
 

 

TYDZIEŃ Z POWER-em 23-27.05.2022 
„OTWIERAMY UMYSŁ, ŻEBY OTWORZYĆ ŚWIAT” 

+QUEEN’S PLATINUM JUBILEE 
 

Cele ogólne: 
1. Promowanie wartości uczenia się języka obcego jako bazy do podnoszenia poziomu życia, 

poznania świata i nauki otwartości. 
2. Zachęcanie do podnoszenia swoich kwalifikacji, podejmowania nowych działań                         

oraz dzielenie się zdobytą wiedzą podczas mobilności w ramach POWER. 
3. Aktywizowanie całej społeczności szkolnej i środowiska. 
4. Promowanie aktywnych postaw n-li i uczniów. 
5. Pogłębienie wrażliwości międzykulturowej poprzez prezentowanie kultury                                      

z innych krajów (Hiszpania, Włochy, Francja, Malta i Irlandia). 
 
 
 
 

ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



KONTAKT Z JĘZYKIEM OBCYM W RÓŻNYCH SYTUACJACH 

 

 

 

OTWARTOŚĆ 

MĄDROŚĆ 

TOLERANCJA 

ZROZUMIENIE 

UCZCIWOŚĆ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

POSZANOWANIE 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW 

OBCYCH 

 



 

 

WSPÓŁPRACA, METODY AKTYWNE 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

POSZANOWANIE POTRZEB DRUGIEGO 

CZŁOWIEKA 

 



ZABAWA 

 

 

 

ZABAWA 

AKTYWOŚĆ 

EFEKTYWNOŚĆ 

REFLEKSJA 

OTWARTOŚĆ 



 

 

 

AKTYWIZACJA 

 

 

 



 

PONIEDZIAŁEK 23.05.2022 

ZADANIE GODZINA MIEJSCE/SALA UCZESTNICY 

Kuchnia hiszpańska. 11:15-11:35 
12:20-12:35 
13:20-13:35 

sala konsumpcyjna n-le 
pracownicy 
uczniowie 

Menu w języku angielskim  i hiszpańskim. Cały dzień gablota przy sali 
konsumpcyjnej 

j.w. 

Informacje po angielsku o potrawach dnia, przepisy. Cały dzień Tablica w Sali 
konsumpcyjnej 

 

Prezentacja kulturowa Hiszpania. 11:15-11:35 
12:20-12:35 
13:20-13:35 

sala konsumpcyjna j.w. 

Prezentacja projektu eTwinnning - “A place to stay” 11:15-11:35 
12:20-12:35 
13:20-13:35 

sala lekcyjna 129 j.w. 

Lekcja z użyciem digital tools. 11.35-12.15  n-le 
1PTOT 

QR kody: fun facts about the Queen.  tablica językowa piętro 2 i 
piętro 3 

 

Chmurki ze zwrotami At the cafe w jezyku angielskim. 12:35-13:20 kawiarnia szkolna 3 PTGA 
Aneta, Ala, Nikola 

Zapoznanie teoretyczne z kuchniami (przyprawy, 
dodatki, typowe potrawa, zwyczaje w kuchni): 
Francuskiej: francuska zupa cebulowa, tarta 
szpinakowa 
Włoskiej: zupa misnestra, focaccio z serem  
Malty: kanapka ftira, pastizzi – tradycjny wypiek 
nadziewany ricottą 
Irlandii; ziemniaki z cheddarem,  gulasz po irlandzku 

8:15-11:15 
 
 
Od 12.35 

s.213 
s.306 
s.309 

2PTGb 
 
 
3PTGb 

 
WTOREK 24.05.2022 

 

ZADANIE GODZINA MIEJSCE/  SALA UCZESTNICY 

Kuchnia włoska. 11:15-11:35 
12:20-12:35 
13:20-13:35 

sala konsumpcyjna n-le 
pracownicy 
uczniowie 

Przygotowanie menu w języku angielskim. Cały dzień gablota przy sali 
konsumpcyjnej 

j.w. 

Prezentacja kulturowa Włochy. 11:15-11:35 
12:20-12:35 
13:20-13:35 

sala konsumpcyjna j.w. 

Informacje po angielsku o potrawach dnia, przepisy. Cały dzień sala konsumpcyjna j.w. 

lekcja otwarta z wych.fiz. 
Gry i zabawy terenowe z wykorzystaniem j. ang i 
włączające. 

10.30 - 12.10 okolice szkoły 
 

3PTGb 
3PTHa 
2PTOT 
R. Rutkowski 

lekcja otwarta   z wych.fiz. 
Gry i zabawy terenowe z wykorzystaniem j. ang i 
włączające. 

12.35 - 14.05 SP 52 3TGa 
1PTH 

 
 



ŚRODA 25.05.2022 
ZADANIE GODZINA MIEJSCE/SALA UCZESTNICY 

Kuchnia maltańska. 11:15-11:35 
12:20-12:35 
13:20-13:35 

sala konsumpcyjna n-le 
pracownicy 
uczniowie 

Przygotowanie menu w języku angielskim. Cały dzień gablota przy sali 
konsumpcyjnej 

j.w. 

