
  

GIMNAZJUM NR 3 
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEG 

W ŁUKOWIE
SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI

W GMINACH ZIEMI ŁUKOWSKIEJ

„Są tylko dwie rzeczy, w które 
możemy wyposażyć swoje 
dzieci: jedną są korzenie          
     a drugą skrzydła”

H. Carter



  

Program autorski zajęć muzyczno – ruchowych „Taniec – piękno ruchu i twórczego 
działania” 
Program autorski z piłki nożnej „Zostań Mistrzem” 
Program autorski  „Mały Sportowiec – gram w ping ponga” 
Program autorski zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym z piłki 
siatkowej 
Program zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego „Koło komputerowe” – 
Program „Koło biologiczne” 
Program „Koło chemiczne” 
Program Koła Matematycznego dla klasy Pierwszej Gimnazjum 
Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas II gimnazjum 
Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas II gimnazjum 
Program dydaktyczno – wychowawczy „I`M AN ENGLISH MAN IN THE WORLD” 
Program edukacyjny “Decyzja – potrafię się uczyć języków obcych” 
Program edukacyjno – wychowawczy „Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia
Program dydaktyczno – wychowawczy „Namuzowywanie czyli Spotkanie z Kulturą” 
Program zajęć plastycznych „Godzina Tworzenia” 
Program edukacyjny „Historia i kultura jako wychowawca młodego pokolenia”  
Program edukacji regionalnej „Aby nie miotał nami wiatr”
 Porgram kursu na kartę rowerową i motorowerową „Bądź bezpieczny na drodze” 
 Środowiskowy program profilaktyczny „Jak szczęśliwie żyć”

Realizowane Programy



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 

Program kierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać 
swoje zainteresowania humanistyczne, poszerzać wiedzę o 
kulturze i poznawać różne formy kultury wysokiej.

Program „Namuzowywanie…” – oddać ma uczniów pod 
wpływ i opiękę muz – opiekunek sztuk pięknych.

Młodzież poznaje dzieła teatralne, sztukę malarską,           
  a także podejmuje próby ekspresji twórczej, podnoszą swoje 
sprawności językowe i redakcyjne.

Zmiana percepcji świata i pobudzanie aspiracji 
edukacyjnych dokona się poprzez systematyczne zajęcia, wyjazdy 
do teatru, galerii sztuki i muzeów.



  
   Wycieczka do Wilna                                      

      Przed klasycystyczną Katedrą Wileńską pw. św. Stanisława

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 

Agnieszka Oleśkiewicz, Anna Celińska



  

     Wycieczka do Wilna                                                                                          
Dom, w którym w 1822r mieszkał A. Mickiewicz. Tu redagowany był poemat „Grażyna”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wycieczka        
    do Wilna

Uczniowie                       
    przy pomniku 
wieszcza Adama 

Mickiewicza

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wycieczka do Wilna  
Uliczne występy z okazji Dni Wilna.

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wycieczka            
do Wilna                  

Ostra Brama             

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

     Wycieczka do Wilna                                                       
               Chwila skupienia  przed obrazem Matki Boskiej 

Ostrobramskiej.

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  
Wycieczka do Wilna                                                                          

Dziękczynne wotum Piłsudskiego przy cudownym obrazie: „Dzięki Ci Matko za Wilno”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wycieczka                 
  do Wilna                  
 Krótki odpoczynek po wielkiej 
ilości turystycznych wrażeń...

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  
Wycieczka do Wilna                                                                                    

Cmentarz na Rossie. Najstarsza nekropolia w Wilnie pełna polskich śladów ...

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  
Wycieczka do Wilna                                                                             

              Chwila refleksji nad przemijaniem na Cmentarzu na Rossie...

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wycieczka do Wilna                                                                                          
       Cmentarz na Rossie. Grobowiec matki J. Piłsudskiego                                               

             i miejsce złożenia serca Marszałka.

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wycieczka do Wilna...                                                      
            Troki - dawna stolica Litwy. Malownicza kraina 32 jezior                 

                                      

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wycieczka 
do Wilna... 
Troki                        
 Gotycki zamek na 
wyspie jeziora Galwie 
wzniesiony w XVw. 
przez Witolda.

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wycieczka do Wilna.                                    
        W  oczekiwaniu na ...(ducha?)  Tajemnicze podziemia 

zamku.

