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OPIS
 MÓJ PROJEKT PRZEDSTAWIA 

BRELOCZEK,KTÓRY ZAWIERA OŁÓWEK, NOTES, 
I  CZAPKĘ STUDENTA ABSOLWENTA

 KONCEPCJA PROJEKTU DOTYCZY POCZĄTKÓW 
EDUKACJI: OŁÓWEK (SŁUŻĄCY DO PISANIA), 
NOTES (DO NOTOWANIA  SŁÓWEK I ZWROTÓW) 
ORAZ CZAPKA, KTÓRĄ KAŻDY MARZY 
OTRZYMAĆ PO ZAKOŃCZONEJ EDUKACJI.

 WSZYSTKO TO KOJARZY NAM SIĘ Z NAUKĄ 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO.



OPRACOWAŁ:

MARCEL NOWAKOWSKI
    UCZEŃ KLASY  V B

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II 
W KLUCZACH



                      Mój gadzet na projekt 

’’ Maskotka English Teaching ! ’’

Opis główny  maskotki

Nazwa: Miś Teddy English! 

Wysokość maskotki: około 25 cm  

Koszulka: z bawełny

Kolor: jasny brązowy i biała koszulka 

Opis maskotki z przodu:

 
Miś ubrany jest w koszulkę, a na niej napis  

ENGLISH TEACHING! oraz I like English.



Jest na niej serce z flagą Wielkiej Brytanii.                               

Opis maskotki z tyłu :                                                           

Na koszulce jest napis : Angielski nie gryzie

Mam nadzieje że Gadżet się spodobał! 

                            (^_^)   

Twórca : Tomasz Łaskawiec, 5B 

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła w Kluczach

Uczestnik projektu „Magic English”

Pozdrawiam!



Projekt gadżetu Programu English Teaching
autor: Helena Myszewska, kl. Vb 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

Nazwa: Długopis nagrywający słówka angielskie

Kolor: srebrny z logo English Teaching

Zastosowanie: szybsza nauka języka obcego

Opis: Srebrny długopis z napisem „English Teaching”, mający na 
celu szybszą naukę języka angielskiego

Instrukcja: Po włączeniu długopisu trzeba powtórzyć słówka, które 
chce się nagrać. Po skończonym nagrywaniu wyłączyć długopis, a 
następnie jeszcze raz włączyć, by się upewnić, że słówka się nagrały





Projekt gadżetu Programu English Teaching
autor: Helena Myszewska, kl. Vb 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

Nazwa:                  Gra:   Rainbow Spaghetti   

Zastosowanie: Nauka kolorów i zwierząt w języku angielskim

Opis: Gra składa się z dwóch części.
Pierwszej: „Rainbow Spaghetti” oraz drugiej: „Amazing Animals”.Można w nią 
grać od trzech do sześciu osób. Opakowanie zawiera:
-10 kart z kolorami
-miseczkę
-6 plastikowych widelczyków
- różno kolorowe „kluski”(sznurki) spaghetti
-20 kart do gry w momo, na jednej karcie napis, a na drugiej obrazek ze 
zwierzęciem

Instrukcja: 
-Gra pierwsza:
1. Na środku połóżcie miseczkę ze spaghetti, a obok karty z kolorami i widelce.
2. Niech jedna osoba położy karty obok siebie, a reszta chwyci po widelcu. 
(Osoba siedząca przy kartach nie bierze widelca.)
3. Gracze szykują się przysuwając się bliżej miseczki. Osoba bez widelca bierze 
pierwszą kartę z kupki i czyta na głos kolor.
4. Zadaniem graczy jest wyciągnięcie z miseczki widelcem danego koloru 
„kluski” (sznurka).
5. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej „kluseczek”

-Gra druga: 
1. Rozłóżcie karty ze zwierzętami i napisami.
2. Parą jest obrazek np. słonia i napis w tym przypadku „elephant”.
3. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej par.





Projekt gadżetu Programu English Teaching

autorzy: Milena Juniak, Paulina Zynek, kl. Vb
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

BRELOK „ENGLISH WITH PUSHEEN”

Brelok „English with Pusheen” został zaprojektowany jako gadżet 

Programu English Teaching. Pusheen to najzabawniejszy kot na 

świecie, ma zachęcać uczniów do nauki języka angielskiego. Jest 

odblaskowy, widoczny w ciemności z dużej odległości. Zapewnia 

uczniom bezpieczeństwo. Służy też jako ozdoba do kluczy, 

plecaków, torebek, itp. Jest modny i ma bardzo ładny kształt. 

Chciałybyśmy, aby wywołał pozytywne wrażenia u wszystkich 

uczniów i pomagał im w nauce języka angielskiego. Każdy 

chciałby mieć tak modny a zarazem pożyteczny gadżet. Życzymy 

miłego i dobrego użytkowania naszego breloka.

Milena Juniak
Paulina Zynek





Projekty gadżetów Programu English Teaching

Autorki: Julia Kulawik, Wiktoria Matusiak, Katarzyna Bałazy

kl.Vb Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

Opis: Przedstawiamy trzy projekty gadżetów promujących Program 
English Teaching, a także działania, które prowadzone są w ramach 
tego programu. Mamy nadzieję, że nasze propozycje zachęcą uczniów 
do udziału w projektach językowych.

