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

 

Data 
Rodzaj zajęć,  

klasa 
Temat 

Wyposażenie wykorzystane 
na zajęciach 

Prowadzący 
zajęcia 

02.11.2022 Koło 
matematyczne 

Korbo Sudoku, tworzenie 
budowli z klocków Korbo 

Klocki Korbo Code Katarzyna 
Gadawska 

03.11.2022 Matematyka, 
klasa 6 

Czworokąty i inne 
wielokąty 

Długopisy 3D Katarzyna 
Gadawska 

04.11.2022 Matematyka, 
klasa 6 

Czworokąty i inne 
wielokąty 

Długopisy 3D Katarzyna 
Gadawska 

08.11.2022 Zajęcia 
świetlicowe 

Zabawy klockami 
konstrukcyjnymi Korbo w 
ramach projektu 
"Laboratoria przyszłości". 

Klocki Korbo Anna Wrona 

08.11.2022 Geografia, klasa7 Morze Bałtyckie - 
zaznaczanie elementów na 
mapie konturowej z 
wykorzystaniem 
długopisów 3D w ramach 
projektu "Laboratoria 
Przyszłości".  

Długopisy 3D Anna Wrona 

08.11.2022 Zajęcia 
dydaktyczno – 
wyrównawcze, 
klasa8 

Wielokąty. Własności 
wielokątów, 
rozpoznawanie i rysowanie 
figur. Ćwiczenia w 
obliczaniu obwodu 
wielokąta. 

Zestaw klasowy 8 figur i 460 
elementów o nazwie 
„Polydron Frame”; 

Katarzyna 
Gadawska 

08.11.2022 Zajęcia 
dydaktyczno – 
wyrównawcze, 
klasa1 

Obliczenia matematyczne 
„Kolor ma znaczenie” 

Klocki Korbo Jolanta Ślemp 

09.11.2022 Koło 
matematyczne 

Łamigłówki matematyczne 
– piramidy.  

Klocki Korbo Code Katarzyna 
Gadawska 

09.11.2022 Przygotowanie 
do Akademii z 
okazji 
Odzyskania 
Niepodległości 
11 listopada – 
próba generalna 

Akademia z okazji 
Odzyskania Niepodległości 
11 listopada – próba 
generalna 

zestaw mikrofonów 
nagłownych; tablica mobilna 
suchościeralna 

Agnieszka Ciołak 

10.11.2022 Akademia z 
okazji 
Odzyskania 
Niepodległości 
11 listopada 

Akademia z okazji 
Odzyskania Niepodległości 
11 listopada 

zestaw mikrofonów 
nagłownych; tablica mobilna 
suchościeralna 

Agnieszka Ciołak 

10.11.2022 Klasa 1 Praca w grupach – wspólny 
projekt 

Klocki Korbo Jolanta Ślemp 

15.11.2022 Zajęcia 
dydaktyczno – 
wyrównawcze, 
klasa8 

Wielokąty. Wyznaczanie 
pola powierzchni figury. 
Obliczanie pola trójkąta, 
kwadratu, prostokąta, 
równoległoboku, rombu, 
trapezu. 

Zestaw klasowy 8 figur i 460 
elementów o nazwie 
„Polydron Frame”; 

Katarzyna 
Gadawska 

15.11.2022 Informatyka, 
klasa 

Przyrodnicze wędrówki. 
Tworzenie Atlasu. 

Aparat fotograficzny Barbara Drogosz 



16.11.2022 Zajęcia 
specjalistyczne 

Recepta na stres – 
rysowanie emotek. 

Długopis 3D Agnieszka Ciołak 

18.11.2022 Zajęcia 
indywidualne z 
biologii, uczeń 
kl5 

"Oddychanie komórkowe - 
mitochondrium" 

Długopis 3D Anna Wrona 

21.11.2022 Język angielski Toys zabawki. Powtórzenie 
materiału. 

Klocki Korbo Alina 
Dąbrowska 

21.11.2022 Zajęcia 
indywidualne z 
języka 
angielskiego, 
uczeń kl5 

Technology – 
wprowadzenie słownictwa 

Długopis 3D Alina 
Dąbrowska 

22.11.2022 rewalidacja Wykonujemy ozdoby 
świąteczne za pomocą 
długopisu 3D. 

Długopis 3D Agata Paździerz 

22.11.2022 Technika, klasa6 Dom bez tajemnic Klocki Korbo Michał Wcisło 

22.11.2022 Fizyka, klasa7 Parcie i nacisk przymiar stalowy w postaci 
50-centymetrowej 
metalowej linijki, kątomierz 
nastawny 

Michał Wcisło 

25.11.2022 Zajęcia 
zintegrowane, 
klasa3 

Dzień Misia – budujemy w 
grupach piękne misie z 
klocków KORBO Code Edu 

KORBO Code Edu Urszula Ząbek 

30.11.2022 Zajęcia koła 
matematycznego   
 

Wielościany zestawy „Zometool – Creator 
3” i „Magnetyczny Polydron”. 

