
 Z PODWÓRKA NA STADION  

         O PUCHAR TYMBARKU 
 

     W dniu 26.04.2012 r. w godz. 15.00 – 18.00 na boisku „Or-

lik” Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie odbyły się miejskie 

eliminacje do turnieju piłkarskiego U-10 „Z podwórka na stadion 

o Puchar Tymbarku.” 

 

  

W eliminacjach wzięły udział cztery drużyny chłopców w wieku 9-10 lat. 

Były to: 

1.Drużyna UKS Zryw Kętrzyn – opiekun Andrzej Narwojsz 

2. Zespół Szkół nr 1 z Kętrzyna – opiekun Andrzej Narwojsz 

3.Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun Sławomir Bućko 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 – opiekun Jarosław Sosnowski 

Wyniki spotkań przestawiały się następująco: 

            Drużyny                                                Wynik 

UKS Zryw   -  SP nr 1                                      3 - 0 

SP nr 4  -  Zespół Szkół                                 12 -  0 

SP nr 1  -  SP nr 4                                            1  - 3 

Zespół Szkół  -  UKS Zryw                           0 -  10 

SP nr 4  -  UKS Zryw                                      4 -  0 

Zespół Szkół  -  SP nr 1                                  0 – 12 

 

Po zaciętej walce, okupionej siniakami, awans do eliminacji powiatowych wywalczyła druży-

na Szkoły Podstawowej nr 4. 

  

Drużyna piłkarska „Jedynka Kętrzyn” Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego - 

 XII edycja Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”: 

 1. Szymon Zalewski – klasa III A 

2. Mateusz Bućko – klasa III B 

3. Adrian Czerniakowski – klasa III C 

4. Patryk Kaźmierczuk – klasa III B 

5. Przemysław Kaliszewski –klasa III B 

6. Dawid Modzelewski- klasa II B 

7. Filip Wysokiński – klasa III B 

8. Patryk Swacha - klasa II C 

9. Paweł Czerniakowski – klasa II D 

10. Maciej Wojciechowski – klasa II A 

11. Kacper Młyńczak – klasa II B  

12. Sebastian Urbański – klasa II B  
  

 

                                                                                  

                                                                                  Sławomir Bućko 

 

 

 

 



 

POWIATOWY ETAP TURNIEJU BRD 
        

      

 

 

 

Dnia 27.04.2012 r. w ZS1 w Kętrzynie odbył się etap powiatowy Turnieju o BRD.  

      Naszą szkołę reprezentowali: Wiktor Gdula, Maciej Dadoś, Paweł Mucha i Tomasz Sidor. 

Mimo wielkich wysiłków i starań naszym zawodnikom nie udało się powtórzyć wyniku z 

dwóch poprzednich lat, tj. awansowania do etapu wojewódzkiego turnieju.  

Opieka podczas zawodów i przygotowania - A. Hapoński przy współpracy z p. M. Sowińską. 

 

 

FUN ENGLISH 
 

Już za nami WIELKA GRA FINAŁOWA. W konkursie wzięło udział blisko 5500 

uczestników. Do półfinału zakwalifikowało się 3105 konkursowiczów. 

 

Próg punktowy, od którego uczestnik kwalifikował się do II etapu, wyniósł 600 pkt.! 

 

Nasza szkoła uplasowała się na 14. miejscu w kraju, zaś po WIELKIEJ GRZE FINAŁO-

WEJ  na 9. Miejscu, zdobywając 2781pkt. 

 

Gratulujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w konkursie! 

 

 

KOLEJNE JĘZYKOWE SUKCESY  

NASZYCH UCZNIÓW 
 

Wiosenny Ogólnopolski Konkurs Wiedzy "ZUCH" z języka angielskiego  

przyniósł naszej szkole kolejnych laureatów. 

   

Konkurs „Zuch” z języka angielskiego przeznaczony był dla uczniów kl. I-III i spraw-

dzał znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Ważne było to, że takie zmagania 

rozwijały wyobraźnię i myślenie twórcze u dzieci, a ich treść była dostosowana do nowej 

podstawy programowej. Testy zawierały 21 pytań o różnej skali trudności. 

Tym razem do konkursu przystąpili nie tylko uczniowie należący do szkolnego kółka 

języka angielskiego.  

Aż cztery osoby z naszej szkoły otrzymały tytuł laureata (3 należące do kółka językowego): 

 Korneluk Amelia klasa 1a 

Szubstarska  Dominika klasa 1b 

Bieniek Justyna klasa 2b 

Lender Maria klasa 3a 
 

Gratulujemy sukcesów! 

