ZADANIA ZALICZENIOWE OPT
Kultura
Praca zaliczeniowa dla I, II, III grupy

Skorzystaj z różnych źródeł, np.: książki, przewodniki, internet, rodzice, dziadkowie, biblioteka
szkolna i przygotuj informacje na temat nazwy ulicy, przy której mieszkasz. Kiedy została nazwana,
kto był inicjatorem nazwy, kto jest patronem ulicy, jakie ciekawe obiekty i inne charakterystyczne
elementy znajdują się w jakiej przestrzeni itp. Wykonaj kilka zdjęć i umieść te wszystkie informacje
w albumie lub prezentacji multimedialnej.
Powodzenia!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematyka
Na papierze kratkowanym zaprojektuj swój obrazek logiczny
(zamalowane kratki powinny układać się w kształt jakiegoś przedmiotu).
(Jeśli nie wiesz, jak wyglądają obrazki logiczne, zajrzyj na stronę
http://www.wydawnictwologi.pl/obrazki-logiczne.html )
grupa 3 - minimum 10x10 kratek (może być też 10x15 itd.)
grupa 2 - minimum 15x15 kratek (może być też 15x20 itd.)
grupa 1 - minimum 20x20 kratek (może być też 20x25 itd.)
Pamiętaj, żeby wpisać na górze i po lewej stronie cyfry oznaczające liczbę zamalowanych kratek.
Przygotuj dwie wersje na tej samej stronie - jedną z zakolorowanymi kratkami, a drugą bez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemia
Praca zaliczeniowa dla I, II, III grupy

Opisz swój dzienny jadłospis pod względem zawartych w nim pierwiastków i związków chemicznych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania twojego organizmu, a także tych, bez których mógłbyś
się obyć.
Praca może być prezentacją, referatem lub plakatem. Zilustruj ją własnymi fotografiami lub
rysunkami.

Biologia
Praca zaliczeniowa dla I, II, III grupy

Jakie substancje o trujących właściwościach znajdują się w gospodarstwach domowych w miastach i
na wsi. Do czego się je stosuje i czym może grozić niewłaściwe ich zastosowanie.
Praca może być prezentacją, referatem lub plakatem. Zilustruj ją własnymi fotografiami lub
rysunkami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatyka
Praca zaliczeniowa dla I, II, III grupy

Wykonaj animację komputerową na dowolnie wybrany temat. Rysunki muszą być wykonane przez
autora. Animację zapisujemy w pliku z rozszerzeniem gif.

WOS
Praca zaliczeniowa dla I, II, III grupy

Wykonaj (Mini) Komiks ilustrujący sposoby walki z korupcją.

Fizyka
Praca zaliczeniowa dla I, II, III grupy

Wykonanie modelu dowolnej maszyny prostej lub zabawki fizycznej

Plastyka
1. Grupa najmłodsza

Trójwymiarowy Ludzik o imieniu POCO z kolorowych papierów, gazet, tkanin, plastikowych
kubeczków itp. Wysokość postaci do 30cm.
2. Grupa średnia

Kompozycja na papierze format A4.Ukaład elementów dynamiczny z zastosowaniem kolażu frotażu i
lawowania. Kolorystyka dowolna.
Pracę należy oprawić w Passe-partout.
3. Grupa starsza

Postać i przestrzeń- kolorystyka i kompozycja dowolna. Techniki do wyboru: pastel, akwarela,
plakatówka, tusz, ołówek oraz techniki mieszane. Format A4.
Niezbędnym elementem pracy jest zastosowanie interpretowania i odtwarzania natury w sposób
charakterystyczny dla impresjonizmu i kubizmu.
Pracę należy oprawić w Passe-partout

Język angielski
Grupa najmłodsza:

Green Machine (automat ze zdrowymi przekąskami i napojami na wzór automatów, jakie są w
szkołach) z nazwami zdrowej żywności i napojów w formie plakatu.
Narysuj automat ze zdrową żywnością i podpisz czytelnie po angielsku znajdujące się tam nazwy
produktów. Wykorzystaj nowo poznane słownictwo. Technika dowolna. Forma plakat na papierze o
rozmiarze A3 lub większym.

Grupa średnia

Healthy Diet- projekt zdrowego menu na cały dzień w formie folderu.
Zaplanuj całodzienne menu na śniadanie, lunch, obiad, podwieczorek i kolację z nazwami potraw i
poszczególnymi składnikami. Wykorzystaj nowo poznane słownictwo. Rozmiar A4.
Grupa najstarsza

Fast food-zagrożenia. Jak się zdrowo odżywiać w formie ulotki informacyjnej promującej zdrowe
odżywianie.
Napisz 3 paragrafy po 5 zdań z informacjami dlaczego powinniśmy unikać żywności typu fast food, a
co należy włączyć do diety, jeśli chcemy być zdrowi. Wykorzystaj nowo poznane słownictwo.

Język polski
Grupa najmłodsza III:

Przygody Onufrego - opowiadania.
Uwagi: Napisz co najmniej 3 opowiadania o przygodach Onufrego. Spróbuj wprowadzić do historii dialogi,
opisy postaci i opisy miejsc. Możesz wykonać własne ilustracje do tekstów. Dbaj o poprawność językową
wypowiedzi.
Grupa średnia II :

Wszystko jest godne opisania - pamiętnik.
Uwagi: Przedstaw zapis z co najmniej 7 dni; wprowadź opisy postaci, zdarzeń, miejsc; zadbaj o stronę
estetyczną pracy: wykonaj okładkę pamiętnika, możesz wprowadzić własne ilustracje, elementy komiksu ...
Grupa najstarsza I:

Napisz scenariusz sztuki teatralnej. (temat dowolny)
Uwagi: Pamiętaj o właściwym zapisie dialogów oraz o didaskaliach.

Geografia
Grupa najmłodsza

Zaplanuj trasę wycieczki po Starym Mieście odwiedzając 6 dowolnych miejsc zaznaczonych
numerami na mapie. Podaj nazwę znajdujących się tam obiektów i krótko je opisz.
Grupa średnia

Zaplanuj trasę wycieczki po Starym Mieście odwiedzając 12 dowolnych miejsc zaznaczonych
numerami na mapie. Podaj nazwę znajdujących się tam obiektów i krótko je opisz.
Grupa najstarsza

Zaplanuj trasę wycieczki po Starym Mieście odwiedzając wszystkie miejsc za znaczonych numerami
na mapie. Podaj nazwę znajdujących się tam obiektów i krótko je opisz.

