
 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 

BRAILLE, SIGN OR SPOKEN LANGUAGE – WE ARE ALL THE SAME  

BRAILLE, JĘZYK MIGOWY CZY MÓWIONY - WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI 
 

 

 

Pod takim hasłem realizowaliśmy szkolny projekt obchodów Europejskiego Dnia 

Języków Obcych, który przypada 26 września.  

26 i 30 września klasy I-V uczciły ten dzień uczestnicząc w licznych zabawach 

językowych. Na kilku różnych stanowiskach można było zagrać po angielsku w 5 sekund, 

Memo, Yes or No, itp.,  wziąć udział w zabawie z kodami QR gdzie zakodowano różne gry 

i strony pomocne w nauce języka angielskiego. Wielkim  powodzeniem cieszyły się stoiska 

z zagadkami z wykorzystaniem języka migowego i pisma Braille’a, a także z językiem 

hiszpańskim i niemieckim. Nie brakowało wyzwań, emocji i dobrej zabawy. Z tej okazji klasy 

I i II przygotowały też mnóstwo flag europejskich.  

W ramach projektu wzięliśmy także  udział w programie eTwinning tworząc kartki w 

języku polskim i angielskim, które wysłaliśmy do szkół z kilkunastu krajów europejskich. 

Uczniowie klas III – V wykonali polsko-angielskie prezentacje multimedialne, którymi również 

podzieliliśmy się z uczniami ze szkół europejskich.  Klasy I b i III c przygotowały ze swoimi 

wychowawcami polskie piosenki dla kolegów z innych krajów. Obecnie z niecierpliwością 

czekamy na pocztówki ze szkół partnerskich. Można je będzie obejrzeć na wystawie w auli 

i  budynku szkoły przy ulicy Sportowej. 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w projekt, a Oliwii, Oli, 

Helence i Juliannie z klasy V e za pomoc podczas gier i zabaw językowych 26 września - 

wzorowo opiekowałyście się stoiskiem z grami anglojęzycznymi dla młodszych kolegów. 



Frank Smith powiedział: “Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki 

otwierają każde drzwi po drodze”. Uczmy się więc języków, by tych otwartych drzwi w naszym 

życiu było jak najwięcej. Tego serdecznie życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły! 
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