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

 

Data 
Rodzaj zajęć,  

klasa 
Temat 

Wyposażenie wykorzystane 
na zajęciach 

Prowadzący 
zajęcia 

01.12.2022 Technika, klasa5 To takie proste – cięcie, 
piłowanie, szlifowanie 
drewna. 

zestaw wkrętaków, 
kątownik stolarski 
aluminiowy 300mm, 
kątomierz nastawny 
 

Michał Wcisło 

01.12.2022 Zajęcia 
specjalistyczne 

Usprawnianie percepcji 
wzrokowej i koncentracji 
uwagi z długopisami 3D 

Długopis 3D Agnieszka Ciołak 

01.12.2022 Informatyka  Wykonujemy projekty 3D i 
je drukujemy 

Drukarka 3D Barbara Drogosz 

07.12.2022 Koło 
matematyczne 

Bryły sferyczne, 
wielościany i inne bryły 
przestrzenne. Rozwijanie 
myślenia przestrzennego  

Polydron Sphera, Polydron 
Frame - zestaw klasowy - 8 figur 
/ 460 elem. 
 

Katarzyna 
Gadawska 

08.12.2022 Zajęcia 
specjalistyczne 

Zagadki ortograficzne z 
wykorzystaniem klocków 
Korbo 

Klocki KORBO EDU Agnieszka Ciołak 

09.12.2022 Zajęcia 
indywidualne z 
biologii, klasa 5 

Wirusy i bakterie – 
charakterystyka – 
tworzenie modelu wirusa. 

Długopis 3D Anna Wrona 

09.12.2022 Zajęcia – nauka 
języka polskiego 
dla 
obcokrajowców 

Ćwiczenia utrwalające 
pisownię wyrazów z „ó”. 

Długopis 3D Elżbieta 
Szymonek 

14.12.2022 Zajęcia 
specjalistyczne 
(2godz.) 

Festiwal talentów – 
rozwijanie kreatywności i 
wyobraźni przestrzennej. 

Długopis 3D Agnieszka Ciołak 

15.12.2022 Język polski, 
klasa5 

Uczymy się pięknie 
recytować teksty. 

Tło białe, lampa, aparat Magdalena 
Kędziora 

15.12.2022 Zajęcia 
specjalistyczne 

Doskonalenie sprawności 
manualnej i twórczej 
wyobraźni. 

Długopis 3D Agnieszka Ciołak 

19.12.2022 Zajęcia 
kreatywne, 
kasa3 

Budujemy pojazdy Klocki Korbo Car Set Urszula Ząbek 

19.12.2022 Zajęcia 
rewalidacyjne 

Wykonywanie ozdób 
świątecznych 

Długopis 3D Agata Paździerz 

20.12.2022 Zajęcia 
dydaktyczno-
wyrównawcze, 
klasa3 

Poznajemy świat 
kodowania i 
programowania. 

Programming Time. Zestaw 
do nauki kodowania i 
programowania, robot 
edukacyjny. 

Urszula Ząbek 

20.12.2022 Technika klasa 4, 
6 – (2godz.) 

Stroik świąteczny Szczypce, ucinak Michał Wcisło 

20.12.2022 Informatyka, 
klasa4a2  

Drukujemy drukarką 3D Drukarka 3D Barbara Drogosz 

20.12.2022 Informatyka, 
klasa6a1  

Drukujemy drukarką 3D Drukarka 3D Barbara Drogosz 

21.12.2022 Jasełka - 
przedstawienie 

Jasełka Bożonarodzeniowe Mikrofony nagłowne, aparat 
fotograficzny 

Joanna 
Jaworska 

 

 



 
Podczas grudniowej lekcji języka polskiego uczniowie klasy 5 uczyli się jak dobrze recytować teksty. 

Wykorzystano do tego sprzęt zakupiony z programu #LaboratoriaPrzyszłości - tło do fotografowania i lampę. Uczniowie 
recytowali fragmenty "Katarynki" B. Prusa. Ich występy były nagrywane, po to by potem móc je odtworzyć                               
i przeanalizować ewentualne usterki czy postawy podczas deklamacji.  

Na zajęciach specjalistycznych w grudniu z uczniami klas 2, 4, 6 wykorzystano długopisy 3D i klocki Korbo. 
Poprzez zabawę klockami Korbo uczniowie utrwalali poprawną pisownię wyrazów i poznawali nowe słownictwo. 
Zajęcia wzbudziły w nich wiele radości i satysfakcji. Uczniowie pracując z długopisami 3D zakupionymi w ramach 
programu #LaboratoriaPrzyszłości uczyli się koncentracji, cierpliwości oraz ćwiczyli umiejętności manualne (np. 
właściwy chwyt pisarski). Ponadto praca z długopisem 3D pomogła rozwijać precyzję i dokładność, motywowała do 
realizacji własnych pomysłów, rozwijała kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i artystyczną oraz wyzwalała u dzieci 
pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia się. Zajęcia z długopisami 3D sprzyjały nie tylko współpracy 
i integracji uczniów, lecz także pomagały w kształtowaniu wytrwałości, cierpliwości i dokładności w wykonywaniu 
podjętego zadania. Uczniowie za pomocą długopisu 3D mogli zmienić rysunki w przestrzenne obiekty, a afekty ich 
działania były widoczne natychmiast.  

Na zajęciach koła matematycznego wykorzystane zostały pomoce dydaktyczne Polydron Sphera, Polydron 
Frame - zestaw klasowy, zakupione w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości. Uczniowie wykorzystując odpowiednie 
instrukcje układali bryły przestrzenne lub tworzyli wzory według własnych pomysłów. Zajęcia pomagały w kształtowaniu 
wyobraźni przestrzennej, planowania, rozwijały umiejętność współpracy w grupie.  

Na lekcjach techniki uczniowie uczyli się piłować, szlifować i ciąć wykorzystując pomoce tj.: zestaw wkrętaków, 
kątownik stolarski aluminiowy 300mm, kątomierz nastawny. Tworzyli stroiki świąteczne ucinając druty, gałązki 
posługując się zakupionymi z projektu #Laboratoria Przyszłości szczypcami i ucinakiem. 

Bardzo ciekawie przebiegały indywidualne zajęcia z biologii z uczniem z klasy 5, który posługując się 
długopisem 3D tworzył model wirusa. Uczeń dzięki tej metodzie pracy mógł znacznie szybciej i dokładniej zapamiętać 
poznawane cechy wirusów i bakterii. 

Na zajęciach kreatywnych w klasie 3 uczniowie tworzyli pojazdy, wykorzystując Klocki Korbo Car Set, a na 
zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych odbywających się w tej samej klasie poznawali podstawy kodowania                       
i programowanie posługując się zestawem: Programming Time, zestaw do nauki kodowania i programowania, robot 
edukacyjny. 

W grudniu na zajęciach z informatyki w klasach 4 i 6 uczniowie odkrywali funkcjonowanie drukarki 3D. 
Poznawali sposób i zasady drukowania wykorzystując gotowe programy do drukowania.  

W ostatnim dniu nauki w roku 2022 odbyły się „Jasełka Bożonarodzeniowe”, na których wykorzystane zostały 
mikrofony nagłowne zakupione z projektu #LaboratoriaPrzyszłości. Dwie uczennice pełniły rolę narratorów, mikrofony 
którymi się posługiwały usprawniły przebieg całego przedstawienia. Poza tym posłużono się do dokumentacji całego 
przedsięwzięcia sprzętem fotograficznym zakupionym z projektu. 


