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Uczniowie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wróblowicach realizują projekt ‘Let’s speak about
English’ w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym
operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Projekt został podzielony na kilka etapów, w których uczniowie realizują swoje pasje, uczą się języka angielskiego, poznają
wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, wykonują ciekawe zadania i nie tylko! Główne założenie projektu to nauka,
zabawa, radość!  W ramach projektu zrealizowaliśmy już między innymi lekcje dla klas I-III na temat kultury krajów
anglojęzycznych, wykonaliśmy makietę Londynu, stworzyliśmy prezentacje multimedialne o kulturze krajów
anglojęzycznych, mamy za sobą przegląd świątecznej piosenki angielskiej, gotowanie z kołem gospodyń wiejskich -dzieci
uczyły panie o tradycyjnej kuchni angielskiej, odegraliśmy mnóstwo scenek w języku angielskim, cieszymy się z tablicy
interaktywnej, przygotowujemy przedstawienie w języku angielskim oraz wiele, wiele innych działań. 
„Przed nami kolejne wydarzenia, wyzwania oraz dobra zabawa! Jako koordynator projektu nie jestem w stanie opisać jak
ogromny wpływ na mnie oraz moich uczniów ma realizowany projekt to niesamowite doświadczenie, które stało się
udziałem całej szkolnej społeczności i pozostawi w nas ślad na zawsze!” – Marzena Curyłło (opiekun projektu)

Redakcja

www.englishteaching.org.pl
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Projekt został podzielony na kilka etapów, w
których uczniowie realizują swoje pasje, uczą
się języka angielskiego, poznają wiedzę na
temat krajów anglojęzycznych, wykonują
ciekawe zadania i nie tylko! 

Główne założenie projektu to nauka, zabawa,
radość! Bezpośredni uczestnicy, czyli wszyscy
uczniowie klas IV-VI, nie zapominają o uczniach
młodszych. W projekt zaangażowani zostali także
uczniowie klas I-III, dla których uczniowie starsi
przygotowali między innymi lekcje o krajach
anglojęzycznych. Dodatkowo uczniowie będą
czytać bajki dla przedszkolaków.  Poniżej opis
poszczególnych etapów:
I etap - Let’s learn! (poznawanie wiedzy o krajach
anglojęzycznych) - miał na celu wykonanie
makiety(wybranego przez uczniów kraju, miasta),
stworzenie przez uczniów prezentacji mult. i
prezentacja jej na forum dla klas I-III
wkraczających w sferę kultury anglojęzycznej;
II etap -  Let’s act!, czyli kółko teatralne, wybór
sztuki, oglądanie przedstawień (np. bajki „Little
Red Riding Hood” w j.ang. za pośrednictwem
Internetu), czytanie wybranej bajki do inscenizacji
„Goldilocks and the Three Bears”, podział na role,
próby oraz występ podczas Dnia Rodziny.
Czytanie poezji po angielsku we współpracy z
nauczycielem j.pol. panią A. Łazarek;
III etap - Let’s celebrate! Wspólne świętowanie
tradycyjnych świąt ang., gotowanie tradycyjnych
potraw z Kołem Gospodyń Wiejskich,
organizowanie zabaw i konkursów związanych z
obchodami świąt, gotowanie potraw,
przygotowanie zabaw;
IV etap- Let’s enjoy! W tym etapie postawimy na
rozwój kompetencji językowych poprzez wspólną
zabawę (z wykorzystaniem plansz i gier
zakupionych w ramach projektu), oglądanie
filmików (bajki, teledyski), śpiewanie piosenek
karaoke podczas „Nocowania w Szkole”.
Zakładam tutaj współpracę z innymi
nauczycielami - opiekunami grupy.
V etap - Let’s help each other! Organizacja
gminnego konkursu na najlepszego anglistę klas
I-III SP oraz Gminnego Przeglądu Piosenek
Świątecznych w j.ang. ze SP w Faściszowej.

Weronika Duda

"Dostawa książek anglojęzycznych"

               Już prawie półmetek naszych działań
w ramach programu English Teaching
Activities, dzięki któremu realizujemy projekt w
Niepublicznym Zespole Szkolno-
Przedszkolnym we Wróblowicach. Dzięki
Fundacji NIDA oraz Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności uczniowie z naszej szkoły
otrzymali dofinansowanie w kwocie 17.000
obejmujące projekt główny plus wakacje.
Łączna wartość projektu wraz z wkładem
własnym to 37.505 (projekt główny plus
wakacje).

M.C.
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WIZYTA GOŚCI Z USA

Dzięki współpracy z Fundacją Nida i Polsko-
Amerykańską Fundacją Wolności 14
października 2016 roku do naszej szkoły
przybyli niezwykli goście Barbara i Larry
Beyna. 

