
Sprawozdanie z Projektu Rządowego „Laboratoria Przyszłości” 
za miesiąc październik 2022r. 

 

Data 
Rodzaj zajęć,  

klasa 
Temat 

Wyposażenie wykorzystane 
na zajęciach 

Prowadzący 
zajęcia 

04.10.2022 Technika, klasa4 Bezpieczeństwo przede 
wszystkim. 

Wypalarka do drewna Michał Wcisło 

05.10.2022 Zajęcia 
wyrównawcze, 
klasa2 

Utrwalenie dodawania i 
odejmowania w zakresie 
10. 

Klocki Korbo Blocks Elżbieta 
Szymonek 

06.10.2022 Zajęcia 
dydaktyczno – 
wyrównawcze, 
klasa 3 

Jedności, dziesiątki i setki Klocki Korbo Code Urszula Ząbek 

11.10.2022 Zajęcia 
dydaktyczno – 
wyrównawcze, 
klasa 1 

Ruchomy wieżowiec Klocki Korbo Jolanta Ślemp 

11.10.2022 Rewalidacja_kl8 Zajęcia rewalidacyjne – 
ćwiczenia motoryki małej–  

Długopis 3D Agata Paździerz 

12.10.2022 Zajęcia 
specjalistyczne 

Ortografia z Korbo Blocks – 
ó wymienne na „o”, 
„a”,”e” 

Klocki Korbo Agnieszka Ciołak 

17.10.2022 Zajęcia 
kształtujące 
kreatywność 

Rozwijamy swoją 
kreatywność z Klockami 
Korbo tworząc różnorodne 
budowle i maszyny 

Klocki Korbo Edu i Korbo 
Technix 

Urszula Ząbek 

18.10.2022 Technika, klasa4 „Pan stop” - wykonywanie 
znaków drogowych 

Szczypce precyzyjne, 
szczypce uniwersalne 
potrzebne do ucinania i 
wyginania drutów 
miedzianych 

Michał Wcisło 

19.10.2022 Zajęcia 
dydaktyczno-
wyrównawcze, 
klasa 3 

Rozwijamy umiejętności 
tworzenia kształtów, liter, 
cyfr. 

Klocki Korbo Edu Urszula Ząbek 

25.10.2022 Zajęcia 
dydaktyczno-
wyrównawcze, 
klasa8 

Porównywanie ułamków Listwy ułamkowe Katarzyna 
Gadawska 

26.10.2022 Warsztaty dla 
nauczycieli 

Druk długopisem 3D Długopisy 3D Katarzyna 
Gadawska 

28.10.2022 Matematyka, 
klasa6 

Czworokąty i inne 
wielokąty 

Długopisy 3D Katarzyna 
Gadawska 

 

W październiku kontynuowano w szkole zajęcia z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego z rządowego 

projektu „Laboratoria przyszłości”. W tym miesiącu uczniowie poznawali podstawy drukowania długopisami 3D, 

ćwiczyli zastosowanie kolejnych narzędzi zakupionych do pracowni technicznej, posługiwali się pomocami 

matematycznymi, rozwijali swoje umiejętności wykorzystania klocków Korbo. 

W październiku zostały przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli „Druk długopisem 3D”. Nauczyciele mogli 

zapoznać się z zasadami posługiwania się długopisami 3D, sprawdzić ich działanie, by następnie wykorzystać je na 

zajęciach w pracy z uczniami. Technologia druku 3D daje uczniom i nauczycielom zupełnie nowe możliwości 

prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. Dzięki modelom 3D uczniowie mogą lepiej zrozumieć                               

i zapamiętać wiedzę, która jest im przekazywana. Druk długopisem 3D to rozwijanie kreatywności i nauka planowania 

przestrzennego. Korzystając z długopisów 3D uczniowie ćwiczą także zdolności manualne. Długopis 3D jest 



rozwiązaniem, które ułatwia prowadzenie kreatywnych, innowacyjnych lekcji. Warsztaty dla nauczycieli 

przeprowadziła Katarzyna Gadawska, koordynator programu „Laboratoria Przyszłości” SP w Brynicy. 

Długopis 3D został wykorzystany na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem z klasy 8, które przeprowadziła               

p. Agata Paździerz. Celem zajęć było ćwiczenie motoryki małej – działania praktyczne, angażowanie emocjonalne, 

kształtujące takie cechy jak: wytrwałość, cierpliwość i dokładność w wykonywaniu podjętego działania. Uczeń bardzo 

chętnie pracował na zajęciach. Pracę z długopisami 3D rozpoczęli także uczniowie klasy 6 na lekcji matematyki. 

Posługując się nimi tworzyli plakaty opisujące własności czworokątów.  

Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, na których omawiane były ułamki zwykłe wykorzystane zostały 

listwy ułamkowe. Uczeń manipulując listwami zgodnie z podaną instrukcją porównywał ułamki zwykłe, wyszukiwał 

ułamków równych, nawiązywał do skracania i rozszerzania ułamków. Listwy te były bardzo przydatne w zrozumieniu 

przez ucznia omawianych na zajęciach zagadnień.  

Na lekcjach techniki uczniowie klasy 4 wykonywali znaki drogowe posługując się wypalarką do drewna, 

szczypcami precyzyjnymi i szczypcami uniwersalnymi potrzebnymi do ucinania i wyginania drutów miedzianych. 

Uczniowie mogli zapoznać się z działaniem bardziej profesjonalnych narzędzi.  

W październiku wykorzystane były także klocki Korbo. W klasach 1 i 3 uczniowie na zajęciach dydaktyczno - 

wyrównawczych rozwijali swoją kreatywność z klockami Korbo Technic, tworząc ruchome budowle. Mieli możliwość 

zobaczyć jak wprawiać elementy w ruch wykorzystując koła zębate.  Klocki posłużyły również do  rozwijania 

umiejętności tworzenia liter i cyfr, a na zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez p. Agnieszkę Ciołak pomagały 

w zapamiętaniu reguł ortograficznych (ó wymienne na „o”, „a”, „e”). W klasie 2 klocki zostały wykorzystane jako 

konkrety i liczmany. Uczniowie zapisywali działania w formie cyfr zbudowanych z platform i kół zębatych.  

 


