
 

 

 

 

 

 
     Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku                 
ul. Fabryczna 10  w terminie 13 - 31 marca 2017 roku zaprasza nauczycieli wraz                     
z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów na warsztaty, pokazy i ćwiczenia                     
w dniach: 
 
Szkoła podstawowa 
wtorek             1200 – 1300  (14.03, 28.03) 
                        1400 – 1500   (14.03, 28.03) 

piątek               900 – 1000   (17.03, 24.03, 31.03) 
                         1300 – 1400  (17.03, 24.03, 31.03) 

  
 
Gimnazjum 
poniedziałek    1100 – 1200  (13.03, 27.03) 
                         1200 – 1300   (13.03, 27.03) 

środa               1000 – 1100  (22.03) 
                         1200 – 1300   (22.03) 

                                                                                       ZSS FE „F10  Białystok ul. Fabryczna 10 

piątek               1000 – 1100  (17.03, 24.03, 31.03) 
                         1100 – 1200   (17.03, 24.03, 31.03) 

 
 Zajęcia prowadzone są przez uczniów I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego                     

i Społecznego Gimnazjum nr 8 w Białymstoku, w ramach projektów przygotowanych                
na lekcjach z różnych przedmiotów. 

 W czasie jednego spotkania goście zostaną podzieleni na trzy grupy, z których każda        
będzie uczestniczyła w trzech 20-minutowych warsztatach pokazowych. 

 Przy zgłaszaniu prosimy o wybranie 3. proponowanych dziedzin, które interesowałyby 
Państwa uczniów. 
 

Cele projektu: 
 goście zdobywają i utrwalają wiadomości, 
 goszczący zyskują kompetencję przekazywania wiedzy w taki sposób, by zainteresować                 

kolegów. 

Język polski 
 Nie taki diabeł straszny, jak go malują, czyli ortografia na wesoło (klasa 2-6, szkoła 

podstawowa) 
Rebusy, teksty, puzzle. Przeprowadzamy przez labirynty ortografii w ciekawy i bezbolesny                
sposób. 

 Słowne zabawy (klasy 4-6, szkoła podstawowa) 
Odsłonimy przed Tobą skomplikowany świat synonimów, antonimów i homonimów. 

 Mądrej głowie dość dwie słowie 
Personifikacja czy animizacja? Anafora, onomatopeja – ki diabeł? W przyjazny sposób                   
utrwalamy teorię literatury i znajomość środków stylistycznych. 

 Gra komputerowa opracowana przez naszych gimnazjalistów  na podstawie dramatu                
J. Słowackiego pt. „Balladyna”. (gimnazjum) 

  „Telefon uczy języka polskiego”. (klasa 4-6, szkoła podstawowa; gimnazjum) 
Zabawa testowa Kahoot pozwoli przypomnieć wiadomości gramatyczno-literackie. 

Zgłoszenia w godz. 9-14 

tel. 856754900   513153913 

Decyduje kolejność zgłoszeń 



.  
 

Język angielski 
 Teleturniej VaBank wiedzy ogólnej w języku angielskim (klasa 4-6 szkoła podstawowa) 

Zabawa dla co najmniej dwóch zespołów na ekranie interaktywnym, polegająca na 
odpowiadaniu na pytania z wiedzy ogólnej (np. Ile lat trwa dekada?). Zespół wybiera temat (np. 
przyroda) oraz liczbę możliwych do zdobycia punktów (100 / 200/ 300/ 400). Wygrywa zespół, 
który                 zdobędzie większą ilość punktów. 

Historia 
 Jaka wiedza kryje się w pieniądzach? (klasy 1-6, szkoła podstawowa) 

Kto i kiedy wymyślił pieniądze? Czym płacono w przeszłości? Dlaczego w pewnym momencie 
do płacenia zaczęto używać monety? Okazuje się, że moneta miała przewagę nad innymi 
przedmiotami. Czy chcesz zabawić się w badacza monet i historyka? Przyjdź, zobacz, zbadaj.  

 Tajemnice kalendarzy. (klasy 1-3, szkoła podstawowa) 
Od starożytności ludzie tworzyli kalendarze chcąc uchwycić mijający czas. Dzielili go na większe 
i mniejsze części, nadając im dziwne nazwy. Miesiące i dni tygodnia -  używamy ich na co dzień, 
ale czy wiemy skąd się wzięły i co oznaczają? Co robią rzymscy bogowie w polskim kalendarzu? 
Kto podzielił rok na 12 miesięcy? Dlaczego tydzień ma właśnie 7 dni? O tym wszystkim 
opowiemy Wam na naszych zajęciach..  

 Tajemnice kalendarzy. (klasy 4-6, szkoła podstawowa) 
Obecnie mamy rok 2017, ale dla wielu milionów ludzi na świecie trwa właśnie 1438 rok,                     
dla innych rok koguta, a jeszcze innych rok 5777. Skąd się wzięły tak duże różnice? Od jakiego 
momentu ludzie zaczęli liczyć czas?  Co oznacza słowo kalendarz i ile zagadek skrywa, dowiesz 
się na naszych zajęciach! 

Biologia 
 Zobaczyć niewidzialne. (gimnazjum) 

Dzięki wykorzystaniu mikroskopów świetlnych i stereoskopowych będziecie mieli możliwość                
zobaczyć : 
- żywe pierwotniaki w hodowli sianowej; 
- skrętnice; 
- pączkujące drożdże; 
- szczegóły budowy piór ptasich; 
- szczegóły budowy owadów. 
Zaobserwujecie pod mikroskopem, ile organizmów zmieści się w jednej kropli wody, czy będą 
tam drapieżniki czy rośliny? 

 Czary mary i alchemia. 
Sprawdzicie, czy statek może lewitować, czy gaz może szczekać, a powietrze zgasić świecę? 
Jaki kolor ma powietrze?  

Chemia 
 Niejadowite węże chemiczne (klasa 4-6, szkoła podstawowa; gimnazjum) 

Węże można spotkać nie tylko w przyrodzie, ale również… w laboratorium chemicznym.                  
Jak  je zrobić pokażemy Wam podczas zajęć. 

 Sieciowanie, czyli ciecz superlepka (gimnazjum) 
Sieciowanie to proces prowadzący do powstania trójwymiarowej sieci nadcząsteczkowej,                   
na skutek powstawania mostków między różnymi cząsteczkami chemicznymi- to teoria,                     
my pokażemy Wam jak przygotować własnego Flubbera. 

Fizyka 
 Niewidzialny bohater – powietrze. (klasa 4-6, szkoła podstawowa; gimnazjum) 

Czy powietrze może rozpalić ognisko, podnieść wodę, powiększyć ciastko, przykleić wieszak? 
Odpowiedzcie z nami na te pytania! 

Matematyka 
 Tajemnice ukryte w sklejonym pasku papieru. (klasa 4-6, szkoła podstawowa; gimnazjum) 

Wykonacie taśmę, która nie będzie miała wierzchu i spodu. Nie będziecie mogli określić,                
gdzie kończy się „wierzch”, a zaczyna „podszewka” lub przeciwnie. Sprawdzicie, czy mrówka 
wędrująca po taśmie będzie mogła dostać się z każdego punktu na niej do każdego innego                
bez przechodzenia przez krawędź. Czy to możliwe? Tak, możliwe i nie jest to nic trudnego                  
do wykonania. 

 

 


