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KLASA 5b 



ZAJĘCIA PROJEKTOWE 

Szkoła musi być ciekawa, żeby motywować uczniów do nauki. 

 



LABORATORIUM PRZYRODNICZE 



DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY… TO ROZUMIEM!!!  



Eksperyment zwany słoniowa pasta do zębów  

elephant  toothpaste.  

 „Jak to działa?” Mechanizm tego zjawiska kryje się 

oczywiście w chemii. W naczyniu stojącym na stole znajduje 

się mieszanina złożona z nadtlenku wodoru (H2O2 ) Kiedy 

roztwór jodku potasu (KI) zostaje dodany do reszty składników 

rozpoczyna się burzliwa reakcja chemiczna. 

 

2H2O2 -> O2 + 2H2O 

 

Czy wiedzieliście, że: 



Przyrody nie można się uczyć wyłącznie w klasie szkolnej 

czy w pracowni. 

Dlatego wyruszamy w teren aby obserwować, biegać i 

uczyć się i doświadczać naprawdę:) 



Patrzcie, patrzcie! To niesamowite! 



To taki zeszyt w którym wklejamy liście, owoce z 

różnych drzew, krzewów i kwiatów. Następnie je 

opisujemy – cechy charakterystyczne, miejsce 

spotkania rośliny. Można również wypisać bardziej 

szczegółowe dane jak łacińskie nazwy. 

Znaleźliśmy wiele roślin. To świetna okazja by zacząć 

tworzyć niezwykłą książkę  jaką jest “Zielnik”.  





Jak dobrze znamy już otaczający nas świat – rośliny, grzyby, zwierzęta, gwiazdy? Możemy sprawdzić naszą 

wiedzę lub zaspokoić ciekawość dzięki aplikacjom, mobilnym atlasom przyrody, programom przyrodniczym . 



Dzięki tym zajęciom zaprzyjaźniliśmy  się ze światem przyrody. 

Czasami nas poniosło 

Ale teraz dostrzegamy więcej 



INTERAKTYWNA MATEMATYKA 



GRY   DYDAKTYCZNE, ŁAMIGŁÓWKI 

LOGICZNE  

I  MATEMATYCZNE 

Lubimy rywalizację:) 



Gry nieźle nas wciągają. 



Op – art. Złudzenia optyczne 

Op-art, a właściwie optical art jest sztuką 

optyczną, wzrokową. Kierunek w grafice, a 

także w malarstwie. Działanie, które ma 

wywołać efekt u odbiorcy, 

poprzez  geometryczne złudzenie optyczne 

i efekty świetlne. 

Czy wiedzieliście, że: 



Ciekawie wyszły nam te rysunki 



Geogebra 



BRYŁY WOKÓŁ NAS 

Chcemy widzieć więcej 





Wycieczka do 

Warszawy 



To wszystko jest niesamowite 



Wycieczka 

do 

Wrocławia 



Uwielbiamy taką naukę:) 








