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Realizowane moduły:

- Zeus

- Odys

- Ikar







Zeus (Dzeus) – władca Olimpu i główny bóg 

greckiego panteonu. Władał niebem – rozjaśniał 

je bądź zasnuwał chmurami, odpowiadał za 

pogodę i wszelkie zjawiska atmosferyczne, a 

zwłaszcza chmury, wiatry, gromy i błyskawice –

dlatego jego podstawowym atrybutem był piorun. 

Oprócz tego towarzyszył mu orzeł. Przedstawiany 

był także z tarczą wykutą przez Hefajstosa –

egidą.



Cechy Zeusa:

-mądry                                                                     

-władczy                                                             

-potężny                                                             

-porywczy                                                           

-uczciwy                                                                 

-sprawiedliwy                                                     

-prawy



Cele modułu:

*Kształtowanie adekwatnej 

samooceny, niezależności i odwagi   

w sytuacjach życiowych.



Oczekiwany rezultat:                                              

-Jestem asertywny.                                            

-Stale pracuję nad adekwatną samooceną.             

-Lubię eksperymentować.                                  

-Nie obawiam się czegoś, co jest nieznane.



Zdjęcia zrobione podczas 

realizacji projektu:



Zadanie 1

Na pierwszych zajęciach dowiedziałyśmy się, jakie 

zachowania świadczą o naszych uzdolnieniach. 









Zadanie 3





Zadanie 5



Zadanie 6 



Wnioski:

-Umiemy pracować w grupie                              

-Znamy swoje mocne strony                               

-Jesteśmy asertywne                                          

-Umiemy wyznaczyć sobie cele                                  

-Stałyśmy się kreatywne                                      

-Nie boimy się nieznanego                           

-Wiemy co decyduje o naszych                       

zdolnościach                                                

-Jesteśmy otwarte



Napoleon Hill

Ten ostatni cytat stał się naszym mottem:

,,Wygrywa tylko ten, kto 
ma jasno określony cel 
i nieodparte pragnienie, 
aby go osiągnąć’’



MODUŁ ODYS 
CZYLI O TYM, JAK DZIELNIE  ZMAGALIŚMY SIĘ Z 

WYZWANIAMI 



UNIESIENIE

MISTRZ    LEONARDO 

NASZ BOHATER I WIELKI MARZYCIEL



Marzenia są po to, by je realizować.  

Trzeba umieć jednak wyzwolić w sobie to coś. 



TAJEMNICE MNEMOTECHNIK

Jak to 

zapamiętać ???



Mały instruktaż

dotyczący pracy 

mózgu – i gotowe.

A może wykorzystać
mnemotechniki ?



TROCHĘ TRZEBA 

POMYŚLEĆ

A potem to już tylko zabawa.



OCH TE PROBLEMY !

Na lekcjach historii jest ich 

bez liku. 

Ale dla nas to pestka. Drzewko 

się zrobi i po problemie.



I proszę - wszystko 

jasne! 



GDYBY TU BYŁ ODYSEUSZ TO…

Pewnie byłoby łatwiej …



A  JEDNAK COŚWYMYŚLILIŚMY ! 

To nasza gra historyczna 

„Wczoraj i dziś ”,

którą zresztą chętnie 

przetestowaliśmy. 



WSZYSCY SIĘ ŚWIETNIE BAWILI – BYŁO CIEKAWIE I  WESOŁO 

I oczywiście 

można było 

sprawdzić swoją

wiedzę

historyczną.



CZAS NA     TABU

Co to takiego ? 

To oczywiście, jak zaraz się

przekonacie, kolejna super zabawa 

połączona z nauką .



MOŻEMY ZDRADZIĆ WAM 
NIEKTÓRE PYTANIA   ALE NIE 

MÓWCIE  NIC NASZEJ PANI 



MAŁE PODSUMOWANKO

Początki zawsze bywają trudne. U nas też tak było. Niemniej jednak spotkanie z

„Mozartem” było świetną lekcją, nowym doświadczeniem i ogromnym wyzwaniem

zarówno dla nas jak i dla naszej Pani. Dzięki uczestnictwu w projekcie wyzwoliły się

ukryte dotychczas pokłady zdolności, możliwości, wyobraźni, pasji i zainteresowań.

