Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje
kluczowe językowe : koło języka angielskiego
w klasach IV-VI
Sprawozdanie z działalności koła w okresie od października 2010 do stycznia 2011

W zajęciach koła biorą udział uczniowie klasy V i VI. Większość uczestników zajęć
to uczniowie, którzy kontynuują program rozpoczęty na początku projektu. Zajęcia rozwijają,
zgodnie z założeniami programu, aspekty kulturoznawcze. Pozwalają także uczniom na
ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach w zakresie gramatyki, składni, wymowy oraz
aktywnie rozszerzają ich słownictwo. W I semestrze zagadnienia realizowane na zajęciach
koła skupiały się na poznaniu świąt angielskich i amerykańskich m.in.: Halloween, Bonfire
Night, Thanksgiving i Christmas. Zagadnienia kulturowe były nieco bardziej nakierowane
w minionych miesiącach na poznaniu aspektów kultury amerykańskiej, czego uwieńczeniem
jest przygotowane przez uczniów na zajęciach przedstawienie: „Krzysztof Kolumb z wizytą
w XXI wieku”. Uczniowie włożyli wiele pracy w przygotowanie przedstawienia, dekoracji
oraz oprawy muzycznej i wizualnej przedstawienia, które zaprezentują społeczności szkolnej
po feriach zimowych.
Na zajęciach wykorzystujemy różne metody pracy, przede wszystkim zaś atrakcyjność
zajęć zapewniają gry językowe, piosenki, ćwiczenia w parach, ćwiczenia dramowe, projekty
i prace plastyczne.
Najwięcej radości przyniosły uczestnikom zajęcia na których samodzielnie piekli oni
tradycyjne ciastka „Brownies”, cieszące się popularnością zarówno w Wlk. Brytanii jak
i w USA.

Zajęcia praktyczne były poprzedzone poznaniem słownictwa związanego

z czynnościami kulinarnymi oraz nauką redagowania przepisu po angielsku. Satysfakcja
z samodzielnie upieczonych ciasteczek była przeogromna, a uwieńczona słodką nagrodą
w postaci przepysznego deseru. Z relacji uczniów wynika, że już po zajęciach chwalili się
wśród bliskich swoimi kulinarnymi umiejętnościami, piekąc ciasteczka ponownie w domu.

W okresie przedświątecznym uczniowie wykonali również tradycyjne cukierki „Christmas
Crackers”, w których umieścili własnoręcznie zredagowane życzenia po angielsku i słodycze,
a następnie obdarowali swoją niespodzianką wylosowanego wcześniej uczestnika zajęć.
Niemało radości sprawiają też uczniom ćwiczenia słuchowe, w których pracujemy
z autentycznymi tekstami piosenek angielskich, znanymi z list przebojów dawniej
i współcześnie.
Tak jak w I etapie projektu, uczniowie nadal są motywowani do nauki i aktywnego
uczestnictwa w zajęciach poprzez wewnętrzny konkurs polegający na zbieraniu punktów za
różne ćwiczenia, kartkówki, robienie prac dodatkowych itp). Na koniec zajęć w czerwcu
ponownie zostaną wyłonieni zwycięzcy tego konkursu.
Ewaluacją II etapu zajęć koła jest przygotowana przez uczniów sztuka pt. „Krzysztof
Kolumb z wizytą w XXI wieku”, wystawka zdjęć na dolnym korytarzu, dokumentująca pracę
koła i wykonywane projekty oraz quiz o poznanych świętach w kulturze anglosaskiej,
w którym zwyciężyli:
I miejsce: Marta Pacut
II miejsce: Krzysztof Baca
III miejsce: Klaudia Glanowska i Natalia Ciesielczyk

