
READING CAN BE FUN!  

Projekt eTwinning 2021/22 

Podczas nauki języka obcego gramatyka i słownictwo nie wystarczają 

do porozumiewania się. Bez praktyki nie da się nauczyć języka. Dlatego 

zdecydowaliśmy się rozpocząć ten projekt. Polega on na współpracy 

między partnerami, komunikacji, pracy w zespołach międzynarodowych 

przy wykorzystaniu narzędzi Web tools 2.0. W wyniku tych wszystkich 

działań uczniowie będą doskonalić swoje cztery umiejętności (pisanie, 

czytanie, słuchanie, mówienie w języku angielskim). Uczniowie i 

nauczyciele będą mieli możliwość zintegrowania technologii z procesem 

uczenia się i nauczania. Będziemy dzielić się naszymi pracami, 

doświadczeniami z innymi szkołami w mediach społecznościowych, na 

naszych stronach internetowych i na naszym blogu. Zorganizujemy 

ankietę wstępną i ankietę końcową, aby zaobserwować efekty projektu 

dla naszych uczniów. 

 

Oto nasi partnerzy: 

 

 



  

 

 

W skład szkolnej grupy projektowej wchodzą uczniowie klasy 2ppi: 

Patrycja Kalinowska   Szymon Matuszak    Mikołaj Murawski  

Kacper Pasikowski Jakub Zgierski 



NASZE DZIAŁANIA 

Projekt rozpoczęliśmy od przedstawienia się, poznania naszych partnerów, ustalenia zasad, 

omówienia bezpieczeństwa w Internecie i podziału obowiązków. 

https://padlet.com/readingcanbefunetw/7h0moz1ipgom7jdo 

Wypełniliśmy również ankiety dotyczące naszych oczekiwań. 

W październiku spotkaliśmy się na pierwszej videokonferencji. Miło było porozmawiać  

z naszymi partnerami i wspólnie zagrać w grę z okazji Dnia Erasmusa.  

https://padlet.com/projefser/mv9kmq48nr2etvb2 

 

Nagraliśmy krótki filmik z pozdrowieniami z tej okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. 

 https://padlet.com/readingcanbefunetw/Bookmarks 

Następnie wszyscy uczniowie przygotowali propozycje logo projektu 

https://padlet.com/madziakijek77/ohhmpydxcwdosber 

Odbyły się dwa konkursy (głosowanie online) – szkolny , w którym zwyciężyła praca Mikołaja 

Murawskiego  

 

oraz międzyszkolny, w którym wyłoniono propozycję będącą oficjalnym logo naszego 

projektu 

 

Autor: Federica, uczennica Marii Antonietty Proce z IISS "G. Salvemini", Fasano (Br), Włochy 

https://padlet.com/readingcanbefunetw/7h0moz1ipgom7jdo
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W listopadzie wybieraliśmy najpopularniejszych pisarzy. Zostali nimi: 

 

Następnie podzieliliśmy się na 5 grup, w każdej z nich pracowało 5 zespołów przy 
opracowaniu artykułu na temat pisarzy, których wskazaliśmy jako najpopularniejszych. Oto 

rezultat naszej pracy, zapraszamy do lektury  

https://online.fliphtml5.com/fnsnl/vpwx/#p=1 

Spotkaliśmy się również online by porozmawiać o tolerancji, dla nasz i naszych partnerów 
tolerancja to: 

 

 

https://online.fliphtml5.com/fnsnl/vpwx/#p=1


Kolejne zadanie polegało na napisaniu eseju na jeden z tematów związanych z ochroną 

środowiska. Pracowaliśmy w grupach międzynarodowych, dyskutowaliśmy o problemach 

klimatycznych i jak je rozwiązać. Oto rezultaty naszych wysiłków: 

https://online.fliphtml5.com/fnsnl/sfjt/#p=1 

Umiecie odpowiedzieć na wszystkie pytania tam zawarte? 

Po przerwie noworocznej zamarzyliśmy o udziale w światowej sławy festiwalach.  Marzenia 

te zamieniliśmy na opowiadania pisane razem z naszymi partnerami. Ich  bohaterowie jadą w 

niezwykłe miejsca, by przeżyć przygodę. Przeczytajcie, polecamy lekturę  

https://online.fliphtml5.com/fnsnl/sfjt/#p=1 

 

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowaliśmy plakaty, wystawa w sali 28, 

zapraszamy  

 

Ostatnie zadanie projektowe było całkiem poetyckie, wspólnie ze wszystkimi parterami 

napisaliśmy wiersz… 

https://online.fliphtml5.com/fnsnl/vqjl/#p=8 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie, zapraszamy na nasz blog 

https://www.smore.com/4895s 
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