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języka angielskiego i innych przedmiotów  

w języku angielskim.  



Zaproszenie na przyjęcie powitalne 





 Homerton College 

Odpoczynek podczas 

przerwy między zajęciami. 







 

wybór dań z różnych  

zakątków świata. 









§  Rozwój nowego języka na poziomie średnim 

§  Nauczanie gramatyki i słownictwa 

§  Radzenie sobie ze wspólnymi błędami 

§  Poprawa wymowy 

§  Rozwijanie czterech umiejętności - mówienie, 

słuchanie, czytanie, pisanie 

§  Planowanie i wdrażanie odpowiednich działań 

§  Komunikacja i kwestie językowe 





 Początek każdego spotkania  – wyjaśnienie celu zajęć , 

spodziewanych efektów oraz omówienie poszczególnych zadań.  













do wykorzystania 

 podczas lekcji 



 

trzy grupy uczących się,  

jedna grupa obserwatorów 

i jedna prowadzących zajęcia. 



 lekcji  

przez kolegów 



 folderów o Toruniu.  



 białych tabliczek 

Pomoce 

dydaktyczne 



 kolorowych  

 karteczek 







zajęcia do wyboru.  

Zapisy na tablicy ogłoszeń.  

•Do jakiego stopnia podręczniki zachęcają nas do rozwijania 

umiejętności myślenia? 

•Wykorzystanie dyktanda w języku angielskim. 

•Adaptacja zadań z  gramatyki i słownictwa zawartych w 

podręczniku. 

•10-minutowe pisanie – Jak zachęcać uczniów do częstego 

pisania? 

•Rozwijanie i sprawdzanie umiejętności słuchania. 

•Wprowadzenie do pisania krótkich informacji. 

•Siła prezentacji.  

•Media społecznościowe dzisiaj.  

•Jak motywuję moich studentów.  

•Pięćdziesiąt odcieni kreatywności w klasie.  
 



•Nauczanie z wykorzystaniem projektu – zadawanie 

właściwych pytań.  
•Użycie poezji w klasie. 
•Znikający nauczyciel – połączenie praktycznych 
przykładów z eksperymentalnymi ćwiczeniami teatralnymi.  
•Czego możemy się nauczyć z business English.  
•Zaktualizuj swój angielski 2017. 
•Ćwiczenia, które sprawią, że twoja lekcja przebiegnie 
płynnie. 
•Poprawa błędów.  
•Różnicowanie zadań w celu maksymalizacji 
zaangażowania uczniów. 





YouTubers 2017 





„Aktualizacja języka angielskiego 2017” 



 „50 odcieni  
kreatywności” 



                       Pierwszy tydzień  

* Poniedziałek : przedstawienie i omówienie  
propozycji zajęć dodatkowych  
* Wtorek- wycieczka z przewodnikiem po 

Cambridge  

* Środa – muzyka na żywo w Homerton 

* Czwartek – zwiedzanie ogrodu botanicznego, 

wieczór filmowy  
* Piątek – quiz na temat Wielkiej Brytanii i 

College‘u Homerton 

*Sobota- całodniowa wycieczka do Londynu 

*Niedziela – całodniowa wycieczka po Stratford-

upon-Avon  oraz zwiedzanie zamku Warwick  



Drugi tydzień 

*Poniedziałek- punting - spływ po rzece Cam 

*Wtorek- wizyta w księgarni Cambridge 
University Press 

*Środa – przedstawienie w ramach festiwalu 

Shakespeare’a 

*Czwartek – uroczysty tradycyjny obiad 

uniwersytecki 

*Piątek – wycieczka - zwiedzanie katedry w Ely 

 





Tablica informacyjna zajęć dodatkowych   

oraz programu kulturalnego.  



zwiedzanie 

miasta.  













  





zwiedzanie miasta. 





Dom Olivera Crmowell’a.  





smaki świata.  










