Baza projektów edukacyjnych 2014/ 2015
Matematyka
Przygotowujemy zbiór ciekawych zadań. (K. Biedrzycka/ A. Jurczak)
Sztuka
Co trzeba widzieć / umieć , aby być świadomym odbiorcą sztuki współczesnej (A. Krzysiak)
Milanówek – miastem artystów? Ilu artystów i studentów uczelni artystycznych tu mieszka lub
pochodzi z tego miasta? (A. Krzysiak)
Graffiti w naszym otoczeniu. Sztuka czy wandalizm? (A.Krzysiak)
Historia
Historia milanowskiego zdjęcia (A. Markiewicz)
Gdybym się urodził przed wojną w Milanówku…. (A. Markiewicz)
Historia mojego miasta – gra miejska (A. Markiewicz)
„I wtedy wszyscy usłyszeli mój krzyk…” Analiza informacji z gazet, które ukazały się w dniu moich
narodzin. (A. Markiewicz)
Literatura/ język polski
Woda w literaturze i sztuce. Śledzenie motywu.( U. Kiełczewska)
Limeryki – studia nad gatunkiem literackim. Pochodzenie, historia, twórcy.(U. Kiełczewska)
Język propagandy wczoraj i dziś. (K. Lewenstam)
Czy Kaszub dogada się z góralem, Ślązakiem i Kurpiem? Prezentacja dialektów polskich w scenkach
rodzajowych z wykorzystaniem elementów folkloru w strojach. (E. Tryburcy- Kubacka)
Poezja klasyczna w wersji RAP i Hip-Hop; parafraza wybranych tekstów poetyckich i ich
choreograficzne przedstawienie.(E. Tryburcy- Kubacka)
Języki obce
Przewodnik po Milanówku w języku angielskim- Milanowek- a guide for the young by the young
(U.Balińska)
„When I use a word”, Humpty Dumpty said (…), „it means just what I choose it to mean”. –
tłumaczenie ma jednak znaczenie.(U.Balińska, E. Kozak)
English in Polish – a fiend or friend? Czy chcemy i możemy porozumiewać się polszczyzną bez
zapożyczeń. ( U. Balińska, E. Kozak)
Muzyka i film na lekcjach języka angielskiego- jak obowiązek przekuć w przyjemność. (Scenariusz
cyklu lekcji). (U. Balińska, E. Kozak)
Meksyk na wyciągnięcie ręki, czyli skąd się wziął w Owczarni Ogród Rzeźb Juana Soriano? (P.
Malinowska – Kowalczyk)
Czy monarchia brytyjska jest przeżytkiem? (M. Smorawińska)
Cervantes na ziemiach polskich (P. Malinowska – Kowalczyk)
Quebec- „mała Francja” – historia i rola obszaru języka francuskiego w Kanadzie (H. Lipińska)
Haute couture- skąd?, po co?, dla kogo? (H. Lipińska)
Louis XIV- L’Etat c’est moi! – Ludwik XIV – państwo to ja! Człowiek i idea. (H.Lipińska)
Polsko – francuskie związki historyczne (B. Jorgensen)
Interdyscyplinarne
Język to czary, a my przez przyzwyczajenie tracimy go z oczu i potem jest nudno. Skąd biorą się
słowa? Kilka sposobów myślenia o myśleniu, osobach i o sobie. Poradnik Alicji z Krainy Czarów.(M.
Jarzyński, U.Kiełczewska, I. Dornarowicz)
Przestrzenne zróżnicowanie wyników egzaminu gimnazjalnego na wybranym obszarze. (O. Rodowald)

Nauki przyrodnicze
Energetyka reakcji chemicznych. (M. Wróblewski)
Rzeźba terenu naszego regionu (O. Rodowald)
Wody powierzchniowe Milanówka (O. Rodowald)
Stan zanieczyszczenia wybranych ekosystemów wodnych powiatu grodziskiego (O. Rodowald)
Stres- współczesnym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. (D.
Kucharczyk – Przykaza)
Czy wiesz, co jesz?- zawartość składników odżywczych w wybranych produktach. (D. Kucharczyk –
Przykaza)
Otyłość jako choroba cywilizacyjna i społeczna. (D. Kucharczyk – Przykaza)
Które czynniki i w jaki sposób wpływają na intensywność transpiracji u roślin? (D. Kucharczyk –
Przykaza)
Analiza wybranych czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin. (D. Kucharczyk – Przykaza).
Wychowanie fizyczne
Skok wzwyż – historia i technika (O. Rodowald)
Skok wzwyż – doskonalenie techniki flop (O. Rodowald)
TIK
Netykieta (etykieta w sieci) . (Z. Markowska)
Religia i religioznawstwo
Parafia świętej Jadwigi w Milanówku – dawniej i dziś. (A. Perzanowska)
Rola i znaczenie wody w religii chrześcijańskiej i innych wierzeniach. (A. Perzanowska)
Fenomen błogosławionego Jana Pawła II. ( A. Perzanowska)

