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Opinie uczestników poszczególnych grup językowych na temat przeprowadzonych zajęć.
1.
Zajęcia w mojej grupie prowadził pan Lucas z Nowego Jorku, który
wyłącznie mówił w języku angielskim. Zajęcia były bardzo zabawne,
interesujące oraz pouczające. Poruszaliśmy wiele tematów,
poznawaliśmy nowe, dotychczas nieznane słówka i informacje oraz
urządzaliśmy różne zabawy. Była to dla nas nowość, ponieważ nigdy
wcześniej nie mieliśmy okazji rozmawiać z kimś z obcego kraju.
Większość uczestników zajęć w naszej grupie dobrze porozumiewała
się z panem Lucasem, a jeśli jakiegoś słówka nie znaliśmy to tłumaczył
nam je na różne sposoby lub sprawdzaliśmy w słownikach. Wszystkim
to spotkanie bardzo się podobało i każdy chciałby, aby zajęcia tego typu
były częściej organizowane.
Uczestniczka zajęć językowych Agnieszka Jantoń

2.
Mam na imię Dawid. Jestem uczniem klasy III Szkoły Podstawowej w
Januszkowicach i brałem także udział w tych zajęciach w projekcie.
Pani, która prowadziła je była
bardzo miła i bardzo dobrze mówiła po angielsku. Podobał mi sie
bardzo
sposób w jaki prowadziła zajęcia, były konkursy, nagrody. Bardzo fajnie
też pani uczyła nas nowych słów. To była ciekawa i wesoła lekcja.
Uczestnik zajęć językowych Dawid Garstka

3.
Na zajęciach graliśmy w gry po angielsku. Pan pokazał nam magiczną
sztuczkę z kartami. Bawiliśmy się w zabawę z krzesełkami, w której
musieliśmy szybko wymieniać nazwy zwierząt, kolorów, produktów
spożywczych oraz mebli. Kto nie powiedział, albo nie powtórzył danej
nazwy, to odpadał z gry. Pan, który prowadził lekcję był bardzo fajny.
W czasie lekcji mówił do nas tylko po angielsku, ale i tak go
rozumieliśmy.
Uczestnik zajęć językowych Dominik Dziedzic
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4.
Dziś na zajęciach języka angielskiego było inaczej niż dotychczas,
ponieważ uczyła nas bardzo miła pani, która mówiła po angielsku. Nie za
bardzo ją rozumieliśmy ale było fajnie. Świetnie się wszyscy bawili.
Zajęcia były ciekawe i interesujące, dowiedzieliśmy się wielu nowych
rzeczy. Po skończonych zajęciach wszyscy rozeszli się do domów i na
pewno długo będą wspominać to wspaniałe doświadczenie.

Uczestnik zajęć językowych Wojciech Jędrusik
5.
Ja też brałam udział w tych zajęciach i bardzo mi się podobało. Wraz z
innymi uczestnikami mojej grupy mieliśmy okazję poznać pana, który
biegle posługuje się językiem angielskim, ponieważ jest to jego
ojczysty
język.
Na
lekcji
rozwiązywaliśmy wiele ciekawych
zadań i graliśmy w różne gry.
Razem z moimi kolegami i
koleżankami
z
zachwytem
słuchaliśmy charakterystycznego
akcentu
i
wykonywaliśmy
polecenia dotyczące rozwiązywania zadań. Te zajęcia
wywarły na nas ogromne wrażenie oraz dodały odwagi
w porozumiewaniu się w języku angielskim.
Uczestniczka zajęć językowych Kinga Pruchnik

6.
Nasza grupa bardzo ucieszyła się ze spotkania z rodowitym Anglikiem.
Atmosfera podczas zajęć była spokojna i bezstresowa. Nikt z nas się nie
nudził, ponieważ lektor wykazywał się nieograniczoną kreatywnością.
Była to dla nas wielka szansa i na pewno pozyskamy z tego same
korzyści. Spotkanie zostanie w naszej pamięci na długi czas i będziemy
wspominać je miło i ciepło.
Uczestnik zajęć językowych Marcin Mokrzycki
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7.
Ostatnie, sobotnie zajęcia z języka angielskiego, były inne nich
dotychczas, ponieważ prowadziła je pani Erica, która przybyła do
nas z Chicago. Chociaż wszyscy wiedzieliśmy już wcześniej o tej
wizycie, to z ciekawością czekaliśmy na te zajęcia, ponieważ
spotkanie i rozmawianie z rodowitą amerykanką to niecodzienne
wydarzenie. Nasz gość nie znał naszego języka, dlatego
porozumiewaliśmy się po angielsku, a kilkakrotnie musieliśmy
wprowadzić "język migowy" co
doprowadzało
do
zabawnych
sytuacji.
Rozmawialiśmy
o
nazwach zawodów, graliśmy w
bingo oraz grę na punkty, używając wyłącznie języka
angielskiego. Pani Erica okazała się bardzo miła i
sympatyczna, a jej odwiedziny były ciekawym
doświadczeniem i zachętą do dalszego, pilniejszego uczenia
się języka angielskiego.
Uczestniczka zajęć językowych Paulina Chajec
8.
Moja grupa miała zajęcia z języka angielskiego z panią Ericą pochodzącą z Chicago. Zajęcia
rozpoczęły się od swobodnej rozmowy. Pani prowadząca poznawała nasze zainteresowania i
ulubione drużyny sportowe. Potem każdy z uczniów musiał w ciekawy sposób zaprezentować
się w języku angielskim.
Dzięki prowadzonym zajęciom z projektu, w których uczestniczymy
od dwóch lat, nie mieliśmy trudności z komunikowaniem się w języku
obcym, mimo charakterystycznego amerykańskiego akcentu pani
Erici. Bardzo spodobała się wszystkim ta niecodzienna lekcja.
Nauczyliśmy się na niej wiele nieznanych nam dotąd słówek.
Zdobywanie wiedzy połączone było z zabawą w różne gry, jak na
przykład ulubione kalambury. W czasie zajęć poznaliśmy niektóre
zasady pisowni w języku angielskim. Niezwykle ciekawym
doświadczeniem była dla nas sama rozmowa z rodowitą Amerykanką.
Szkoda, że takie zajęcia językowe są tak rzadko.
Uczestniczka zajęć językowych Kinga Węgrzyn
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