 

Joanna Wirgowska-Lender  



KONKURS ORTOGRAFICZNY 
 

 

Dnia 16 maja 2012r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Uczniowie klas 2. i 3. 

pisali dyktando. 

 

WYNIKI: 

KLASY III 
I miejsce – Monika Bokwa kl. IIIb 

II miejsce – Malwina Duda kl. IIIa 

Jędrzej Frankowski - Wodzikowski kl. IIIa 

III miejsce – Emanuel Andrzejewski kl. IIIb 

wyróżnienie: Zofia Kwasiborska kl. IIIa 

Julia Tytko kl. IIIa 

Bartosz Kisły kl.IIIb 

KLASY II 

I miejsce – Alicja Dyszkiewicz kl. IIc 

II miejsce – Jan Balik II a 

III miejsce – Krzysztof Ślązak kl. IIc 

wyróżnienie – Justyna Bieniek kl.IIb 

Kacper Sulimowicz kl.IIb 

 

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
WYNIKI: 
KLASY CZWARTE 

I miejsce: Jakub Filipkowski 4b 

II miejsce: Weronika Żołędziowska 4a 

III miejsce: Patrycja Świdwa 4a 

Wyróżnienia: Martyna Rykowska kl.4a 

Szymon Opoka 4b 

Dominika Molda 4b 

  

KLASY PIĄTE 

I miejsce: Jakub Opala 5b 

II miejsce: Aleksandra Breś 5c 

III miejsce: Helena Jankowska 5c 

Wyróżnienie: Magdalena Stasiuk 5b 

Wiktoria Roszak 5b 

  

KLASY SZÓSTE 

I miejsce: Aleksandra Wróblewska 6c 

II miejsce: Damian Żejmo 6a 

III miejsce: Daniel Krahel 6c 

Wyróżnienia: Katarzyna Boroszko 6a 

Karolina Tytko 6a 

  

GRATULUJEMY I TRZYMAMY KCIUKI! 
  



SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 30.05.12 odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny 

dla klas II - III ... 
 

 

 

Udział wzięło 16 uczniów z klas drugich i 12 uczniów z klas III. 

Wyniki konkursu: 

klasy II 
I miejsce - Jan Balik kl. II a 

II miejsce - Justyna Bieniek kl. II b 

III miejsce - Weronika Fiedorowicz kl. II b 

klasy III 
I miejsce - Julia Krzywicka kl. III b 

II miejsce - Grzegorz Koczela kl. III a 

III miejsce - Julia Tytko kl. III a 

III miesjce - Jakub Żółkiewski kl. III c 

                                                                                                        

 

 

GRATULUJEMY! 

 

 

 

Konkurs przygotowały Panie Alicja Skwarczyńska i Dorota Gwarda. 

 

 



LIGA SZACHOWA  

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 
 

  

 W lidze szkolnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w szachach szybkich nasi uczniowie zajęli IV miejsce  

w końcowej klasyfikacji... 
  

 

W rozgrywkach szachowych brali udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimna-

zjów i szkół średnich z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. W roku szkolnym 

2011/12 odbyło się 7 spotkań podczas których uczniowie rywalizowali w 7 rundach po 15 

minut. Zawodnicy wygrywając zdobywali punkty. Nasza szkoła pod opieką instruktora sza-

chowego z Klubu Hetman Pionier w Kętrzynie pana Mirosława Kruklisa zdobyła łącznie 

130 punktów co dało nam IV miejsce w końcowej klasyfikacji. 

 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie 

Żółkiewski Jakub – kl. III b (I liga) 

Opoka Szymon –kl. IV b (II liga ) 

Trypucki Bartosz – kl. IV a (III liga) 

Kocięcki Jakub - kl. II d (IV liga) 

Koczela Grzegorz – kl. III a (IV liga) 

Kułak Mateusz – kl. III a (IV liga) 

Sidor Tomasz – kl. IV c (IV liga) 

Obolewicz Karolina - kl. IV c (IV liga) 

 

WYNIKI 

OTWARTE MISTRZOSTWA OLSZTYNA SZKÓŁ W SZACHACH 
 

Liga szkolna Województwa Warmińsko-Mazurskiego w szachach szybkich 2011/ 12 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

1 SP 10 Olsztyn - 170,5 

2 SP 30 Olsztyn -  144,5 

3 SP 1 Ostróda -  131,0 

4 SP 1 Kętrzyn -  130,0 
5 SP 3 Olsztyn -  122,0 

6 ZS 1 SP 5 Kętrzyn - 107,5 

7 SP Dywity -  53,0 

8 SP 3 Ostróda -  52,5 

9 SP 13 Olsztyn - 0 50,0 

10 SP 9 Olsztyn -  44,0 

11 SP 25 Olsztyn - 34,5 

12 KSP Olsztyn -  16,5 

 

 

 



KONKURS PLASTYCZNY 

MISIA BUMKA ROZSTRZYGNIĘTY 

 
 

  

                                                Dnia 3 czerwca w Warszawie miś Bumek ogłosił zwycięzców  

                                     konkursu na ilustracje do czytanych bajek. 