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  
Wycieczka do Wilna...                                                      

          Nie ma to jak spotkanie z naturą po aktywnym obcowaniu z kulturą... 
Chwila relaksu.

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  
   Wycieczka do Wilna.                                                                      
                            Prawie jak u Elizy Orzeszkowej, czyli ... uczestnicy wycieczki 

...nad Niemnem. 

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Program 
kabaretowy.

 Dzień Edukacji 
Narodowej. 

 „Ta konferansjerka 
nieźle nam 

wychodzi...”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Program 
kabaretowy.

 Dzień Edukacji 
Narodowej.

„Tu agent J23, jest 
pewna sprawa,             

     a właściwie... 
teczka!”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Program 
kabaretowy.

 Dzień Edukacji 
Narodowej. 

                               
                     

 „Pan Belfer był chory    
        i leżał w 
łóżeczku...”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Program 
kabaretowy

 Dzień 
Edukacji 

Narodowej.

„Nasze życie 
będzie jak 
poemat...”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wieczór 
poetycki 

„Liryczne 
odcienie 
jesieni”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wieczór 
poetycki 

„Liryczne 
odcienie 
jesieni”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wieczór 
poetycki 

„Liryczne 
odcienie 
jesieni”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

Wieczór 
poetycki 

„Liryczne 
odcienie 
jesieni”

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Namuzowywanie czyli Spotkania z Kulturą” 



  

TANIEC-PIĘKNO RUCHU I TWÓRCZEGO DZIAŁANIA 
– program autorski zajęć muzyczno - ruchowych

Jest to program stworzony z myślą  o wszystkich, którzy kochają taniec.
W zajęciach uczestniczą dziewczęta klas I-III naszego gimnazjum. Ze względu na charakter 
prowadzonych zajęć grupa podzielona jest na dwa zespoły: gimnastyczno – akrobatyczny 
-prowadzony przez p. Danutę Zabłocką i taneczny, gdzie nauką tańca   i choreografią zajmuje się     
       p. Iwona Samujło. Umiejętności nabyte w czasie treningów zostaną wykorzystane w układach 
tanecznych ,prezentowanych przez tworzoną właśnie szkolną grupę cheerleaderek. 

Do tej pory zespół taneczny pod nazwą „FLESZ” brał udział w wielu szkolnych              
       i miejskich uroczystościach.
 W ramach programu odbył się wyjazd do teatru „Buffo” oraz letni obóz sportowo-rekreacyjny         
       w Dąbkach. 

Bal pożegnalny klas III - polonez



  

„Dzień otwarty” w Gimnazjum nr3

Zespół ”FLESZ” – występ na dniach 
Łukowa

Wyjazd na przedstawienie 
„METRO” 

TANIEC-PIĘKNO RUCHU I TWÓRCZEGO DZIAŁANIA 
– program autorski zajęć muzyczno - ruchowych



  

                           OBÓZ SPORTOWO – REKREACYJNY  W DĄBKACH

Tak spędzaliśmy czas na plaży.

TANIEC-PIĘKNO RUCHU I TWÓRCZEGO DZIAŁANIA 
– program autorski zajęć muzyczno - ruchowych



   Pływaliśmy na deskach windsurfingowych.

Zażywaliśmy kąpieli w 
parku wodnym w Darłówku.

Zdobywaliśmy wydmy w 
Czołpinie.

Podziwialiśmy widoki z latarni 
morskiej w Czołpinie

TANIEC-PIĘKNO RUCHU I TWÓRCZEGO DZIAŁANIA 
– program autorski zajęć muzyczno - ruchowych



  

TANIEC-PIĘKNO RUCHU I TWÓRCZEGO DZIAŁANIA 
– program autorski zajęć muzyczno - ruchowych

Ćwiczenia akrobatyczne i 
piramidy

Ćwiczenia 
gimnastyczno – 
akrobatyczne: 

gwiazda, 
półszpagat 

Ćwiczenia 
gimnastyczno – 
akrobatyczne: 

mostki, szpagaty

Ćwiczenia gimnastyczno – 
akrobatyczne: mostki, przewroty 



  

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym z piłki siatkowej

Program autorski zajęć 
pozalekcyjnych o charakterze 
sportowo -rekreacyjnym z piłki 

siatkowej miał na celu przygotowanie 
uczniów do świadomego                      
i aktywnego uczestnictwa w wybranej 

formie aktywności ruchowej           
oraz uświadomienie jego wpływu     
na zdrowie fizyczne oraz psychiczne 

organizmu.
                  Podczas trwania programu 
zorganizowane zostały dwa turnieje 

siatkarskie. Pierwszy z nich 
przeznaczony był dla uczniów naszej 

szkoły, drugi natomiast dla 
reprezentantów łukowskich 

gimnazjów .