Zachęcamy wszystkich do udziału w fantastycznych zajęciach Magic  
English,  które  odbywają  się  w  naszej  szkole.  Podczas  tych  zajęć  
„bawimy się” językiem angielskim, jednocześnie ucząc się go. Magic  
English  to  m.in.  zajęcia  teatralne  oraz  zajęcia  z  lektorem 
anglojęzycznym.  Uczestnicy  projektu  mają  również  możliwość  
korzystania  z  kącika bibliotecznego z  literaturą anglojęzyczną oraz  
udziału w konkursach z języka angielskiego. Regularnie redagujemy  
gazetkę w języku angielskim „Magic English News”

Dla każdego uczestnika zajęć, który bierze aktywny udział w projekcie  
przewidziane  są  upominki  –  gadżety  ułatwiające  naukę  języka  
angielskiego.  Są  nimi  bransoletka  z  nazwami  miesięcy,  zegarek  z  
tłumaczem i okulary z nawigacją.

Julia Kulawik

Wiktoria Matusiak

Katarzyna Bałazy









Projekty gadżetów Programu English Teaching
autor: Weronika Dyda, kl. Vb

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

Proponuję trzy gadżety promujące Program English Teaching. Praktyczny 

plecak, piórnik lub kubek. Gadżety są w moich ulubionych kolorach i 

myślę, że każdemu się spodobają.

Weronika Dyda





Projekt gadżetu Programu English Teaching

autorka: Aleksandra Grabowska

kl. Vb Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

Magiczne karty ,, English Teaching''

Zaprezentowany  przeze  mnie  gadżet  mający  na  celu  promocję 
programu English Teaching to innowacyjne karty, które poprzez 
zabawę uczą języka angielskiego.  Na każdej  karcie  znajduje  się 
obrazek  przedstawiający  jakąś  rzecz  lub  zwierzę.  Z  kolei  na 
odwrocie karty znajduje się słowo związane z obrazkiem oraz dwa 
przysłowia  w języku angielskim wraz  z  tłumaczeniem na  język 
polski.  Wykorzystanie  kart  w  grze  ma  na  celu  dobrą  zabawę  i 
naukę.  Z  kart  można  korzystać  samemu  lub  w  grupie. 
Przypominają one tradycyjne fiszki lecz mają one o wiele więcej 
zastosowań. Przede wszystkim mogą służyć jako:

*Karty do gry w kalambury, gdzie jedna osoba ma przedstawić co 
znajduje się na obrazku lub przysłowie bez użycia słów, a reszta 
grupy musi odgadnąć lub podać odpowiedź w języku angielskim.

*Karty do gry w wojnę, gdzie gracze pojedynkują się między sobą 
znajomością przysłów lub wyrazów po angiesku.

Karty te są przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych od 6 
roku życia. Fiszki są idealnym podarunkiem, a także dobrym 
pomysłem na nudę. Są w wygodnym małym pudełeczku, które jest 
bardzo poręczne i można je wziąć w podróż.

Aleksandra Grabowska





Projekt gadżetu Programu English Teaching

autorka: Hanna Filus

kl. Vb Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

KARAOKE – BOX

Przedstawiam  jedyny,  niepowtarzalny  Karaoke-Box,  promujący 
Program English Teaching. Każdy nastolatek będzie o nim marzył.

Po pierwsze – designerski wygląd

Po drugie – nauka angielskiego podczas słuchania ulubionej muzy.

Po trzecie – błędna wymowa zostanie wychwycona przez inteligentne 
urządzenie.

Wgrywamy  swoje  ulubione  piosenki,  możemy  tworzyć  foldery 
ulubionych  wykonawców.  Odtwarzamy  swoją  ukochaną  muzę,  na 
wyświetlaczu  pojawia  się  tekst  w  języku  angielskim  i  polskim.  Ta 
funkcja pozwala na zapamiętanie pisowni oraz znaczenia słów. Słysząc 
muzykę  zaczynasz  śpiewać,  jeśli  Twoja  wymowa  będzie  dobra 
dotrwasz do końca piosenki. Jeśli się pomylisz, piosenka zatrzyma się 
na  źle  wymówionym  słowie,  możesz  próbować  je  poprawnie 
powiedzieć  lub  przejść  do  kolejnej  części  piosenki  lub  zmienić 
wykonawcę i utwór. Urządzenie to posiada w obudowie klips, który 
może  być  przypinany  do  różnych  powierzchni  lub  służyć  jako 
podstawka kiedy chcesz je gdzieś postawić. Słuchasz, śpiewasz, uczysz 
się na rowerze i spacerze, w kuchni, w łóżku i w stołówce...

Obudowę możesz zmieniać według potrzeb, naklejać naklejki,  które 
łatwo  się  zdejmuje,  by  zawsze  być  na  topie,  koledzy  zazdrościli  i 
Karaoke Boxa też kupili. Ucząc się angielskeigo dobrze się bawili oraz 
z ludźmi z całego świata porozumiewać potrafili.



Opis urządzenia:

1. Wejście USB

2.Wejście na ładowarkę

3.Wejście na słuchawki

4.Głośnik

5.Wyświetlacz

6.Ipot

7.Start

8.Włącz/wyłącz

9.Pauza

10.Klips

Hanna Filus





Mój gadżet

Program English Teaching

Nazwa: Gra w układanie angielskich słów 

Opis: Na puzzlach są litery, a z tych liter trzeba ułożyć 
słowa ( na temat kota) na przykład: the laziest cat, 
energetic albo beautiful. Można również ułożyć rysunek 
kota.

Wszystkie puzzle: 63 

Wymiary: 13 x 18 cm

Wygląd gadżetu:

Autor: Tomasz Łaskawiec, kl Vb

Klucze, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
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