 

 

 

 

 

 

 

Miś na swojej stronie internetowej napisał list: 

Z wielką przyjemnością donoszę, że konkurs plastyczny zorganizowany przez Szkołę 

Podstawową nr 1 w Kętrzynie został rozstrzygnięty! Przypominam, że uczniowie z klas I-III 

czytali moje bajki i rysowali do nich ilustracje. Tych rysunków było naprawdę dużo i wybór 

był bardzo trudny. Przy tej okazji serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi ocenić       

i wybrać najpiękniejsze prace. Szczególne zaś podziękowania kieruję do Pani Ewy Maksymo-

wicz, która była dobrym duchem całego przedsięwzięcia. Jury postanowiło przyznać aż 10 

nagród. Laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla 

pozostałych nagrodą będzie zamieszczenie ich prac w misiowej galerii. Dodatkowo wszystkie 

nagrodzone prace będą przez najbliższe tygodnie ozdabiały stronę startową serwisu. Laure-

atom serdecznie gratuluję, a wszystkim dzieciom baaaardzo dziękuję za udział w konkursie. 

Bumek 
  

LISTA LAUREATÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO 
Paulina Prokop – nagroda główna 

Weronika Sobieraj – miejsce drugie 

Damian Wojtkowski – miejsce trzecie 

Kasia Kownacka – miejsce czwarte 

Ania Kłek – miejsce piąte 

Natalia Piechowiak – miejsce szóste 

Aniela Żukowska – miejsce siódme 

Norbert Świderski – miejsce ósme 

Dawid Nowicki – miejsce dziewiąte 

Jan Balik - miejsce dziesiąte 

 

 

"ROWEREM W BEZPIECZNE WAKACJE" 

ETAP SZKOLNY MIEJSKIEGO KONKURSU 

                                                

      W dniu 15.06.2012 na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ZS1 w Kętrzynie odbę-

dzie się IX edycja miejskiego konkursu "ROWEREM W BEZPIECZNE WAKACJE".  

Etap szkolny został przeprowadzony w dniu 11.06.2012. 

 



Do finału miejskiego zakwalifikowali się: 

W kategorii kl. III 
1. Jadczak Adam 

2. Bucko Mateusz 

3. Socinski Daniel 

4. Kaliszewski Przemysław 

5. Mączyński Jakub 

6. Jędrzejewski Szymon 

7. Wawruch Martyna 

8. Andrzejewski Emanuel 

 9. Makulus Wiktoria 

10. Krzywicka Julia 

W kategorii kl. IV-VI 
1. Opala Jakub 

2. Gdula Wiktor 

3. Mucha Paweł 

4. Rafalski Damian 

5. Masłowski Patryk 

6. Linowski Adam 

7. Dadoś Maciej 

8. Kowalewski Kamil 

9. Giemza Bartosz 

10. Maruszkiewicz Kacper 

 

Eliminacje szkolne przeprowadził p. Andrzej Hapoński. 

 

 

 

FIANŁ MIEJSKIEGO KONKURSU 

„ROWEREM W BEZPIECZNE WAKACJE” 

 

 

 
    

Dnia 15.06.2012 w ZS1 w Kętrzynie uczniowie klas III-

V, wyłonieni z eliminacji szkolnych, wzięli udział w finale kon-

kursu, który składał się z części teoretycznej i praktycznej - jaz-

dy rowerem po torze sprawnościowym.  

W kategorii klas I-III Jakub Mączyński z klasy IIIb zajął 

II miejsce. 

 

 Opiekę nad uczestnikami podczas konkursu sprawował p. An-

drzej Hapoński. 

 

 

 



KLASY V B i IV A 

Z DWUDNIOWĄ WIZYTĄ W GWARKU 

 

 
 

 
 

 

10.05-11.05.12 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Gwarek" 

w Pięknej Górze gościli uczniowie naszej szkoły... 