Uczestnicy zajęć siatkarskich



        Nauka oraz doskonalenie elementów siatkarskich

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym z piłki siatkowej



                         Gry i zabawy siatkarskie

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym z piłki siatkowej



  

Szkolny turniej siatkarski

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym z piłki siatkowej



  

Miejski turniej piłki siatkowej 

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym z piłki siatkowej



  

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych z piłki nożnej
„Zostań mistrzem”

Program przeznaczony jest dla chłopców z 
klas I – III Gimnazjum nr3 w Łukowie.
Celem programu jest rozwijanie 
umiejętności technicznych i taktycznych z 
zakresu piłki nożnej oraz podnoszenie 
poziomu cech motorycznych u młodych 
piłkarzy. Przekonanie uczniów o potrzebie 
aktywności ruchowo – rekreacyjnej, 
zdrowotnej i sportowej w życiu 
codziennym. Odkrywanie pozytywnego 
wpływu sportu na kształtowanie motywacji i 
wiary w sukces. Obserwacja spotkań 
piłkarskich na najwyższym poziomie, 
wyjazdy na mecze I ligi oraz spotkania z 
wybitnymi zawodnikami i trenerami. 
Krzewienie idei sportowej rywalizacji, 
pozbawionej uprzedzeń i wrogości także ze 
strony jej obserwatorów – kibiców.



  

Obserwacja 
spotkania 

decydującego    
      o 

Mistrzostwie 
Polski 

pomiędzy Legią 
W-wa                 
    a Zagłębiem 

Lublin

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych z piłki nożnej
„Zostań mistrzem”



  

Mecz o Mistrzostwo 
Orange Ekstraklasa 
pomiędzy Legią W-

wa a Jagiellonią 
Białystok

Zwiedzanie „Miasta 
Idealnego”

Zamość

Kulturalny doping w wykonaniu 
naszych uczniów

Zaangażowanie 
i wola walki 

zawodników na 
poziomie I ligi

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych z piłki nożnej
„Zostań mistrzem”



  

Międzyszkolny turniej w piłce nożnej 
szkół gimnazjalnych w Hucie 

Dąbrowej

Solidna 
rozgrzewka to 
droga do 
sukcesu

Konfrontacja 
umiejętności na 
szczeblach 
gminy i powiatu

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych z piłki nożnej
„Zostań mistrzem”



  

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych z zakresu tenisa stołowego

„Mały Sportowiec - gram w ping ponga”

Program zajęć z tenisa stołowego 
przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum 
Nr3  w Łukowie. Prowadzony był przez 
Tomasza Flejmera Według założeń 
programu zajęcia są prowadzone z 
młodzieżą uzdolnioną jak i też z uczniami 
dopiero poznającymi tajniki tej dyscypliny 

W czasie zajęć młodzież ma 
opanować podstawowe elementy 
techniczne, jak również rozwijać myślenie 
taktyczne poprzez ćwiczenia  z partnerem 
oraz gry i zabawy.
 Uczniowie rozwijają swoje mocne strony      
          i dostrzegają słabe, zapoznają się        
                z przepisami gry, uczą się 
sędziowania, organizowania i 
przeprowadzania zawodów.
Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej    
     i na korytarzu szkolnym.

Celem programu było 
zainteresowanie wśród tenisem stołowym 
jako ciekawą dyscypliną sportową oraz 
przygotowanie ich do licznych zawodów 
sportowych.



