
   Projekt geograficzno- przyrodniczy 4% 

W klasie 7 uczymy się pracować metodą projektu. Jak się do tego 

zabrać? 

1. Przeanalizuj swoje zainteresowania i wybierz zagadnienie z obszaru 

wiedzy przyrodniczej; 

2. Działaj: 

> napisz konspekt planu działań i przedstaw nauczycielowi; 

> przygotuj się do prezentacji, zbieraj materiały i pomoce; 

> zgodnie z terminarzem realizuj projekt; 

> reaguj na potrzeby odbiorców- kolegów; 

>  ciesz się WIEDZĄ i wykorzystuj ją w praktyce; 

Projekt to duże wyzwanie, którego realizacja może zająć długi czas- 

nawet cały rok. 

Ocenie podlega: 

➢ Sposób realizacji- pomysłowość, kreatywność; 

➢ Realizacja według zaplanowanego terminarza; 

➢ Materiały, które przygotujesz- staranność, przydatność; 

➢ Współpraca z nauczycielem- wywiązywanie się z umów, 

systematyczność; 

Za projekt możesz otrzymać maksymalnie 4%. 

W roku szkolnym możesz zrobić jeden duży projekt za 4 % lub dwa, 

trzy mniejsze za łącznie 4%. 

 

 



„TO MÓJ KRAJ” 

- projekt przedmiotowy dla uczniów 

klas 7  

  

 

Cele projektu: 

1. Utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących Polski, 

2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat położenia Polski na 
świecie i w Europie oraz regionów geograficznych Polski, jako 
powtórka przed egzaminem gimnazjalnym, 

3. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych, takich jak: 

• współpraca w grupie, 

• planowanie i organizowanie własnej pracy, 

• samodzielnie poszukiwanie potrzebnych informacji i 
materiałów, 

• korzystanie z różnych źródeł informacji, 

• gromadzenie danych oraz ich porządkowanie, 

• selekcja i przetwarzanie informacji, 

• planowanie pracy, dzielenie się zadaniami, podejmowanie 
wspólnych decyzji, 



• dokonywanie samooceny własnej pracy, 

• przygotowanie prezentacji rezultatów swojej pracy, 

• przygotowywanie i praktykowanie wystąpień publicznych, 

• formułowanie i wyrażanie własnych opinii. 

W trakcie pracy, grupy korzystają z konsultacji z nauczycielem. 

Tematy:  

1. Położenie Polski w Europie. 

2. Wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski. 

3. Surowce występujące w Polsce. 

4. Rzeki i jeziora Polski. 

5. Morze Bałtyckie i jego znaczenie gospodarcze. 

6. Walory turystyczne wybranego regionu geograficznego Polski. 

7. Skalne skarby Polski. 

8. Parki narodowe Polski. 

9. Własny region- „ Mała Ojczyzna”. 

10. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. 

Czas trwania projektu: 

• Cały rok szkolny 

Prezentacja: 

• W czasie lekcji geografii na forum klasy. 

Ocena projektu 

Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

• Zgodność z tematem, 

• Kreatywność  w ujęciu  tematu  i rozwiązywaniu problemów, 

• Stopień realizacji założonych celów. 

• Systematyczność i zaangażowanie w pracę. 

• Dokładność, pomysłowość i estetyka wykonania. 

• Współpraca w grupie. 

• Sposób prezentacji na forum. 

 

POWODZENIA ☺ 


