
 

 

Sprawozdanie z zajęć rozwijających z języka angielskiego 

W ramach projektu „Szkoła w Działaniu” od września 2018 do czerwca 2021 

prowadzone były w Szkole Podstawowej w Osuchowie zajęcia rozwijające 

zainteresowania z języka angielskiego. W II półroczu w roku szkolnym 2019/2020 ze 

względu na epidemię koronawirusa zajęcia stacjonarne w szkole zostały przerwane i 

od 12.03.2020 rozpoczęło się zdalne nauczanie. W związku z tym zajęcia z języka 

angielskiego w ramach projektu zostały zawieszone i kontynuowane w następnym 

roku. Niestety od 26.10.2020 zajęcia stacjonarne w szkole zostały ponownie 

przerwane i projekt został ukończony po powrocie do szkoły w II półroczu w 

czerwcu. 

Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas V-VI oraz uczennica III klasy gimnazjum 

(2018/2019). Zajęcia rozwijające z języka angielskiego skierowane były do uczniów, 

którzy chcieli poszerzać swoją wiedzę z języka angielskiego oraz tych, którzy 

wykazywali zainteresowania tym językiem. 

Na pierwszych zajęciach zostały przeprowadzone testy diagnostyczne w celu 

ustalenia poziomu wiedzy uczniów. Pomogło to również nauczycielowi w doborze 

tematów i metod pracy z grupą. Na koniec zajęć projektowych każdy uczestnik 

napisał diagnozę, która wykazała przyrost wiedzy. Zajęcia były realizowane zgodnie 

z tematyką zawartą we wcześniej przygotowanym programie. 

W trakcie trwania projektu zrealizowano 64 godziny zajęć (1 grupa licząca 6 

uczestników). 

Zajęcia w tych grupach prowadzone były z wykorzystaniem różnych metod i form 

pracy utrwalających słownictwo i wprowadzone zagadnienia gramatyczne. 

Pracowano z tablicą interaktywną, płytami interaktywnymi, tabletami z dostępem do 

Internetu. W ramach zajęć uczniowie kształcili wszystkie cztery podstawowe 

umiejętności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Utrwalano i 

poszerzano wiedzę gramatyczną oraz leksykę, doskonalono umiejętność mówienia, 

słuchania, czytania oraz pisania. Uczniowie mieli możliwość zgłębienia wiedzy 

dotyczącej tradycji i kultury krajów anglojęzycznych.  

Udział uczniów w zajęciach projektowych przyczynił się do wzrostu ich motywacji do 

nauki języka angielskiego. 

W 2019 oraz 2020 roku niektórzy uczestnicy zajęć projektowych z języka 

angielskiego wzięli udział w warsztatach językowych w Londynie oraz Oksfordzie. 

 

 


