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CELE PROJEKTU:1.

zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,

uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka,

rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi,

rozwijanie wiary we własne możliwości językowe,

wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,

rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność

rozumienia ze słuchu,

rozwijanie inteligencji muzycznej przy jednoczesnym poznawaniu i

zapamiętywaniu materiału leksykalnego,

zapoznanie z wybranymi książkami w języku angielskim,

rozwijanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,

tworzenie otoczenia przyjaznego nauce języka,

wyrabianie właściwego stosunku do osób, mieszkających w innych krajach,

rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

poszerzenie zasobu słownictwa,

zdobycie wiedzy na temat kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych,

rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych nacji, kultur, i zwyczajów,

wdrażanie do pracy z materiałami autentycznymi: fragmentami literatury,

piosenkami, filmami,

budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im

różnorodnych możliwości obcowania z językiem angielskim,

Cel główny:

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Angielski jest fun-

tastyczny!” jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość

języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz

zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.

Cele szczegółowe:



zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich

umiejętności lingwistycznych przed społecznością w trakcie uroczystości

przedszkolnych,

uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz

podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu.

Autorką projektu jest Angelika Fronia - nauczycielka przedszkola i języka angielskiego

w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach. Projekt powstał na bazie własnych

doświadczeń i obserwacji. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą programową

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, a także

z siódmym i dziewiątym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2022/2023:

“Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i

skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w

procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w

szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w

Internecie i mediach społecznościowych” oraz “Podnoszenie jakości kształcenia oraz

dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i

szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych”.
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2. REGULAMIN  PROJEKTU:

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Angielski jest fun-tastyczny!”                                  

jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III,

Projekt realizowany jest od 26 września 2022 roku do 26 maja 2023 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny i jednoznaczny z akceptacją regulaminu,

Aby uczestniczyć w projekcie, należy:

dołączyć do grupy projektowej na portalu Facebook “Angielski jest fun-

tastyczny”

wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 20 września

2022 roku,

zrealizowanie minimum 5 zadań i udokumentowanie ich realizacji poprzez

umieszczenie zdjęć lub video w grupie projektowej,

uzyskanie zgody na udostępnianie wizerunku dzieci biorących udział w

projekcie,

sposób wykonania zadań jest dowolny,

koordynator projektu jest zobowiązany do wypełnienia formularza

ewaluacyjnego do dnia 10 czerwca 2023 roku,

po wypełnieniu arkusza ewaluacyjnego drogą mailową zostaną wysłane

certyfikaty uczestnictwa w projekcie dla uczniów, nauczycieli, placówki.

Pytania proszę kierować na adres mailowy

angielskijestfuntastyczny@gmail.com

mailto:angielskijestfuntastyczny@gmail.com


3. LISTA ZADAŃ DO WYKONANIA:

“Cukierek albo psikus” - obchody jednego ze świąt związanych z kulturą krajów

anglojęzycznych, np Halloween, Dzień Świętego Patryka.

“Gazetka” - Przygotowanie gazetki tematycznej o jednym z krajów

anglojęzycznych.

“ I’m listening (Słucham)” - Osłuchanie dzieci z książeczkami z kodami QR. 

“Flashcards (karty obrazkowe) - wykonanie przez dzieci kart obrazkowych z

danego kręgu tematycznego, np kolory, zwierzęta, zabawki itp.

Multi - kulti - Przygotowanie przez Nauczyciela prezentacji multimedialnej o

wybranym kraju anglojęzycznym i rozmowa z dziećmi na temat informacji w niej

zawartych.

“Hello to you” - zorganizowanie spotkania z Native Speakerem.

“Bajkowe czary mary” obejrzenie przez dzieci bajki anglojęzycznej i przygotowanie

ilustracji do treści.

“Flaga maga” - stworzenie dowolną techniką flagi Wielkiej Brytanii lub Stanów

Zjednoczonych.

“Legenda” - przygotowanie prezentacji multimedialnej o znanej osobie

zamieszkałej jeden z krajów anglosaskich, np o królowej Anglii, prezydencie USA.

“Kącik książki po angielsku ” stworzenie kącika książki angielskiej.

“Mam tę moc” - zorganizowanie konkursu piosenki angielskiej.

“To nie mój przyjaciel” - stworzenie książeczki “That’s not my friend” (To nie mój

przyjaciel”, z użyciem określeń: “That’s not my friend, It’s too small, It’s too big,

He/She is too old, He/ She is too young, Yes, that’s you!

Pacynka - stworzenie pacynki ze skarpetki i innych dostępnych materiałów.

“Move like Jagger” - konkurs taneczny do piosenek po angielsku.

 I can sing - zaśpiewanie lub zatańczenie do wybranej piosenki na przedstawieniu

przedszkolnym, szkolnym.

“Jaka to melodia” - rozpoznawanie piosenek po melodii.

“Książka o mnie” - stworzenie “book about me”, w której dzieci narysują siebie,

napiszą swój wiek, podadzą ulubiony kolor, owoc/warzywo, zabawkę itp.

Rymowanka - nauka prostej rymowanki w języku angielskim.

Rozśpiewane paluszki - nauka “One little finger” lub “Family finger”.
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20. Dyniowe dekoracje - konkurs na najpiękniej ozdobioną dynię.