Nauczyliśmy się współpracować ze sobą, wiemy jak korzystać z potencjału, jaki

kryje nasz mózg, by efektywnie pracować. Umiemy rozwiązywać problemy, a nauka

w połączeniu z fajną zabawą jest naprawdę fascynującą przygodą.

Uczniowie klasy IV B z wychowawcą

OKSA, 20 czerwca 2018



Moduł Ikar

„To możliwość spełniania 
marzeń sprawia, że życie 

jest tak fascynujące” 
Paolo Coelho



IKAR
Ikar - w mitologii syn Dedala, 
ateńskiego kowala, który musiał 
uciec z wyspy, wzbijając się            
w powietrze za pomocą 
własnoręcznie skonstruowanych 
skrzydeł. Były one zbudowane z 
piór spojonych woskiem. Podczas 
ucieczki Ikar wzbił się zbyt 
wysoko, a wtedy słońce roztopiło 
wosk, co skończyło się tragicznym 
upadkiem do morza. 



Lot i upadek Ikara są 
symbolem ludzkiego dążenia 
do realizacji własnych celów 
wbrew naturalnemu 
porządkowi świata, a 
jednocześnie symbolem 
ambicji. 

„Wciąż o Ikarach głoszą – choć 
doleciał Dedal” 

Ernest Bryll



Zadanie 1
Diagnoza

Na pierwszych zajęciach odkryliśmy, jakie posiadamy 
zachowania, które świadczą o naszych uzdolnieniach. 



Uniesienie jako niezwykle fascynujące uczucie 

Na kolejnych zajęciach 
rozmawialiśmy o uczuciu, które 
nam towarzyszy, gdy 
wykonujemy fascynujące 
zadanie. Efektem naszych 
przemyśleń było stworzenie 
wizerunku człowieka 
przeżywającego uniesienie. 

Zadanie 2



Zadanie 3

Co we współczesnym świecie budzi Twoją fascynację?

W trakcie realizacji zadania 
trzeciego opowiadaliśmy o 
naszych marzeniach, 
zainteresowaniach oraz pasji, 
starając się nimi „zarazić” 
koleżanki i kolegów.  
Dyskutowaliśmy, co zrobić, aby 
nasze marzenia stały się 
faktem.



Zadanie 4
Wieloraka inteligencja według Howarda Gardnera 

Na kolejnych zajęciach 
dowiedzieliśmy się z ankiet, 
jakie zdolności, predyspozycje i 
talenty posiadamy. Pomogło 
nam to dostrzec, które 
umiejętności mamy dobrze 
rozwinięte, a które słabiej. 
Wiemy też, że trzeba pracować 
nad słabszymi stronami, wtedy 
osiągniemy wszechstronny 
rozwój. 



Zadanie 5

Planowanie z przyszłości

Piąte zadanie posłużyło nam 
do stworzenia wizji tego, co 
chcemy osiągnąć. 
Wykorzystaliśmy do tego 
schemat techniki „Planowania 
z przyszłości”. Było to 
niecodzienne doświadczenie. 



Zadanie 6

Ikar wciąż pyta i …  generuje wiele pomysłów

Ostatnie zadanie pomogło nam 
zrozumieć słowo POMYSŁ. 
Każdy z nas ma ich wiele. Aby 
mogły się one pojawić, należy 
zadawać sobie pytania. Więc 
bawiliśmy się w najlepsze…. 



Wykaz źródeł:

www.wikipedia.pl

pl.mitologia.wikia.com

Wanda Markowska „Mity greckie”

http://www.wikipedia.pl/
http://pl.mitologia.wikia.com/
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Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pani Lidia Pasich – koordynator programu

Pani Maria Supernat – dyrektor Szkoły Podstawowej w Oksie

Pan Tadeusz Soboń – wójt Gminy Oksa 



Efekty naszej pracy:







Uniesienie









Otrzymaliśmy statuetkę i certyfikat 
„Szkoła Pięknych Umysłów”