 

 

 

Dwudniowy pobyt uczniów był przedsmakiem wakacyjnych zabaw. Po zakwaterowa-

niu w pięknych pokojach i podzieleniu na trzy grupy rozpoczęto intensywne zajęcia. Przejście 

przez park linowy wymagało od dzieci wielkiej odwagi i niejednokrotnie pokonania własnych 

lęków. Zajęcia detektywistyczne były okazją do zapoznania się z technikami i metodami wy-

krywania przestępstw. Największą atrakcją okazały się zajęcia z taktyki leśnej. Tu uczestnicy 

poznali tajniki maskowania, podchodzenia i tropienia. Nauczyli się bezszelestnego poruszania 

w terenie, odbijania proporca. Pierwszy dzień zakończono dyskoteką prowadzoną przez DJ-a. 

Był czas na sportowe rywalizacje grupowe podczas Olimpiady Sportów Śmiesznych i pod-

glądanie przyrody z pokładu statku Bosman II. Pobyt w Gwarku zakończono wspólnym pie-

czeniem kiełbasek i zabawami integracyjnymi. 

 

 

 

 

 



PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA  

DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2012r. uczniowie klas II wyruszyli do Świętej Lipki,  

aby podziękować Matce Bożej za dar I Komunii Świętej... 
 

  Po wspólnej modlitwie w czasie mszy świętej odprawianej w ich intencji dzieci wysłuchały 

koncertu oraz podziwiały barokowe organy z ruchomymi figurkami. Dowiedziały się też, że 

Święta Lipka to zabytkowy obiekt niezwykłej wartości oraz sławne sanktuarium maryjne 

znane już od XVw. jako miejsce licznych pielgrzymek. Na zakończenie spędziliśmy w ogro-

dach księży jezuitów miłe chwile przy śpiewie i wspólnym ognisku. 

  Serdeczne podziękowania składamy p. Dorocie Szakiel, p. Sylwii Szymańskiej i p. Małgo-

rzacie Piekarskiej za poświęcony dla nas czas w tę piękną słoneczną sobotę. 

 

 

 

 

 

Alicja Jurewicz 

 

 

 

 



DESZCZOWA, MOKRA, ALE WESOŁA WYCIECZKA 

KLAS DRUGICH 

 
 

    Klasy drugie  w niecodzienny sposób spędziły Dzień Dziecka... 

 

 

 

 

Od początku dnia pogoda była przeciwko uczestnikom wycieczki. Deszcz lał z nieba 

na ziemię od rana do wieczora. 

Pierwszy punkt wycieczki - Galindia, okazał się prawdziwą atrakcją. W zrekonstru-

owanej osadzie plemienia Galindów dzieci mogły zapoznać się z  ich codziennym życiem, 

poznać różne zwyczaje i rytuały. 

Choć wszyscy byli przemoczeni do suchej nitki, humory dopisywały. Najwięcej 

uśmiechów przyniósł biesiadny taniec Galindów, który wykonywały nie tylko dzieci,            

ale również ich wychowawczynie i opiekunki: Panie S. Szymańska, A. Skwarczyńska,            

D. Szakiel, D. Gwarda, J. Wirgowska-Lender, M. Piekarska i A. Jurewicz. To nie był koniec 

atrakcji. W miejscowości Ruciane Nida wszyscy wsiedli na statek, który, nie zważając na 

wiatr i niepogodę, przemierzał Jezioro Nidzkie. Rejs zakończono ciepłym obiadem. Schabo-

wy z frytkami po całym dniu mokrych atrakcji okazał się "strzałem w dziesiątkę". Dzieci po-

wróciły do domu uśmiechnięte i radosne. 

 

 

 

 
 

 

 



POZYSKALIŚMY FUNDUSZE 
(kwota: 17.841,00) 

z Gminy Miejskiej Kętrzyn  

na realizację zajęć pozalekcyjnych: 
 

 

Pozalekcyjne zajęcia muzyczno-ruchowe – termin realizacji: 2.03. - 21.12.12r. 

„Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami piłki siatkowej” – termin re-

alizacji: 2.03. - 30.11.12r. 

Agresji mówimy stop! – zajęcia pozalekcyjne – termin realizacji: 5.03. - 15.06.12r. 

„Zabawy z mapą” – pozalekcyjne zajęcia przyrodnicze - termin realizacji: 7.03. - 

27.06.12r. 

„Matematyka wcale nie jest trudna” – zajęcia pozalekcyjne – termin realizacji: 13.03. - 

13.06.12r., 12.09. - 12.12.12r. 

„Wiosenne eko-wędrówki” – pozalekcyjne zajęcia ekoturystyczne – termin realizacji: 

23.04. – 15.06.12r. 

„Pogodny nastrój na deszcz i pluchę” – popołudniowe zajęcia w świetlicy szkolnej – ter-

min realizacji: 12.09. - 14.12.12r. 