  

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych z zakresu tenisa stołowego

„Mały Sportowiec - gram w ping ponga”

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego 
na szczeblu miejskim

Do tej pory uczestnicy programu brali udział 
w wielu imprezach sportowych tj.,

-„O puchar Burmistrza Miasta Łuków”

-Międzyszkolny turniej w tenisa stołowego w 
Gimnazjum nr2 w Łukowie

-jw. Na szczeblu powiatu w Wojcieszkowie



  

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych z zakresu tenisa stołowego

„Mały Sportowiec - gram w ping ponga”

W ramach programu odbył się wyjazd do 
Zamościa  w dn.29-30.08.2007

Naszą wędrówkę urozmaicił 
szum rzeki TanewZwiedzanie „Miasta 

Idealnego”

Zamość



  

Program autorski sportowych zajęć
pozalekcyjnych z zakresu tenisa stołowego

„Mały Sportowiec - gram w ping ponga”

Na miejscu odbyły się rozgrywki      
    w tenisa stołowego, w piłkę 

nożną oraz piłkę siatkową



  

Program edukacji regionalnej zrealizowany w ramach 
projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi 
Łukowskiej”



  

Zwiedzamy nasze miasto



  

Wycieczka do Zamościa



  

I na Roztocze



  

Biwak w Jacie



  

Wycieczka do Woli Okrzejskiej i Woli Gułowskiej



  

Zajęcia plastyczne „Godzina tworzenia” 
Dorota Kondracka

Wycieczka do Warszawy



  

Muzeum Narodowe  w 
Warszawie 

Galeria Malarstwa 
Polskiego

 9 11 2007

Zajęcia plastyczne „Godzina tworzenia” 
Dorota Kondracka



  

Plener rysunkowy 

nad Zalewem „Zimna 
Woda”

 18 06 2007

Zajęcia plastyczne „Godzina tworzenia” 
Dorota Kondracka



  

Malarstwo 
olejne

Zajęcia plastyczne „Godzina tworzenia” 
Dorota Kondracka



  

Program kursu na kartę rowerową 
i motorowerową 

"Bądź bezpieczny na drodze"

W ramach programu młodzież poznawała zasady ruchu drogowego w trosce 
o jej bezpieczeństwo oraz przygotowywała się do egzaminu na kartę rowerową i 
motorowerową. Pierwsza edycja programu zakończyła się wydaniem trzydziestu kart 
motorowerowych dla uczestników którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. W 
czasie realizacji programu została nawiązana współpraca z Powiatowym wydziałem 
ruchu drogowego w Łukowie. Panowie z „Drogówki” służyli pomocą i radą podczas 
przeprowadzania egzaminu.



  

Egzamin na kartę 
motorowerową



  

Egzamin na kartę motorowerową



  

Przebieg egzaminu na kartę 
motorowerową

Program kursu na kartę rowerową i motorowerową 
"Bądź bezpieczny na drodze"



  

Program 
Koło komputerowe
Programu zajęć koła informatycznego skierowany jest do uczniów, 

którzy chcą poszerzyć wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki. Program sprzyja rozwojowi ucznia, 
ujawniał jego zainteresowania i kształtuje uzdolnienia w dziedzinie informatyki. W ramach programu 
odbyła się wycieczka do Kazimierza Dolnego, wykonano prezentację multimedialne „Pomniki 
Łukowa”, ”Kazimierz Dolny”,  przeprowadzono konkurs na logo szkoły. 



  

Podsumowaniem pracy koła w roku szkolnym 2006/2007 była 
wycieczka do Kazimierza Dolnego. Jednym z punktów programu 
wycieczki był plener fotograficzny.

Program 
Koło komputerowe



  

Wycieczka do 
Kazimierza Dolnego

Program 
Koło komputerowe



  

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 

Wycieczka do Węgrowa



  Wycieczka do Liwu

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 



  Wycieczka do Woli Gułowskiej

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 



  Wycieczka do Okrzei

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 



  Wycieczka do Gołębia

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 



  Wycieczka do Janowca

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 



  
Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 



  

Wycieczka na południowe Podlasie

– Leśna Podlaska

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 



  

Wycieczka na południowe Podlasie

– Kostomłoty

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 



  

Wycieczka na południowe Podlasie

– Kodeń

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 



  

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia 
i kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 

Na scenie teatru „ Roma” z tytułowym Adasiem 
(Jakub Badurka, obecnie uczeń naszej szkoły)



  

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia 
i kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 

Występ choru szkolnego podczas uroczystości       
  święta „Konstytucji 3 Maja”



  

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia 
i kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 

Nasi uczniowie podczas miejskich uroczystości 15 sierpnia



  

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia 
i kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 

15 sierpnia - rocznica Cudu nad Wisłą



  

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia 
i kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 

Miejskie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej



  

Program dydaktyczno – wychowawczy „Historia 
i kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 

Dziewczęta z chóru z p. A. Hryciukiem 
podczas szkolnych obchodów 
uroczystości święta 11 listopada



  

Spotkanie ze sztuką w 
Muzeum Diecezjalnym  
16.03.2007r. i 27.09.2007r.

