
Rezultaty projektu 
 
1. Prezentacja z szkoleń metodycznych zawierająca przykłady aplikacji, stron internetowych oraz 
przykłady metod aktywizujących: 
https://www.dropbox.com/s/vawhzthlhfeousj/Prezentacja%20ze%20szkole%C5%84.pdf?dl=0 
 
2. Prezentacja projektu POWER realizowanego przez szkołę przedstawiająca cele projektu, relację z 
szkoleń oraz działania w szkole po zakończeniu mobilności: 
https://www.dropbox.com/s/9swlhiwtziwoabj/SP3%20prezentacja%20projektu%20POWER.pdf?dl=0 
 
3. Przykłady innowacji pedagogicznych: 
- innowacja z języka angielskiego „Better together”, której celem była współpraca zagraniczna i 
realizacja projektu eTwinning w klasie trzeciej: 
https://www.dropbox.com/s/cd0i6gnhjljzw2o/Innowacja%20Better%20together.pdf?dl=0 
 
- innowacja z języka angielskiego „Positive vibes”, której celem była współpraca międzynarodowa i 
realizacja projektu eTwinning w klasie siódmej: 
https://www.dropbox.com/s/lzjmc4ea5qounbw/Innowacja%20z%20j%C4%99zyka%20angielskiego%
20.pdf?dl=0 
 
- innowacja pedagogiczna „Piątki z Kagadi”, której głównym założeniem jest nawiązanie przyjaźni 
międzykontynentalnej poprzez łączenie się online klas I-III z dziećmi z Ugandy: 
https://www.dropbox.com/s/slp6uz2crp3xp6a/Innowacja%20pedagogiczna%20-
%20Pi%C4%85tki%20z%20Kagadi.pdf?dl=0 
 
innowacja pedagogiczna „Muzyka dla Kopernika”, której celem jest rozbudzanie pozytywnego 
stosunku do muzyki, a wszystkie działania są opisywane na stronie internetowej poświęconej tej 
innowacji: https://www.dropbox.com/s/slp6uz2crp3xp6a/Innowacja%20pedagogiczna%20-
%20Pi%C4%85tki%20z%20Kagadi.pdf?dl=0 
 
oraz adres strony internetowej: ……………… 
4. Scenariusz projektu interdyscyplinarnego „Festiwal Europejski z POWEREM”, w którym wzięli 
udział wszyscy nauczyciele przedmiotowi oraz uczniowie z wszystkich klas i celem projektu było 
uwrażliwienie uczniów na różnorodność kultury europejskiej:  
https://www.dropbox.com/s/6ftxv68yfamburc/Scenariusz%20projektu%20Festiwal%20europejski.pd
f?dl=0 
 
- interaktywna książka „Europejska podróż”, która jest rezultatem pracy nad projektem 
interdyscyplinarnym i zawiera prezentacje kilku państw europejskich przygotowane przez uczniów 
oraz nauczycieli, filmy oraz fotorelację z Festiwalu Europejskiego z POWEREM: 
https://read.bookcreator.com/OynnuEQVdtaCujg7VY8GSPF0BpF2/12Jg3hUgQoiwN1HglxWdEA 
 
5. Scenariusze zajęć wykorzystujące nowoczesne technologie. 
- scenariusze lekcji matematyki: 
https://www.dropbox.com/s/d1hogwtstqitqpj/Scenariusz1%20matematyka.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/s/lh7e10j68dan6d6/scenariusz2_matematyka_obliczanie_pierwiastkow.p
df?dl=0 
 
- scenariusze zajęć w edukacji wczesnoszkolnej: 
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https://www.dropbox.com/s/f5fd8fi108xumzi/Jak%20sie%20komunikujemy.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/s/k6fb0osrzv53g4w/Scenariusz%20lekcji%20w%20klasie%20II%20-
%20moja%20pierwsz%20lektura.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/s/gzv3mv2vk85nqw6/Scenariusz%20lekcji%20zdalnej%20w%20klasie%20
III.pdf?dl=0 
 
- scenariusz lekcji języka angielskiego: 
https://www.dropbox.com/s/v8sst5mvzugh844/Christmas%20time.pdf?dl=0 
 
- scenariusz lekcji języka niemieckiego: 
https://www.dropbox.com/s/ddssfk9bv0b2y65/Scenariusz%20zaj%C4%99%C4%87%20z%20j%C4%9
9zyka%20niemieckiego.pdf?dl=0 
 
- konspekt lekcji geografii: 
https://www.dropbox.com/s/2elw5972llmgign/Konspekt%20lekcji%20geografii%20klasa%20V.pdf?dl
=0 
 
https://www.dropbox.com/s/ua18065nzfttcag/Konspekt%20zaj%C4%99%C4%87%20z%20geografii%
20klasa%20VII.pdf?dl=0 
 
- scenariusz lekcji języka polskiego: 
https://www.dropbox.com/s/aodm5i6xssizmht/Dziady%20cz.%20II%20Co%20to%20znaczy%20by%C
4%87%20cz%C5%82owiekiem.pdf?dl=0 
 
6. Scenariusze zajęć wykorzystujące metody aktywizujące: 
- scenariusz lekcji języka angielskiego: 
https://www.dropbox.com/s/fzoj143ruxtmucr/Scenariusz%20lekcji%20Lets%20visit%20London.pdf?
dl=0 
 
- scenariusz lekcji języka polskiego: 
https://www.dropbox.com/s/pld6qtajfvyfdh8/Scenariusz%20lekcji%20j%C4%99zyka%20polskiego%2
0metod%C4%85%20stacji%20zadaniowych.pdf?dl=0 
 
6. Tablica internetowa zawierająca scenariusze lekcji, informacje promujące projekt POWER, 
narzędzia ICT, prace uczniów, prezentacje i filmy: 
https://padlet.com/Mikolaj_Kopernik_Laziska_Gorne/biu9zfbg22l5igun 
 
7. Tablica internetowa zawierające materiały przydatne w trakcie przygotowań organizacyjnych i 
kulturowych: 
https://padlet.com/Mikolaj_Kopernik_Laziska_Gorne/Bookmarks 
 
8. Tablica internetowa zawierająca bazę materiałów przydatnych do nauki czasów gramatycznych z 
języka angielskiego: 
https://padlet.com/agnieszka_muszer/rxaydlhaut4p 
 
9. Strona internetowa z tematami i zadaniami z języka angielskiego „Angielski na każdy temat”: 
https://agnieszkamuszer.wixsite.com/everydaytopics 
 
10. Blog naszego projektu POWER: 
https://powerproject2020-2021.blogspot.com/ 
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11. Blog z języka niemieckiego: 
https://deutschzofiakozyra.blogspot.com/ 
 
12. Blog dotyczący geografii: 
https://moniahajd.blogspot.com/ 
 
13. Strona internetowa dotycząca zagadnień matematycznych: 
http://matspot.pbworks.com/w/page/146897652/STRONA%20G%C5%81%C3%93WNA 
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