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 „Granice mojego języka 

 są granicami mojego świata”  

 Ludwik Wittgenstein. 
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I. Założenia projektu 

Celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do nauki 

języków obcych. Pokazania uczniom jak ważna w dzisiejszych 

wielokulturowych czasach jest znajomość języka, kultury i obyczajów 

panujących w krajach posługujących  innymi językami. Chcemy zachęcić 

dzieci do poznawania nowych języków, które mogą im się przydać nie 

tylko podczas podróży do obcych krajów, ale także  w poszukiwaniu 

przyszłej  pracy lub komunikowaniu się z obcokrajowcami których jest 

coraz więcej w naszym kraju.  

 

II. Uczestnicy projektu: klasy I-VI 

 

III. Termin realizacji: 12-16 maja 2014r. 

 

 

IV. Cele szczegółowe: 

 uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych 

oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu, 

 zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu 

swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną, 

 propagowanie zdrowego współzawodnictwa, 

 kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur, 

 przybliżenie uczniom aspektów kulturowych takich krajów jak 

Czechy , Niemcy, Francja , Wielka Brytania, USA, Hiszpania oraz 

Włochy. 

 budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez 

stworzenie im różnorodnych możliwości obcowania z językiem 

obcym, 

 doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 
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 rozwijanie kreatywności, pomysłowości i odpowiedzialności za 

podejmowane działania, 

 rozwijanie umiejętności komunikowania  się w różnych językach 

obcych, 

 

V. Metody pracy: 

 gry i zabawy dydaktyczne, 

 drama, 

 praca w grupach metodą projektu, 

 prezentacja  

 

 

VI. Opis osiągnięć uczniów: 

 

Po realizacji projektu uczeń: 

 potrafi wypowiedzieć się na temat wybranego państwa, 

 zna podstawowe słownictwo opracowanego kraju, 

 zna obyczaje i kulturę wybranego kraju, 

 potrafi współpracować w grupie z innymi uczniami, 

 jest świadomy odpowiedzialności jaką ponosi za działania, których 

się podejmuje, 

 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

 rozwija własne zdolności twórcze 

 potrafi korzystać z TIK 

 jest świadomy korzyści jakie płyną ze znajomości języków obcych, 
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VII. Podejmowane działania: 

l.p. Zadania Termin realizacji uczestnicy uwagi 

1.  Obchody Europejskiego Dnia Języków 

Obcych w szkole – (załącznik 1) 

26 września 2013 Klasy I - VI  

2. Inauguracja szkolnego tygodnia języków 

obcych – prezentacja przedstawiająca 

kraje biorące udział w projektach,  

12 maj 2014 Klasy I-VI  

3. Wylosowanie przez przewodniczących 

klas państwa które będzie 

reprezentowane podczas tygodnia 

języków obcych 

12 maj 2014 Klasy I-VI  

4. Wykonanie gazetki tematycznej o 

wybranym kraju 

13 – 16 maj 2014 Klasy I-VI  

5. Przygotowanie przez klasy informacji 

związanych z wybranym krajem ( 

piosenka, tradycyjne danie, prezentacja 

multimedialna, dialog, taniec itp.) 

13-16 maj 2014 Klasy I-VI  

6. Przygotowanie przedstawienia 

wielojęzycznego pt. „ Czerwony 

Kapturek” 

15 maj 2014 wybrani 

uczniowie z 

klas  I-VI 

 

7. Podsumowanie projektu.                              

Prezentacja wybranych krajów przed 

społecznością uczniowską.                                        

16 maj 2014 Klasy I-VI  
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26 września 2013r. 

Europejski Dzień Języków Obcych 

European Foreign Languages Day 

Der europäische Tag der Fremdsprachen 

 

1. Wszyscy uczniowie ubierają się w kolorach flagi Wielkiej Brytanii lub Niemiec. 

2. W tym dniu wszyscy witamy się i pozdrawiamy w języku angielskim i niemieckim. 

3. Klasy I przygotowują flagi Zjednoczonego Królestwa  i Niemiec (technika dowolna). 

4. Klasa II przygotuje wystawkę dotyczącą wybranych krajów. 

5. Klasa III przygotuje informacje ( geografia, kultura, historia) 

6. Klasa IV słownik języków: polsko-angielsko-niemieckiego. 

7. Klasa V przygotowuje plakaty promujące naukę języka angielskiego i niemieckiego. 

8. Klasa VI przygotuje gry leksykalne w języku niemieckim i angielskim. 

9. Jeśli będzie możliwość klasy III-VI przygotują prezentację multimedialną dotyczącą 

ciekawych miejsc lub  postaci krajów anglo lub niemieckojęzycznych. 

10.  Konkurs dla klas I-VI na wykonanie pracy przedstawiającej charakterystyczną postać 

lub miejsce związanie z Niemcami lub Wielką Brytanią ( technika dowolna) 

 

Dziękujemy za włączenie się w akcję 

Anita Morawska – Wasielak, Justyna Krawczyk 


