Tematy zaliczeń:
Jeżeli jakiś temat jest niezrozumiały proszę pytać o szczegóły na zajęciach lub mailem
dds@gimnazjum54.waw.pl.

Geografia
temat na zaliczenie dla wszystkich grup:
" Narysuj plakat na formacie A4 zachęcający do zwiedzania współczesnego Egiptu oraz
jego wspaniałych zabytków historycznych."

Język angielski
temat zaliczenia dla wszystkich grup:
Przygotuj mini przewodnik informacyjny w formie książeczki lub folderu o wybranym kraju
prezentujący dane związane z geografią, klimatem, językiem oraz jego mieszkańcami. Mile
widziane opisane mapy, ilustracje, zdjęcia lub rysunki.
Technika dowolna. Opisy i zdania powinny być tworzone samodzielnie z wykorzystaniem
struktur, wyrażeń i słownictwa z zajęć OPT.

Biologia
temat dla wszystkich grup:
Wybierz jednego zwierzaka odbierającego otaczający go świat inaczej niż człowiek.
Spróbuj za pomocą dowolnej techniki przedstawić jego świat.

Chemia
temat zaliczenia dla wszystkich grup:
Czym jest ogień i czy jest przyjacielem czy wrogiem człowieka.
Temat przedstawiasz za pomocą wybranej przez siebie techniki (najlepiej cyfrowej).

Informatyka
temat zaliczenia dla grupy najmłodszej:
Stwórz animację w programie PIVOT pokazująco co to jest OPT.
temat zaliczenia dla grupy średniej i najstarszej:
Za pomocą dowolnie wybranej techniki cyfrowej przedstaw jaki jesteś.

Psychologia
Zaliczenie przeznaczone dla tych, którzy mogą i czuja sie na siłach. Nie wiek gra tu role, ale
wyobraźnia. Powodzenia
Nagraj audiobook z bajką "O ciepłym i puchatym" . Nagrywając tekst stwórz także podkład
dźwiękowy ilustrujący tekst np. czytając o szczęściu dodaj muzykę lub sam zagraj na
jakimś instrumencie, zilustruj dźwiękami smutek, nastrój grozy, gdy pojawia się
czarownica itp.
Poczuj emocje związane z tekstem a potem zastanów sie , jakie dźwięki mogą je wyrazić.
Bajka o Ciepłym i Puchatym

Fizyka
temat zaliczenia dla grupy najmłodszej:
model silniczka elektrycznego
temat zaliczenia dla grupy średniej i najstarszej:
kalejdoskop, peryskop lub zabawka fizyczna z opisem działania

Matematyka
Wykonaj z papieru technicznego model bryły, która ma
klasa IV - 6 ścian
klasa V - 8 ścian.
klasa VI - co najmniej 9 ścian.
Uwaga: krawędzie mają mieć po co najmniej 5 cm. Najwyżej punktowane będą bryły nie
będące ani graniastosłupami ani ostrosłupami.

Język polski
Grupa najstarsza
Zredaguj 1 stronę do gazetki OPT „Geniuszek”
Grupa średnia, najmłodsza
Jedno zadanie do wyboru:
Napisz opowiadanie (temat dowolny). Pamiętaj o wprowadzeniu dialogu, opisów miejsc,
sytuacji lub postaci. Wykaż się pomysłowością i inwencją twórczą.
Napisz 4 wiersze o dowolnej tematyce. Wykonaj do nich ilustracje.
Narysuj komiks. Opowiedz w nim historię pewnego chłopca, który miał bujną wyobraźnię.