Informacje po angielsku o potrawach dnia, przepisy. Cały dzień sala konsumpcyjna j.w. 

Prezentacja kulturowa Malta. 11:15-11:35 
12:20-12:35 
13:20-13:35 

sala konsumpcyjna j.w. 

Lekcja otwarta Malta - elementy kultury i kuchni kraju 
anglojęzycznego.  

8.30  Sala 323 jw 

Mini słowniczek dla n-li Jak złożyć zamówienie                       
w kawiarni po angielsku  

Cały dzień Kawiarenka 
sala 042 

jw 

Słodka przekąska z POWERem - język angielki                        
w praktyce. 

11.15 - 11.35 
12.20 - 12.35 

sala 042 n-le 
pracownicy ZSHG 

Zapoznanie teoretyczne z kuchniami (przyprawy, 
dodatki, typowe potrawa, zwyczaje w kuchni): 
Francuskiej: francuska zupa cebulowa, tarta 
szpinakowa 
Włoskiej: zupa misnestra, focaccio z serem  
Malty: kanapka ftira, pastizzi – tradycjny wypiek 
nadziewany ricottą 
Irlandii; ziemniaki z cheddarem,  gulasz po irlandzku 

8:15-10.20 
 
 
8.30-12.20 

 

s.213 
s.306 
s.309 

1PTH 

 

3PBk 

Koło fortuny-Queenly quiz.  11:15-11:35 
12:20-12:35 
13:20-13:35 

obok sali 207 1 PTH 
Julia 
Kornelia 

Lekcja z użyciem digitaltools - prezentacja kulturowa 

Francja. 

12.35 - 13.20 sala 214 uczniowie 

Lekcja otwarta - z użyciem digital tools -przenikanie się 
historii polsko - francuskiej. Wolność, równość, 
braterstwo. 

8.40 - 9.25 sala 322 uczniowie, n-le 

Lekcja z użyciem digital tools. 13.35-14.20  n-le 
uczniowie 

Lekcja otwarta. Obserwacja mikroskopowa 

chloroplastów. 

10:30-11.15 sala 115 n-le 
uczniowie 

 
CZWARTEK 26.05.2022 

ZADANIE GODZINA MIEJSCE/SALA UCZESTNICY 

Kuchnia francuska. 11:15-11:35 
12:20-12:35 
13:20-13:35 

sala konsumpcyjna n-le 
pracownicy 
uczniowie 

Przygotowanie menu w języku francuskim. Cały dzień. gablota przy sali 
konsumpcyjnej 

j.w. 

Informacje po francusku o potrawach dnia, przepisy Cały dzień.   

Prezentacja kulturowa -Lazurowe Wybrzeże -Power 
Point, wspólne śpiewanie piosenek francuskich. 

11:15-11:35 
12:20-12:35 

sala konsumpcyjna j.w. 

Prezentacja kulturowa Irlandia. 13:20-13:35 sala konsumpcyjna j.w. 

Lekcja otwarta w sali komputerowej- nauka Pixtona                   
i Bookcreatora . 

 Sala komputerowa n-le 
uczniowie 

Tea with the Queen. 11:15-11:35 207+korytarz n-le 
uczniowie 

lekcja otwarta j.a.zawodowy - tworzenie broszury 
informacyjnej o hotelu dla wybranych grup: młoda para 
w czasie podróży poślubnej, emeryci na wakacjach, 
rodzina z dziećmi w wieku szkolnym i grupa studentów 
(praca projektowa) . 

11.30 -12.20 s.205  
n-le 
uczniowie 
 
3THa 

 



 
PIĄTEK 

ZADANIE GODZINA MIEJSCE/SALA UCZESTNICY 

Zapoznanie teoretyczne z kuchniami (przyprawy, 
dodatki, typowe potrawy, zwyczaje w kuchni): 
Francja: francuska zupa cebulowa, tarta szpinakowa 
Włochy: zupa misnestra, focaccio z serem  
Malta: kanapka ftira, pastizzi – tradycyjny wypiek 
nadziewany ricottą 
Irlandia; ziemniaki z cheddarem, gulasz po irlandzku 

19 i 20.05.2022 

8:15-10.00 
 
 
 

s.213 
s.306 
s.309 

3PTGb 

Lekcja otwarta - z użyciem digital tools - jak szukać 
pracy w krajach europejskich? 

8.40 - 9.25 sala 206 uczniowie, n-le 

Lekcja otwarta - z użyciem digital tools - przenikanie się 
historii polsko - francuskiej. Wolność, równość, 
braterstwo. 

12.35 - 13.20 
13.25 - 14.20 

sala 226 
sala 320 

uczniowie, n-le 

Lekcja w ramach ścieżek między przedmiotowych, 
wykorzystanie techniki CLIL-Panowanie królowej 
Elżbiety II na przestrzeni 20 i 21 wieku -lekcja historii               
w języku angielski. 

12:35-13:20 sala 206 kl. 1PTH 

Wycieczka usportowiona. 15.15-16.45 Trójmiejski Park 
Krajobrazowy 

Społeczność 
szkolna 

 

  

 

 


