WOS
Temat dla wszystkich grup:
Plakat - na temat "Patriotyzm Polaków"

Język angielski
Temat zaliczenia dla wszystkich grup do wyboru:
1. Wymyśl, zilustruj i opisz "Świat za 100 lat" w języku angielskim.
(200-500 słów)
2. Przygotuj słownik obrazkowy ze słownictwem z zajęć w formie
książki lub planszy z przykładowymi zdaniami. (20-30 słów)
Technika dowolna. Opisy i zdania powinny być tworzone samodzielnie z
wykorzystaniem struktur, wyrażeń i słownictwa z zajęć OPT.
Biologia
Temat dla wszystkich grup:
Na dowolnie wybranych zwierzętach opisz i zilustruj podobieństwa w ich budowie lub
zachowaniu.
Uzasadnij, dlaczego takie podobieństwo występuje (np. budowa kończyny przedniej kreta i
turkucia podjadka).

Informatyka
Temat dla wszystkich grup:
W programie scratch ( strona scratch.mit.edu) wykonaj animowaną reklamę Ośrodka
Promocji Talentów.
Za pomocą poleceń: Plik-> pobierz na swój komputer pobierz animację.
Wyślij (przed terminem zaliczeń) na adres dds@gimnazjum54.waw.pl
Do animacji dołącz krótki opis historyjki którą przedstawia reklama.
Premiowane będą reklamy najbardziej oryginalne, niesamowite, twórcze.
Najbardziej liczy się pomysł !!!

Chemia
Temat dla wszystkich grup:
Ułóż dwie krzyżówki składające się z 10 lub więcej haseł .
Hasła w krzyżówce mają być substancjami posiadającymi tę samą właściwość.
Na zaliczenie przynosimy wypełnione krzyżówki wraz z pytaniami. Tytuł krzyżówki to
właściwość substancji.
Np. właściwość – żółte
1. Składnik zapałek - siarka,
2. Smarujemy nim kanapki -masło
3. Szlachetny metal- złoto
4. Tłuszcz roślinny –olej
Proszę, nie ograniczajcie się tylko do kolorów !!!!!

Matematyka
Temat dla wszystkich grup:
Na formacie A4 wyciąć i nakleić z kolorowego papieru wielokąty foremne (trójkąt
równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny, sześciokąt foremny, ośmiokąt foremny itp) tak,
żeby utworzyły obrazek. Pracę podpisać i zatytułować.
klasa IV - minimum 2 rodzaje wielokątów foremnych, minimum 10 figur łącznie
klasa V - minimum 3 rodzaje wielokątów foremnych, minimum 15 figur łącznie
klasa VI - minimum 4 rodzaje wielokątów foremnych, minimum 20 figur łącznie

Plastyka
Grupa najmłodsza
Za pomocą techniki mieszanej (co najmniej 3) wykonaj pracę w kolorze, nawiązując
do sytuacji, w której Ty sam wspaniale się realizujesz, spełniasz, współpracując z innymi
ludźmi. Format A4 lub A3. Praca może być półprzestrzenna.
Przygotuj słowny komentarz co do treści i formy pracy.
Grupa średnia
Wykorzystując różne techniki plastyczne przedstaw swoją dotychczasową działalność
zespołową, która ukształtowała Twoją osobę. Sukcesy, osiągnięcia, wartości, które są dla
Ciebie ważne właśnie dlatego, że współpracowałeś z innymi ludźmi (rodzina, szkoła, klasa,
koła zainteresowań, pasje, formy odpoczynku itp.) przedstaw w formie mapy w formacie A3

lub A4. Praca może być półprzestrzenna ze względu na wykorzystanie różnorodnych technik
plastycznych, kolorowa.
Pamiętaj, że wszystkie wymyślone przez Ciebie ikonki, znaki, symboliczne kolory czy
linie powinny byś opisane w legendzie umieszczonej na tej samej kartce, na której powstała
Mapa.
Grupa najstarsza
Przygotuj plakat, w którym zilustrujesz temat przewodni tegorocznego OPT. Zastosuj
techniki płaskie, mogą być mieszane (farby, pastele suche, olejne, kredki, mazaki itp.).
Przygotuj komentarz słowny, w którym podczas zaliczenia wyjaśnisz treść pracy i formę.
Format A3 w kolorze
Ocenie podlegają:









Samodzielność
Pomysłowość i kreatywność
Oryginalność i spójność pracy
Estetyka
Realizacja tematu
Poziom zaangażowania i wkładu pracy
Kompozycja
Ogólne wrażenie artystyczne

Geografia
Temat dla wszystkich grup:
Wykonaj model przestrzenny rozmieszczenia na Ziemi ludności pod względem koloru skóry
lub religii.

Psychologia
Grupa najstarsza
- praca w dowolnej technice pod tytułem - Ja jakiego/jakiej nie zna mnie nikt, oprócz mnie.
Grupa średnia
- proszę o krótki tekst, w którym każde słowo zaczyna się na kolejną literę alfabetu.
Anna bardzo czeka. Dzieła elokwentne, fantastyczne, gustowne higieniczne i jedyne
kontrolujcie. Lubię ładnie, mądrzę napisane. Opowiadajcie poważnie. Rzeczy sensownie,
śmiało twórzcie. Uwielbiam wasze zdania.

Grupa najmłodsza
- Portret Zwierzoczlekopióra
Wszystkim proponuję zacząć od chwili relaksu, wyłączenia wewnętrznego krytyka i
puszczenia wodzy fantazji.

Fizyka
Tematy dla wszystkich grup:
1. Zbuduj "dzieło artystyczne" z części, które "trzymają się razem", bo są namagnesowane.
lub
2. Z przedmiotów codziennego użytku zbuduj własną elektrownię wiatrową (lub "na korbkę).

Język polski


Grupa najstarsza

Zredaguj 2 strony do gazetki OPT - „Geniuszek” (możesz nadać inny tytuł)


Grupa średnia, najmłodsza
Jedno zadanie do wyboru:
1. Napisz opowiadanie (temat dowolny). Pamiętaj o wprowadzeniu dialogu, opisów miejsc,
sytuacji lub postaci. Wykaż się pomysłowością i inwencją twórczą.
2. Napisz 4 wiersze o dowolnej tematyce. Wykonaj do nich ilustracje.
3. Narysuj komiks. Przedstaw w nim jeden dzień z życia ucznia (Zacznij od porannej
pobudki, zakończ wieczornym chrapaniem bohatera w łóżku. Pokaż zdarzenia, których
doświadczył tego dnia. Formą wyrazu mogą być patyczaki :) .

