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Projekt  „ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany ze 
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Marzec 2019 
ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM 

"Podczas dzisiejszych zajęć dzieci poznały cztery czasowniki w języku angielskim, które służą 

do określania naszego stosunku wobec jakiejś sytuacji, osoby bądź rzeczy. Zajęcia 

rozpoczęliśmy zabawą "Wszyscy, którzy tak jak ja...lubią/nie lubią/kochają/nienawidzą". 

Następnie każde dziecko wybierało jeden czasownik i kończyło z nim zdanie, np.: Lubię, 

kiedy.... Kiedy każdy się wypowiedział, położyłam na ziemi kartki z napisami "love", "hate", 

"like", "dislike" i czytałam rzeczowniki, np.: "lody" - zadaniem dzieci było określić swój 

stosunek do wymienionej rzeczy poprzez ustawienie się przy danej karteczce. Na koniec dzieci 

rysowały, co kochają, lubią, nie lubią oraz nienawidzą." 

 

 



KOŁO PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNE 

Na zajęciach dotyczących pingwinów uczniowie z klasy  VIB i VIC, poznawali środowisko życia 

pingwinów, cechy charakterystyczne ptaków oraz poszczególne gatunki pingwinów. Na podstawie 

filmu oraz artykułu mogli wzbogacić swoje słownictwo w tym zakresie oraz ćwiczyć kreatywność  w 

tworzeniu pingwinów. 

             

Zajęcia dotyczące mapy Europy przeprowadzone w klasie VIB umożliwiły uczniom przypomnienie 

sobie wiadomości dotyczących poszczególnych państw znajdujących się w Europie (w szczególności 

ich położenia). Dodatkowo uczniowie poznali nazwy państw w języku angielskim. 

 

        

 

 

 

 

Na zajęciach z kółka przyrodniczo-geograficznego poznawaliśmy cechy charakterystyczne dla 

środowiska Sahary – krajobraz, roślinność, zwierzęta. Uczniowie poszerzali swoje słownictwo w tym 

zakresie. 



e-Twinning 

Klasa 3A biorąca udział w projekcie międzynarodowym e-Twinning, przygotowała dla swoich 

kolegów z Hiszpanii wielkanocne prace plastyczne z życzeniami HAPPY EASTER. 

Prace zostały wysłane tradycyjną pocztą pod koniec marca.  

Ponadto nauczyciel przygotował i umieścił prezentację POLISH EASTER na stronie projektu.  

Czekamy na prezentację z Hiszpanii oraz na kartki świąteczne.  

 

 

 

 

 



DZIEŃ OTWARTY 
Dnia 7 marca 2019r. odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Ten dzień to super okazja do 

promocji i upowszechniania naszych działań związanych z projektem.  

Dla rodziców i ich uczniów przygotowane zostały smycze z logo szkoły i projektu oraz 

prezentacja powerpoint nt. Działań związanych z projektem. Ponadto przyszli uczniowie mogli 

zaprezentować swoje umiejętności językowe oraz komputerowe na wybranych przykładach 

narzędzi i aplikacji z technologii komputerowo – informacyjnej TIK.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APEL „ FIVE O’CLOCK” 

 

Termin: 28.03.2019r  

Godzina: 10.30 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana „ Grota” Roweckiego we 

Wrocławiu 

Apel poprowadziła wicedyrektor p. Magdalena Gawron 

1. Uroczyste powitanie zgromadzonych na Sali gimnastycznej 

rodziców oraz nauczycieli i uczniów.  

2. Przedstawienia  uczniów: 

 Uczniowie z klasy 2A uczęszczający na koło czytelniczo-

artystyczno-muzyczne w języku angielskim z 

wykorzystaniem technologii komputerowej w 

przedstawieniu pt. „RUN RUN RUN” 

 Uczniowie z klasy 3A i B uczęszczający na koło czytelniczo-

artystyczno-muzyczne w języku angielskim z 



wykorzystaniem technologii komputerowej w 

przedstawieniu w przedstawieniu pt. „ HOUSE GHOSTS!” 

 Uczniowie z klasy 6 w scence  TEA WITH THE QUEEN 

 Recytacja słów piosenki „WHAT A WONDERFUL WORLD” 

w wykonaniu czwórki uczniów z klasy 3B  

3. Podziękowania dla rodziców, którzy uczestniczyli w akcji:  

„ Czytanie w języku angielskim” oraz konkursie Piosenki w 

Języku Angielskim o tematyce bożonarodzeniowej i 

noworoczno-zimowej. 

4. Zapoznanie z fragmentami raportu końcowego  projektu  

„ Uczeń na 6+” 

5. Quiz na temat wysłuchanego raportu 

6. Wspólne zaśpiewanie refrenu do piosenki I LOVE MY LIFE 

Robbiego Williamsa. 

7. Zakończenie Apelu.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

DZIĘKUJEMY 

 

THE END 

Informujemy, że dnia 31.03.2019r. 

projekt „Uczeń  na 6+” został 
zakończony. 

 


