
SCENARIUSZ EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 

piątek 24.09.2010r. 
 
ORGANIZATORZY:  Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask 
OSOBY WSPIERAJĄCE: Beata Brzezińska, Katarzyna Matusz, Maria Turowska,  
Wojciech Konieczny 
 
Wprowadzenie do Dnia: 
W tygodniu poprzedzającym obchody EDJO na lekcjach języka angielskiego uczniowie wykonują 
projekty grupowe, dotyczące krajów europejskich, które wylosowali do prezentacji. Projekty mogą 
być dwujęzyczne lub tylko w języku angielskim, powinny zawierać najważniejsze informacje o 
państwie, flagę i kilka obrazków z charakterystycznymi miejscami lub osobami. 
 
Plan Dnia 

1. Pierwsze dwie lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem, tj. 8:00-9:40. 
Lekcja 6 i 7 także wg. planu. 

 
2. PREZENTACJE 
W godzinach: 

9:50 – 10:35 - klasy IVa, IVb, IVc, Va, Vb 
10:45 – 11:30 - klasy Vc, Vd, VIa, VIb, VIc 

- w.w. klasy dokonują prezentacji przydzielonego im drogą losowania kraju 
europejskiego; 
- na sali znajdują się wyłącznie wyznaczone klasy – pozostałe mają w tym czasie lekcje 
wg planu; 
- nauczyciele c z y n n i e opiekują się swoją klasą; 
Przerwy śródlekcyjne według planu. 
 

3. QUIZ I NAGRODY 
W godzinach: 
11:40 – 12:25  
- w s z y s t k i e klasy zbierają się na sali; 
- komisja ogłasza dwie zwycięskie klasy, których przedstawiciele (3 uczniów) biorą 
udział w quizie 10 pytań dotyczących krajów Unii Europejskiej. 
I miejsce – nagroda główna (3 angielskie książki z płytami CD) oraz torba słodkości  + 
dyplom dla klasy 
II miejsce – nagroda pocieszenia (słodkości i gadżety) + dyplom dla klasy 
Wszystkie klasy otrzymują Dyplom Uznania. 
  
4. TRADYCYJNE SMAKOŁYKI 
Zachęca się uczniów do przygotowania bufetu lub stolika z tradycyjnymi potrawami 
swoich krajów.  
 
5. DEKORACJE 
- na głównym holu są wystawione sztalugi przedstawiające najciekawsze miejsca państw 
europejskich – dzieci malują je na plastyce pod opieką p. Beaty Brzezińskiej;  
- na łączniku będzie wystawa projektów, wykonanych na lekcjach języka angielskiego 
- na sali gimnastycznej balony – szarfy na drabinkach w barwach narodowych, napis 
„Europejski Dzień Języków Obcych”, wyznaczone stanowiska dla poszczególnych klas; 
 



 
6. SZCZEGÓŁY DOTYCZ ĄCE PREZENTACJI 
- każda klasa ma 2-3 tygodnie na przygotowanie prezentacji o danym kraju europejskim, 
dobieranym drogą losową (losowanie odbywa się na długiej przerwie, losują gospodarze 
klas w pokoju nauczycielskim); 
- wychowawcy otrzymują kopię scenariusza i niezbędne informacje oraz przekazują je 
klasie; 
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewywiązanie się klasy z prezentacji; 
- czas trwania każdej prezentacji nie może przekroczyć 5minut, dlatego prośba o treściwe 
i ciekawe prezentacje; po upływie tego czasu organizatorzy będą zmuszeni przerwać 
prezentacje; 
- każda klasa przebiera się w barwy charakterystyczne dla danego kraju, można 
namalować flagi na buzi, przygotować własny sztandar z flagą, pozdrawiać w danym 
języku; 
 
7. SZCZEGÓŁY DOTYCZ ĄCE QUIZU 
- każda z klas powinna mieć wytypowane trzy osoby, które będą gotowe do wzięcia 
udziału w quizie, gdy klasa wygra pierwszą rundę tj. prezentację; 
- quiz składa się z 10 pytań; 
 
8. KOMISJA 
- W skład komisji wchodzą: 
p. Maria Turowska (przewodnicząca) 
p. Katarzyna Matusz 
p. Wojciech Konieczny 
- niezbędna obecność na wszystkich trzech częściach imprezy; 
 
9. NAGŁO ŚNIENIE  – niezbędne mikrofony, sprzęt do odtwarzania płyt CD dla 

organizatorów i dzieci; 
 

10. ŁAWKI I KRZESŁA 
- dla komisji, na sprzęt, na nagrody; 
- wszystkie dzieci siedzą na podłodze, co zapewni sprawne rozpoczęcie i zakończenie 
imprezy;  
- uczniowie zajmują miejsca zgodnie z przydzielonym ich klasie sektorem; 
 
11. P U N K T U A L N O Ś Ć 
- organizatorzy nie będą czekać na spóźnione klasy, dlatego prośba o zajmowanie 
wytyczonych miejsc natychmiast po przerwie; 
 

Opracowały: mgr Dorota Nawrot i mgr Agnieszka Wrzask 


