
Plan zajęć w klasach VII-VIII 

Miesiąc Dział Projekt Wyniki 
Wrzesień Moje oczekiwania informacyjny-

zapoznawczy 
Zapoznanie się z warunkami 
uczestnictwa w kursie. 
Tworzenie 10 zasad pracy w 
grupie.  
Doskonalenie techniki czytania.  
Uczenie się, jak sprawnie 
prowadzić dyskusję.  

Październik Ja i moja rodzina poetycko-
opisowy 

Analiza i interpretacja wierszy 
poetyckich o tematyce rodzinnej.  
Opis wybranej przez siebie osoby, 
np. przyjaciela.  
Opis pomieszczenia/ własnego 
pokoju. 

Listopad Świat telewizji medialno-
historyczny 

Wizyta polskich filmowców.  
Składanie Ŝyczeń dla TVP2 
bliskim w Polsce.  
Wywiad z wybraną osobą, która 
mieszka w Islandii.  
Historia hymnu narodowego – 
omówienie problematyki i 
nauczenie się kilku zwrotek hymnu 
na pamięć.  
Notatka nt. historii powstania 
hymnu państwowego. 

Grudzień Tradycje świąteczne wigilijny Odegranie scenki teatralnej BoŜe 
Narodzenie w autobusie. 
Śpiewanie kolęd.  
Składanie Ŝyczeń świątecznych.  
Wykonywanie ozdób 
świątecznych.  
Konkurs na najlepszą kartkę 
świąteczną.  
Wykonywanie plakatów 
świątecznych.  
Wykonywanie kalendarza potraw 
wigilijnych. 

Styczeń W świecie kultury kulturowo-
geograficzny  

Prezentacja wybranej przez siebie 
postaci ze świata kultury, sztuki 
lub muzyki itp.  
Rozmowa na temat kultury 
wysławiania się.  
Jedna mowa – części wiele. 
Rzeczownik. Odmiana 
rzeczownika przez przypadki. 
Polska – połoŜenie, ustrój itp.  
Słowniczek pojęć. 

Luty Moje walentynkowy Dialogi, zadania opisowe nt. 



 

zainteresowania własnych zainteresowań.  
Gry i zabawy z okazji 14 lutego. 
Ćwiczenie czytania tekstu ze 
zrozumieniem.  
Luty – lutowy. Tworzenie 
rzeczowników od przymiotników 
na podstawie ćwiczeń o porach 
roku.  
Pisanie listu do wybranej osoby. 

Marzec Moje 
zainteresowania 

czytelniczo-
wycieczkowy 

Wizyta w bibliotece szkolnej w 
Reykjaviku.  
Zalogowanie się w systemie i 
zapoznanie z katalogiem 
dostępnych ksiąŜek.  
Wybór lektury dla siebie.  
Wykonanie projektu na islandzkiej 
stronie internetowej.  
Nauka argumentowania, dlaczego 
wybrało się tę, a nie inną lekturę, 
oraz pisanie streszczenia utworu.  

Kwiecień Tradycje świąteczne wielkanocny Wielki Tydzień w literaturze.  
Czytanie tekstu ze zrozumieniem.  
Szukanie informacji o świętach w 
sieci i sporządzanie kalendarza 
wielkanocnego.  
Organizowanie spotkania 
świątecznego.  
Pisanie krótkiego wypracowania: 
„Moje postanowienia na Wielki 
Post” lub sporządzanie 
(wybieranie) przepisu kulinarnego 
na najsmaczniejszą potrawę 
wielkanocną w domu.  
Świętować czy nie świętować – 
czasownik z partykułą nie. 

Maj Krok w dorosłość wakacyjny Przekształcanie fotoreportaŜu w 
streszczenie, plan lub notatkę.  
Konstytucja 3 Maja – przeszłość i 
teraźniejszość.  
Test końcowy.  
Zapoznanie się z blackboardem.  
Spotkanie poŜegnalne klas VIII. 


