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Zgłoszenia nadesłane przez nauczycieli w wojewódzkim konkursie na hasło
motywujące do nauki języków obcych organizowanym przez doradców metodycznych
języków obcych z KPCEN w Bydgoszczy

Hasło motywujące do nauki języków obcych

Zespół nauczycieli matematyki szkół podstawowych 

Zestaw zadań powtórkowych z matematyki dla ośmoklasistów. Część I
Zestaw zadań powtórkowych z matematyki dla ośmoklasistów z odpowiedziami.
Część I 

Justyna Adamska

Informacja zwrotna w procesie rozwoju kompetencji nauczycielskich
Tajemnica sukcesu w uczeniu (się) języka obcego
Zdalnie, znaczy gorzej?
Mentor pomaga? Krytykuje? Czuwa? Profil mentora współpracującego z
przyszłymi nauczycielami języka angielskiego podczas praktyk
szkolnych ss.221-232
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Joanna Betscher

Valentine’s Day.  Scenariusz lekcji

Monika Anioła

Mój sposób na grę dydaktyczną “Gorący Ziemniak"

Tomasz Grzybowski

Równania reakcji chemicznych. Materiały dydaktyczne
Stężenie procentowe. Materiały dydaktyczne
Ruch jednostajny prostoliniowy- zadania. Materiały dydaktyczne
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Emilia Jackowska

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem kart z wizerunkiem instrumentów

Marta Jóźwiak

 Wychowanie patriotyczne, regionalne i tradycje ludowe dzieci w wieku
przedszkolnym

Sylwia Klimek

Mój pomysł na..... rozgrzewkę językową !

Agnieszka Kołodziejska

Kręgowce zmiennocieplne – metoda gamifikacji.

Katarzyna Krajewska, Katarzyna Rodak

Siły natury – tornada i cyklony tropikalne.  Rysnotka Scenariusz lekcji.

Agata Konieczka

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem wiatraka matematycznego

Kamila Koczorowska

Edukacja wyprzedzająca i IBSE w nauczaniu chemii i biologii

Beata Legun

Scenariusz zajęcia z wykorzystaniem elementów Edukacji przez ruch Doroty
Dziamskiej

Karolina Matyja

Scenariusz zajęć ruchowych z wykorzystaniem ćwiczeń Jogi dla dzieci

Milena Nowakowska

Gra planszowa

Kamila Pulcyn

A visit in the orchard.  Scenariusz lekcji.
Solubility. Experiments with water. Scenariusz lekcji.
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Ewelina Stawicka

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai

Karolina Szlachta

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem maty z planszą do kodowania

Kamila Tyrakowska

Gra interaktywna

Sandra Wawrzyniak

Gra dydaktyczna - Discover Africa

Sylwia Wegner

Mój pomysł na ... Jednoczesne powtórzenie wiadomości i zabawa na lekcji języka
niemieckiego – Lernstationen

Dominika Wysocka-Bieda

Dlaczego krew jest darem życia? Analizujemy skład i funkcje krwi.  Scenariusz
lekcji.

Anna Zabrzeńska

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem szarf, woreczków i piłek.

Barbara Zarzyńska

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem techniki malowania palcami

Iwona Zbieranek

Sól nie jedno ma imię – odkrywamy różne zastosowania soli. Scenariusz lekcji

Ilona Zduńczuk

Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza
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