 

 

KAPITAŁ LUDZKI 

 
Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III 

w Gminie Miejskiej Kętrzyn" 
 

Pozyskaliśmy fundusze (kwota: 133.611,10) na realizację projektu „Indywidualizacja na-

uczania i wychowania klas I – III w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 

różnic w jakości usług edukacyjnych. 

  

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i prowadzenie 

zajęć: 

DLA DZIECI MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W PISANIU I CZYTANIU, w tym ZA-

GROŻONYCH DYSLEKSJĄ 
Głównym celem tych zajęć jest przygotowanie uczniów do przezwyciężania trudności w czy-

taniu i pisaniu, a tym samym umożliwienie osiągnięcia sukcesów edukacyjnych. Dzieci pra-

cują na różnorodnym materiale dostosowanym do wieku i możliwości (gry i zabawy dydak-

tyczne, loteryjki, historyjki obrazkowe, układanki, rebusy). 

Zajęciami objęto 45 dzieci, które pracują w 5-osobowych grupach. 



SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom wartości zdrowego życia i konieczności troszczenia 

się o siebie. Zajęcia kładą nacisk na wzmocnienie własnej tożsamości i poczucia wartości. 

Spotkania koncentrują się na zdobyciu umiejętności pozwalających podejmowanie racjonal-

nych decyzji. Uczestnicy poznają normy, reguły i zasady obowiązujące w społeczeństwie. 

Uczą się wchodzenia w rolę z pozycji ucznia, rodzica, nauczyciela. Poznają sposoby rozwią-

zywania problemów przez negocjację. 

Zajęciami objęto 27 osób, które pracują w 9 grupach po 3 osoby. 

LOGOPEDYCZNYCH 
Na zajęcia uczęszczają osoby, u których zdiagnozowano zaburzenia mowy lub błędną wy-

mowę. Uczniowie wykonują ćwiczenia mające na celu korygowanie wad wymowy, uspraw-

nianie narządów mowy mających na celu uświadomienie miejsca artykulacji danej głoski         

i przygotowanie do prawidłowej pracy mięśni danego narządu. Podczas pracy nad sprawno-

ścią i opanowaniem głoski uczniowie ćwiczą na materiale ilustracyjno-tekstowym. Ponadto 

wykonują  szereg ćwiczeń rozluźniających skoncentrowanych na uregulowaniu fazy wdechu     

i wydechu. 

Zajęciami objęto 15 osób, które pracują w 5 grupach. 

ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA – MUZYKA 
Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, uwrażliwienie na 

piękno muzyki, naukę i doskonalenie umiejętności gry na dzwonkach. Ponadto dzieci poznają 

i wykorzystują instrumenty perkusyjne do tworzenia własnych rytmów i układów rytmicz-

nych, uczą się piosenek z repertuaru dziecięcego. Muzyce towarzyszy ruch, a doznania zwią-

zane ze słuchaniem różnego gatunku utworów dzieci przedstawiają za pomocą środków pla-

stycznego wyrazu. 

Zajęciami objęto 8 osób. 

ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA – PLASTYKA 
Celem zajęć jest rozwijanie w dzieciach pasji poszukiwawczych i twórczych, kształtowanie 

wrażliwości na piękno i estetykę. Uczniowie podejmują próby ekspresji artystycznej poprzez 

stosowanie różnorodnych technik plastycznych. 

Zajęciami objęto 8 osób. 

ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA – TEATR 
Celem zajęć jest pobudzanie i rozwijanie wyobraźni twórczej, odkrywanie aktorskich talen-

tów. Podczas ćwiczeń uczniowie wcielają się w różne role, które pomagają im zrozumieć ota-

czającą rzeczywistość. Pacynki służą jako inspiracja do dalszej aktywności twórczej, a tym 

samym pobudzają kreatywność. Zabawa w teatr pozwala dzieciom uzewnętrznić uczucia i je 

nazwać. 

Zajęciami objęto 8 osób. 

DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH NAUKAMI MATEMATYCZNO –

PRZYRODNICZYMI 
Zajęcia skierowane są do dzieci zainteresowanych przyrodą i matematyką, małych odkryw-

ców pragnących poznać własne otoczenie. Mają na celu pobudzenie ciekawości świata i na-

uczenie myślenia przyczynowo-skutkowego, a przede wszystkim zapewnienie dzieciom po-

czucia własnej wartości i dumy z umiejętności pokonywania przeszkód. Wykorzystując różne 

pomoce, uczniowie badają, eksperymentują, obserwują zjawiska zachodzące w przyrodzie. 

Uczą się stawiania hipotez i ich weryfikacji. 

Zajęciami objęto 8 osób. 

  

Termin realizacji projektu: marzec’12 – czerwiec’13. 


