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Zajęcia z psychologiem w języku angielskim. 

 

 

 



ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM NA ŚWIETLICY 

Winter is coming.. 

Happy snowman 

 

 

 

 



Podzielenie się informacjami pozyskanymi podczas szkolenia 

w Brighton z Radą Pedagogiczną w dniu 20.11.2018r na 

temat: 

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z UŻYCIEM 

TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ 

 

1. SPEAKING AND LISTENING SKILLS 

2. PRONUNCIATION (and accent) 

3. GRAMMAR AND VOCABULARY GAMES AND QUIZZES WORKSHOP 

4. Reporting 

5. READING AND WRITING TOOLS 

Zajęcia z koła artystyczno-czytelniczo-muzycznego z 

języka angielskiego z wykorzystaniem technologii 

komputerowej. 

 

TEATRZYK KAMISHIBAI: klasa 2A ogląda bajkę „ The hare and the tortoise story” . Poznaje japoński teatr. 

Przedstawia kl. “0” historię “Crocodile tears” w formie teatru Kamishibai.  



. 

 

 Kl. 2A gościnnie u kolegów z  klasy „0”.   Zagadki rysunkowe o zwierzętach . 

 

Klasa 3A przedstawia swoim kolegom na świetlicy teatrzyk Kamishibai.  

 

 

Utrwalenie nazw postaci bajkowych oraz uzupełnianie słów piosenki na podstawie słuchanego tekstu.  

 



 

Książeczka interaktywna – słuchamy i czytamy w języku angielskim. Następnie dzieci tworzyły własne 

MONSTERS w programie POINT oraz pisały kilka zdań.  

 

 

 

 

 



GODZINA CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM- 

Projekt skierowany jest do klas drugich i trzecich. Celem jest propagowanie czytania w 

języku angielskim oraz wprowadzanie elementów doradztwa zawodowego. Dla chętnych 

rodziców przygotowane zostały zaproszenia.  

 

 

 

 

W dniu 28 listopada gościliśmy Tatę Damiana z klasy 2B, który przeczytał książkę 

 pt. „ The Amazing pop-up Stonehenge” – wydanie dla dzieci.  

 

 

 

 



e-Twinning 

Uczniowie wykonali kartki świąteczne oraz 

napisali listy do swoich kolegów z Hiszpanii.

 
 

 
 

 

 

 



 Kółko przyrodniczo-geograficznego 

W ramach kółka przyrodniczo-geograficznego dnia 30 listopada odbyło się „Zdrowe śniadanie” na 

sali gimnastycznej. Uczniowie wszystkich klas aktywnie brali w nim udział. Każda klasa przygotowała 

projekt w języku angielskim. Klasy 4 prezentowały przepis na daną dolegliwość, klasy 5 przedstawiły 

piramidę żywienia, klasy 6 miały  do przygotowania plakat na temat zawartości cukru w danym 

napoju, klasy 7 przedstawiły zalety różnych witamin. Każda klasa stanęła na wysokości zadania i 

przygotowała stanowisko ze zdrowymi przekąskami. Wspólnie zjedliśmy drugie śniadanie. 

Warto wspomnieć, że uczniowie biorący udział na kółku przyrodniczo-geograficznym zostali 

przygotowani merytorycznie do „Zdrowego śniadanie”. Na zajęciach najpierw wysłuchaliśmy tekstu 

z czasopisma National Geographic na temat zdrowych nawyków żywienia a potem  wspólnie go 

czytaliśmy. Zapoznaliśmy się z nowym słownictwem. Dzieci przygotowały mapę pojęciową w formie 

plakatu na temat produktów spożywczych. 

 

 

 

 



 
 

 

DZIĘKUJEMY  
Nauczyciele: 

p. Agnieszka B.W. – nauczyciel j. angielskiego klasy 4-6 

p. Grażyna K. – nauczyciel przyrody 

p. Barbara B. – nauczyciel świetlicy 

p. Marta K. - psycholog 

p. Małgorzata J. –nauczyciel j. angielskiego kl.1-3 

 
 

 