Na początku zwiedzili naszą szkołę, a potem
przeprowadzili zajęcia z uczniami. Pani Barbara,
która prowadziła zajęcia z młodszymi uczniami 
mimo różnic językowych bez problemu nawiązała
wspaniały kontakt z dziećmi. Podczas swojej
lekcji w bardzo ciekawy sposób prezentowała
słownictwo tematyczne i ćwiczyła angielskie
zwroty związane z prezentowaniem swojej osoby.
Wspólnie śpiewali  piosenki  i bawili się w różne
zabawy. Największą popularnością cieszył się
wśród młodszych dzieci taniec i śpiewanie
piosenki „Hokey  Pokey”. 
Larry natomiast prowadził zajęcia ze starszymi
uczniami. Od samego początku zyskał ich
sympatię dzięki swojej otwartości i poczuciu
humoru. Podczas swojej prezentacji w ciekawy
sposób przedstawił uczniom informacje na temat
Stanów Zjednoczonych i ich stolicy,
Waszyngtonu. Przybliżył uczniom najważniejsze
zwyczaje i ciekawostki kulturowe obszaru
językowego, w którym przyszło mu żyć.
Prezentacja miała również charakter osobisty,
gdyż Larry przedstawił historię swojej rodziny,
która pochodzi z Polski. 
W dalszej części spotkania uczniowie klasy VI
przedstawili zaproszonym gościom i pozostałym
kolegom i koleżankom prezentację o tradycyjnych
potrawach z Wielkiej Brytanii. Potem wręczyli
Larremu i Barbarze pamiątkowe laurki i
własnoręcznie wykonane kwiaty. Wizyta Państwa
Beyna była dla uczniów doskonałą okazją do
autentycznej komunikacji w języku obcym oraz
bardzo miłym i niezapomnianym przeżyciem.

OLA CUDEK

Wspólnie z gośćmi

Spotkanie z Barbarą

Czas na prezenty

M.C.

M.C.

M.C.
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I PRZEGLĄD ANGIELSKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ

  17 stycznia 2017 roku Niepubliczny Zespół
Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach po
raz pierwszy zorganizował Przegląd Piosenki
Angielskiej o Tematyce Świątecznej. Na
szkolnej scenie utwory w języku angielskim
zaprezentowali uczniowie naszej szkoły,
Szkoły Podstawowej w Faściszowej (partner
projektu) oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Paleśnicy.
Przegląd miał na celu prezentację umiejętności
językowych i wokalnych uczniów, propagowanie
nauki języków obcych poprzez formę piosenki,
motywowanie do rozwijania kompetencji
językowych, rozwijanie uzdolnień oraz
wzbudzanie zainteresowania nauką języków
obcych.
Uczniowie mogli wykonywać przygotowane
utwory w zespołach liczących maksymalnie
sześć osób.  Młodym wykonawcom kibicowali
nauczycielki języka angielskiego, Panie: Marzena
Curyłło, Natalia Sikora i Patrycja Świerczek,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Faściszowej Pan
Adam Zawada oraz Dyrektor naszej szkoły Pani
Bożena Kirc.
Za organizację Przeglądu odpowiadała Pani
Marzena Curyłło, nauczycielka języka
angielskiego i koordynator projektu ENGLISH
TEACHING.
W czasie Przeglądu rozbrzmiały takie hity
jak: „Merry Christmas, everyone” Shaking
Stevens,  “Do they know it's Christmas?” Band
Aid, “Santa is his name-o” The Kiboomers
Po wysłuchaniu pięknych wykonań przyszedł
czas na świąteczne karaoke. Uczestnicy
wspólnie z widownią zaśpiewali m.in. „Silent
Night” i „We wish you a Merry Christmas”.
 

                                                                               
 MP

Występ naszych trzecioklasistów

Grupa z Paleśnicy

Zespół z Faściszowej Publiczność też śpiewała:)

M.C.

M.C.

M.C. M.C.
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REALIZACJA PRZEDSTAWIENIA "GOLDILOCKS AND THE THREE
BEARS"

W ramach projektu uczniowie klas IV, V i VI
przygotowali przedstawienie "Goldilocks and
the Three Bears". 
  W roli Złotowłosej wystąpiła Ola Cudek, a w
postacie rodziny misiów wcielili się: Oliwia Nosek,
Sebastian Zych i Szymon Szarota. Pozostali
pełnili rolę narratorów. 
Przedstawienie zostało zaprezentowane 28 maja
2017 roku podczas Pikniku Rodzinnego. 
     Była to dla nas świetna okazja na
praktykowanie angielskiego.

                                               Julia Rylewicz 
Finał

Pamiątkowe misie dla widzów

Tytułowa Złotowłosa

Rodzina misiów "We all need friends"

M.C.

M.C.

M.C.

M.C. M.C.
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ROZMAITOŚCI PROJEKTOWE

Projekt to cotygodniowe zajęcia, w ramach których na różny sposób i różnymi zmysłami uczymy się języka angielskiego. 

Staramy się poznać ten język a aktywny sposób. Przygotowaliśmy scenki tematyczne związane z jedzeniem, wizytą w restauracji czy u doktora.
Niezapomniane było dla nas wspólne gotowanie angielskich posiłków z Kołem Gospodyń Wiejskich WRÓBLOWIANKI. Zapoznaliśmy panie z
tradycyjnymi potrawami z Wielkiej Brytanii, aby potem kosztować tradycyjnego śniadania, obiadu i deseru.
Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła zyskała wiele gier i pomocy dydaktycznych do nauki angielskiego oraz tablicę multimedialną.
        Tylko czekać na kolejne wydarzenia!

REDAKCJA

Zabawy wielkanocne

Gotujemy angielskie potrawy

Mega angielskie gry

STOPKA REDAKCYJNA:

Marzena Curyłło
Aleksandra Cudek

Julia Rylewicz
Martyna Paciorek
Weronika Duda

Martyna Pałucka
Agnieszka Łazarek – redaktor naczelny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa we
Wróblowicach

Wróblowice 142
                          32-840 Zakliczyn

M.C.

M.C.

M.C.
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