
#Laboratoria Przyszłości.  

 
Sprawozdanie z Projektu Rządowego „Laboratoria Przyszłości” 

za miesiąc wrzesień 2022r. 
 

Data Rodzaj zajęć,  klasa Temat 
Wyposażenie 

wykorzystane na 
zajęciach 

Prowadzący 
zajęcia 

05.09.2022 Zajęcia zintegrowane, 
klasa2 

Nauka piosenki "Tropiciele 
z drugiej klasy". 
 

Klocki Korbo Edu 
Music - Bum bum 
rurki 

Elżbieta 
Szymonek 

08.09.2022 Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, klasa3 

Uczymy się kodować z 
klockami Korbo 

Klocki Korbo Code Urszula Ząbek 

07.09.2022 Zajęcia edukacji 
muzycznej klasa2 

Zajęcia rytmiczne z 
wykorzystaniem Bum bum 
rurek 

Klocki Korbo Edu 
Music - Bum bum 
rurki 

Elżbieta 
Szymonek 

12.09.2022 Zajęcia zintegrowane, 
klasa3 

Rozwijamy swoją 
wyobraźnię konstruując 
ciekawe budowle 

Klocki Korbo Edu Urszula Ząbek 

13.09.2022 Fizyka, klasa8 Przewodniki i izolatory Wykorzystanie 
imadła do 
mocowania  

Michał Wcisło 

15.09.2022 Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, klasa3 

Klocki Korbo i układ 
krwionośny człowieka 

Klocki Korbo Code Urszula Ząbek 

15.09.2022 Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, klasa1 

Klocki Korbo – Ciekawa 
budowla, rozwijanie 
wyobraźni przestrzennej 

Klocki Korbo Edu Jolanta Ślemp 

20.09.2022 Technika, klasa6 Wymiarowanie rysunków Kątomierz 
nastawny 

Michał Wcisło 

20.09.2022 Zajęcia zintegrowane, 
klasa1 

Klocki Korbo – tworzenie 
konstrukcji przestrzennych. 

Klocki Korbo Edu Jolanta Ślemp 

23.09.2022 Zajęcia edukacji 
polonistycznej klasa2 

Utrwalenie wiadomości o 
rzeczowniku i czasowniku 

Klocki Korbo Edu 
Music - Bum bum 
rurki 

Elżbieta 
Szymonek 

26.09.2022 Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, klasa1 

Budowanie ciekawych 
konstrukcji w parach 

Klocki Korbo Edu Jolanta Ślemp 

27.09.2022 Zajęcia zintegrowane, 
klasa1 

Ruch i przestrzenność. Klocki Korbo Edu Jolanta Ślemp 

29.09.2022 Zajęcia zintegrowane, 
klasa3 

Ciekawe konstrukcje z 
Klockami Korbo 

Klocki Korbo Edu Urszula Ząbek 

 

W tym miesiącu uczniowie klas I – III poznawali klocki KORBO. Uczyli się podstaw kodowania, budowali różne 

modele, ruchome konstrukcje przestrzenne, poznawali podstawy rytmiki. Klocki KORBO EDU, KORBO CODE, KORBO 

EDU MUSIC wykorzystywane były na zajęciach z całą klasą i na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych. Uczniowie 

uczyli się współpracy w grupie i samodzielnej pracy. Bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w 

lekcjach. Uczniowie klasy 2 powtarzając słowa piosenki postanowili wykorzystać Bum bum rurki do wystukiwania 

rytmu. W ten sposób szybko i łatwo opanowali słowa, rytm ułatwił zapamiętanie melodii i cała klasa była już gotowa, 

aby wesoło śpiewać o tym, jak będziemy „tropić wiedzę” w nowym roku szkolnym.  Wydawałoby się, że Bum bum 

rurki, to instrument, który możemy wykorzystywać tylko na zajęciach muzycznych, nic mylnego. Uczniowie klasy 2 

postanowili wykorzystać go również na zajęciach edukacji polonistycznej, gdy utrwalali wiadomości o rzeczowniku i 

czasowniku. Kiedy uczennica Hania głośno czytała wiersz D. Wawiłow „Szybko!” koledzy i koleżanki akcentowali 

usłyszany rzeczownik jednym uderzeniem Bum bum rurki w ławkę, a czasownik dwoma uderzeniami. Zabawa była 

super!!!  



Klocki KORBO są uniwersalne i atrakcyjne dla dzieci w każdym wieku. Zabawa konstrukcyjnymi klockami 
KORBO pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, zachęcając je do kreatywnego i logicznego myślenia, stymulując zmysły, 
umożliwiając ćwiczenie zdolności manualnych oraz koordynacji ręka-oko. Zabawy z Bum bum rurkami (klocki KORBO 
EDU MUSIC) sprzyjają nabywaniu doświadczeń społecznych, emocjonalnych, fizycznych i poznawczych. 
Eksperymentowanie z dźwiękiem i muzyką wymaga od dzieci uwagi i koncentracji, rozwija spostrzegawczość, poczucie 
rytmu, wrażliwość słuchową, a przede wszystkim sprawia im dużo radości. 

Na lekcjach fizyki i techniki prowadzonych przez p. Michała Wcisło uczniowie korzystali z wyposażenia 

zakupionego do pracowni technicznej. Na fizyce w klasie 8 poznawali sposób mocowania urządzeń w imadle, aby 

zostały unieruchomione w celu dokonania pomiarów. W klasie 6 na lekcji techniki ćwiczyli wykorzystanie kątomierza 

nastawnego i sprawdzanie poprawności naniesionych kątów na tablicy.  

 