Wycieczki i imprezy w ramach programu „Historia i 
kultura jako wychowawca młodego pokolenia” 

Andrzej Hryciuk, Emilian Piertucha, s.Natalia, Elżbieta Zakrzewska



  
Udział w Ogólnopolskim czuwaniu 
młodzieży nad Lednicą 02-03.06.2007r. 



  

Sanktuarium Podlasia 
-Pratulin 25.10.2007 r.



  

Sanktuaria Padlasia – 
Kodeń i Leśna Podl. 
27.09.2007r.



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 

Program kształci samodzielność             
 i przedsiębiorczość. Podczas licznych 
wyjazdów i spotkań uczniowie poznawali 
współczesne i dawne zawody, rozwijali 
umiejętności plastyczne wykonując m.in. 
Ikebany, decoupage, malowanie na szkle, 
wyszywanie haftem krzyżykowym, 
dekorowanie stołu i potraw. 

Wytwory  prac uczniów są ozdobą ekspozycji 
szkolnych.



  Tworzymy stroiki wielkanocne

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



   Wykonujemy kury z siana

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Robimy kwiaty z bibuły

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Potrafimy również wykonać kwiaty ze słomy

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Malujemy farbami do szkła

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Otrzymujemy takie wyniki

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Wiosenna wystawa prac

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Wiosenna wystawa prac

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Wyszywamy haftem krzyżykowym

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Dbamy o zieleń wokół szkoły

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Dekorujemy potrawy

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Przygotowujemy dekorację stołu

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Nasza dekoracja stołu

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Układamy bukiety z suszonych kwiatów

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Będziemy ozdabiać metodą decoupage

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Zawieszki wykonane metodą decoupage

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Wykonujemy róże z liści klonu

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Efekt naszej pracy

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Jesienna wystawa prac

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  Jesienna wystawa prac

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„Poznaję świat dorosłych i poszukuję drogi życia” 



  

Program wychodzi naprzeciw potrzebom współczesności, 
w której podstawą wykształcenia staje się znajomość 

języków obcych.

 W dobie globalizacji i zanikania granic praktyczne 
umiejętności komunikacyjne otwierają przed młodymi 

ludźmi możliwość atrakcyjnych  form kształcenia i 
późniejszej pracy...

Uczniowie poznali dzieła kultury i sztuki w ramach 
wyjazdów do muzeów, galerii czy udziału w koncertach 
prezentujących  bogactwo kultury Królestwa Wielkiej 
Brytanii.

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Pokaz tańca irlandzkiego

Lublin 17 marca 2007 



  

Pokaz tańca irlandzkiego 

Lublin 17 marca 2007

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”



  Dzięki Pani przewodnik zobaczyliśmy najpiękniejsze zakątki Londynu. 

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

LONDYN  ... przed Katedrą Św. Pawła 



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Z katedrą św. Pawła w tle...



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

LONDYN: spacer nad Tamizą...



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

i najsłynniejszy londyński most...



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

...jedziemy autobusem...



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Jeździliśmy metrem...



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Płynęliśmy statkiem po Tamizie...



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

a to spotkanie z goszczącymi nas rodzinami...



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

tuż obok Houses of Parlament... 



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

...zmiana Gwardii Królewskiej... 



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Na seansie w kinie trójwymiarowym...



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Oto „karuzela”, która wyniosła nas aż na 123 m wyskości



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Na pokładzie British Airways, w kapsule London Eye



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Podziwiamy panoramę Londynu 



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Panorama Londynu, punkt widokowy z wysokości 132m 



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Z wizytą                                    
u Julie Roberts                        
w Muzeum Figur Woskowych 



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Wśród wielkich tego świata...



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Stanęliśmy na południku 0 w Greenwich



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

Odpoczywaliśmy w jednym z wielu londyńskich parków



  

Program dydaktyczno – wychowawczy 
„I`m an English man in the world”

W przydomowym ogródku naszych gospodarzy



  

Dziękujemy i do zobaczenia