Katarzyna 
Gadawska 

 
W listopadzie coraz częściej wykorzystywano długopisy 3D. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli 

w zajęciach. Na lekcji matematyki w klasie 6 wykorzystując długopisy 3D tworzyli plakaty przedstawiające własności 

czworokątów. Dzięki temu mogli w ciekawy sposób utrwalić podstawowe własności figur, lepiej je zapamiętać. Na 

lekcji geografii w klasie 7 posługując się długopisami 3D zaznaczali linię brzegową Bałtyku, Zatokę - Botnicką i Fińską, 

wyspy: Zelandię, Gotlandię i Bornholm oraz Cieśninę Kattegat. Miało to na celu lepsze zapamiętanie tej części świata, 

nazw i pojęć geograficznych. Natomiast na zajęciach indywidualnych z biologii uczeń posługując się długopisem 3D 

zaznaczał elementy budowy mitochondrium. Ten sposób pracy pomógł mu w zapamiętaniu pojęć poznawanych na 

lekcjach biologii i mobilizował do pracy. Na zajęciach specjalistycznych uczniowie posługując się długopisami 3D 

poznawali receptę na stres. Na lekcji indywidualnej z języka angielskiego uczeń wykorzystując długopis 3D poznawał 

słownictwo. Na zajęciach rewalidacyjnych tworzył ozdoby świąteczne. Zaangażowanie uczniów na lekcjach                             

z pomocami zakupionymi z programu #Laboratoria Przyszłości jest ogromne. Uczniowie wręcz z niecierpliwością 

czekają na takie lekcje. Pracują z ogromnym zaangażowaniem i jednocześnie przyswajają w ciekawy i nowoczesny 

sposób wiedzę. Szybciej i trwalej zapamiętują.  

 W tym miesiącu również w bardzo różnorodny sposób wykorzystano klocki Korbo. Pracowali z nimi zarówno 

uczniowie klas 1 - 3, jak i starsi. Na zajęciach świetlicowych uczestniczyli w tworzeniu ruchomych mechanizmów, 

rozwijając wyobraźnię, kreatywne myślenie. Na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w klasie 1 klocki 

wykorzystane zostały do obliczeń matematycznych. Na kole matematycznym prowadzonym w klasach 4 i 5 posługując 

się klockami uczniowie poznawali sposób rozwiazywania łamigłówek typu Piramidy i Sudoku. Uczniowie klasy 1                  

w wyjątkowy sposób powtarzali słownictwo nazywające zabawki, kolory, liczenie. Na lekcji zamienili się w 

konstruktorów za pomocą klocków KORBO, zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. W myśl hasła 

nauka przez zabawę, zabawa przez naukę dzieci indywidualnie i w grupach budowały zabawki, które zachwyciły 

kreatywnością, tempem pracy, i radością z wykonywanych zadań. Dzieci były zachwycone taką formą pracy. Klocki 

KORBO zostały również wykorzystane na technice w klasie 6, uczniowie tworzyli „Dom bez tajemnic”. Wykorzystując 

klocki KORBO przez zabawę uczniowie uczyli się współpracy, rozwijali wyobraźnię, twórczo rozwiązywali problemy. 

Pracując z klockami na zajęciach wszyscy aktywnie angażują się na lekcjach, chętniej się uczą. 



 W listopadzie wykorzystano także pomoce zakupione do pracowni matematycznej STEAM. Zestaw klasowy 8 

figur i 460 elementów o nazwie „Polydron Frame” pomógł uczniowi na zajęciach wyrównawczo – dydaktycznych               

z matematyki w utrwaleniu nazw wielokątów, zrozumieniu pojęcia pola figury, wyznaczaniu pola powierzchni figury, 

obliczaniu pola trójkąta, kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu. Uczeń manipulując elementami 

układał poszczególne wielokąty, tworzył figury o podanym polu, czy też obliczał pole ułożonego wielokąta 

wykorzystując element jednostkowy. Natomiast na zajęciach koła matematycznego wykorzystując zestawy „Zometool 

– Creator 3” i „Magnetyczny Polydron” uczniowie kształtowali wyobraźnię przestrzenną i rozwijali kreatywne myślenie, 

układając wymyślone przez siebie budowle, czy też tworzyli wielościany na podstawie podanych instrukcji.  

Na akademii z okazji Odzyskania Niepodległości 11 Listopada po raz pierwszy wykorzystano mikrofony 

nagłowne. Okazały się bardzo pomocne w zaprezentowanym przedstawieniu.  

Inne wyposażenie zakupione z projektu Laboratoria Przyszłości, które użyto w tym miesiącu to również aparat 

fotograficzny, tablica suchościaralna, która służyła jako rekwizyt w przedstawieniu, także wykorzystywana jest przez 

cały miesiąc na zajęciach języka polskiego. Aparat fotograficzny wykorzystany został również na lekcji informatyki. 

Uczniowie robili nim zdjęcia, a następnie przegrywali na komputery i tworzyli atlas „Przyrodnicze wędrówki”. Na lekcji 

fizyki w klasie 7 wykorzystano: przymiar stalowy w postaci 50-centymetrowej metalowej linijki, kątomierz nastawny.  

 


