Wszystkie zespoły powinny brać udział w tym zadaniu.

29. Zadanie: Ewaluacja końcowa

Lekcja: 1 h
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KOMPETENCJE

Społeczne i obywatelskie

CELE

Nauka pracy w grupie

INTELIGENCJA

Interpersonalna

Opis zadania:
Uczniowie ocenią realizację celów założonych w zadaniu 3. – celów indywidualnych i grupowych oraz
wyznaczonych obowiązków, aby ocenić, co wykonano dobrze, a które aspekty wymagają poprawy.
Narzędzia oceny (tabele …):
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ANEKSY

3T.

TEAM PLANNING

4T.

WHAT I KNOW - WHAT I NEED TO KNOW - WHAT I'VE LEARNT

9T.

WHAT I'VE EATEN FOR A WEEK

10T.

I SEE- I THINK - I WONDER

11T.

CLASSIFY WHAT WE EAT (wheel of nutrition)

12T.

NUTRIENTS I’VE CONSUMED FOR A WEEK

13T.

WHAT I KNOW - WHAT I NEED TO KNOW - WHAT I'VE LEARNT

14T.

WHAT I KNOW - WHAT I NEED TO KNOW - WHAT I'VE LEARNT
I SEE- I THINK - I WONDER

15T.

UNDERSTANDING THE CHART

23T.

WHAT I KNOW - WHAT I NEED TO KNOW - WHAT I'VE LEARNT

24T.

DAILY DIET AND EXERCISE
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Przykładowa strona broszury

 Page 20

