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Turnus I 3 lipca- 7 lipca 

 

Poniedziałek - Off we go! 

                                                                 

Opis: Uczestnicy warsztatów wyruszają razem z naszą szkołą językową na wyprawę pełną przygód i 

niezapomnianych wrażeń. Pierwszego dnia lepiej się poznamy, spróbujemy się czegoś o sobie 

dowiedzieć i nauczyć nowych rzeczy. Zaczynamy! 

Moduł językowy: Skupimy się na zadawaniu 

pytań i odpowiadaniu na nie, przedstawianiu i 

witaniu się, opowiemy o swoich 

zainteresowaniach i pasjach. 

                                                                                             

Moduł ruchowy: Gry ruchowe i 

integracyjne na świeżym powietrzu. 

Moduł kulturowy:  Dowiemy się, jak nie 

popełnić gafy, kiedy rozmawiamy po raz 

pierwszy z Anglikiem. O co możemy zapytać a czego lepiej nie poruszać w pierwszej rozmowie. 

 Moduł artystyczny:   Zajęcia w Zakątku Odkrywców. 

Atrakcje dodatkowe:  Zakątek Odkrywców - wizyta dzieci w Stróżewku 

  

Wtorek- A piece of cake 
 
 
Opis: Podróżowanie zawsze łączyło się z poznawaniem nowych smaków, próbowaniem nowych 

potraw. Przypomnimy sobie, zatem trochę słów i zwrotów związanych z jedzeniem i jednocześnie 

nauczymy się też troszkę gotować. Od dziś zamawianie jedzenia w restauracji będzie dla nas bułką z 

masłem:) 

Moduł językowy: Poćwiczymy zwroty i słownictwo przydatne w restauracji, nazwy potraw, owoców i 

warzyw. 

Moduł ruchowy: Spacer na starówkę. 

Moduł kulturowy: Jak wygląda typowe angielskie śniadanie? Czy wszyscy Anglicy piją herbatę o 

piątej po południu? Quiz wiedzy o kuchni brytyjskiej. 

Moduł artystyczny: Malujemy martwą naturę - obraz ekspozycji z owoców i warzyw wykonany 

dowolną techniką. 

Atrakcje dodatkowe: wizyta w pizzerii, wspólne przygotowanie pizzy. 
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Środa – Ouch! I’ve got a headache! 

                                                                   

Opis: Wakacje to czas, kiedy chcemy się świetnie bawić i relaksować. Jednak nie możemy zapominać 

o bezpieczeństwie i odpowiedzialnym zachowaniu. Pomogą nam w tym warsztaty pierwszej pomocy 

i zajęcia z ratownikiem medycznym. 

Moduł językowy Przypomnimy sobie nazwy części ciała, opiszemy choroby i małe dolegliwości. 

Moduł kulturowy:. Zabawy na świeżym powietrzu. 

Moduł artystyczny: Jak Brytyjczycy dbają o zdrowie? Jak wygląda wizyta u lekarza pierwszego 

kontaktu?  Dodatkowa atrakcja: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, wyjście na basen 

       

Czwartek – Let’s go ona trip                              

 

Opis: Nieodłącznym elementem podróżowania jest zwiedzanie pięknych miejsc, odwiedzanie 

historycznych budynków, odkrywanie miejsc niezwykłych i inspirujących. To najlepsza okazja, żeby 

zrobić mnóstwo zdjęć… i poćwiczyć pytanie o drogę w języku angielskim. 

Moduł językowy: Poznamy słownictwo związane z poruszaniem się po mieście. Nazwiemy budynki i 

instytucje miejskie, poćwiczymy pytanie o drogę. 

Moduł ruchowy: Mecz piłki koszykowej. 

Moduł kulturowy: Zrobimy ranking miejsc, które trzeba odwiedzić w Polsce i Wielkiej Brytanii. 

Moduł artystyczny: Tworzenie pocztówki - rysowanie, malowanie, wyklejanie. 

Atrakcje dodatkowe: wizyta grupy 

rekonstrukcyjnej, rejs statkiem po Wiśle 

 

Piątek – Holiday souvenir 

  
Opis: Powoli czas wracać do domu. Z każdej udanej 

podróży musimy zabrać masę pamiątek, nawet tych zrobionych własnoręcznie, dlatego warsztaty 

artystyczne będą tu bardzo pomocne. 

Moduł językowy: Nasze zajęcia zakończymy lekcją z Native Speakerem. Dzięki grom i 

zabawom językowym powtórzymy wszystkie poznane słowa i zwroty. 

Moduł ruchowy: Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu 

Moduł kulturowy: Poznamy historię garncarstwa, proces tworzenia naczyń z gliny, 

zastosowanie ich w życiu codziennym. 

Moduł artystyczny: Uczestnicy stworzą własne projekty w pracowni ceramicznej. 

 

Atrakcje dodatkowe: Wizyta w pracowni ceramicznej.  


