
 IX Dzien Jezyków Obcych  

 

 
 

Knowing foreign languages makes you feel like home everywhere. 
 

Mit den Fremdsprachen bist du überall zu Hause. 
 

                          Z językami wszędzie jesteś w domu. 
 

22 marca 2018 r. w godzinach 8.15-12.30 
 Kolejna, 9 już edycja rokrocznie odbywającego się szkolnego święta języków obcych. W tym dniu zajęcia 

warsztatowe prowadzone są w języku angielskim i niemieckim przez wybrane grupy uczniów. Każda klasa 

uczestniczy w dwóch zajęciach warsztatowych.  

 Celem warsztatów jest zaprezentowanie uczniom kultury, realiów i różnorodności krajów anglo- i 

niemieckojęzycznych, jak również krajów z innych części świata, wzbudzanie wśród uczniów ciekawości i 

kształtowanie otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur jak również inspirowanie ich zainteresowania 

i motywacji do nauki języków obcych.  

 Podczas warsztatów uczniowie udadzą się w podróż po krajach trzech kontynentów, będą mogli odwiedzid 

Irlandię, Australię, ale też Chiny i Japonię, poznają brytyjską rodzinę królewską i londyoski transport. 

 Będą podróżowad w czasie i wzbogacad swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące historii Anglii, poznają 

tradycje i symbole Irlandii oraz dowiedzą się dlaczego warto zwiedzid Szkocję. 

 Udadzą się w kulinarną podróż dookoła świata, poznają specjały kuchni niemieckiej i potrawy narodowe z 

mniej znanych krajów, będą uczestniczyd w przygotowaniu na żywo ciasta.  

 Będą mogli również poznad sławne osobistości ze świata muzycznego oraz muzykę popularną w krajach 

anglojęzycznych, będą zgłębiad różnice pomiędzy brytyjskim i amerykaoskim językiem angielskim. Poznają 

kinematografię krajów niemieckojęzycznych i niemieckie covery słynnych piosenek, oraz najsłynniejszych 

niemieckich projektantów mody, będą uczestniczyd w pokazie mody.  

 Udadzą się na wycieczkę śladami Harry’ego Pottera i będą mogli zwiedzid jego magiczny świat, poznają 

również najsłynniejsze postaci z komiksów Marvela, będą projektowad dom na warsztatach Dream House. 

 Kraje azjatyckie będą mocno obecne na tegorocznym święcie języków obcych. Uczniowie udadzą się w 

podróż do Chin, gdzie poznają tradycyjne stroje i język chioski jak również odbędą wycieczkę do kraju 

kwitnącej wiśni, czyli do Japonii. 

 Nie zabraknie również tematyki sportowej na tegorocznych warsztatach, angielska piłka nożna będzie 

jednym z tematów na warsztatach z języka angielskiego.  

 Uczniowie klas matematyczno-fizycznych poprowadzą warsztaty z zakresu fizyki, w czasie których będą 

prezentowad w języku angielskim ciekawe eksperymenty.   

 Interesującym uzupełnieniem oferty warsztatowej będą geograficzne gry terenowe w języku angielskim i 

niemieckim odbywające się na terenie budynku szkolnego.   

 Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi, oprócz prezentacji multimedialnych w czasie 

warsztatów będą się odbywad liczne konkursy i quizy, uczniowie będą wykonywad wiele ciekawych zadao. 
o W I rozpoczynającej części na sali gimnastycznej odbędzie się prezentacja oferty 

o warsztatowej w Dniu Języków Obcych i dwa pokazy wokalno-taneczne w języku angielskim i  

o niemieckim 

o W II części klasy będą uczestniczyd w bloku dwóch warsztatów, prowadzonych  

o przez uczniów i przygotowanych pod okiem nauczycieli 

o W III zamykającej części na sali gimnastycznej odbędzie się szkolny konkurs piosenki 

o obcojęzycznej i zakooczenie szkolnego święta języków obcych. 
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