
DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA W 

ORGANIZATOR – Zespół Nauczycieli Języków Obcych

KOORDYNATOR – Beata Kierzkowska 

TERMIN – 17 marca 2022r. 

MIEJSCE –  SP 60 w Poznaniu 

CEL OGÓLNY – propagowanie wiedzy o Irlandii i innych krajach anglojęzycznych

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Rozwijanie umiejętności językowych

 Kształtowanie poczucia przynależności do Europy

 Nabywanie i pogłębianie wiedzy o kulturze, tradycjach, historii, środowisku przyrodniczym 

w szczególności Irlandii, ale też innych krajów anglojęzycznych

 Integracja społeczności szkolnej

 

DZIAŁANIA: 

1. Konkursy indywidualne dla zainteresowanych uczniów

 Klasy 1-3: konkurs plastyczny na anglojęzyczny plakat pt.: SAINT PATRICK’S DAY (praca powinna 

zawierać słownictwo i obrazy kojarzące się z dniem Św. Patryka, a 

tradycji tego święta i kraju). Podpisane prace należy oddać nauczycielowi języka 

od 1 – 15 marca 2022 roku. 

 Klasy 4-5: praca plastyczna na projekt kapelusza Leprechauna.

nauczycielowi języka angielskiego

 Klasy 6-8: konkurs literacki: TELL ME A STORY 

150 słów oraz następujące elementy w treści: Leprechaun, anoldIrishcastle, shamrock, Irish so

bread. Prace należy przesłać w dokumencie tekstowym w formie załącznika na czat prywatny na MS 

TEAMS w terminie od 1 – 15 marca 2022 roku do Pani Beaty Kierzkowskiej (tytuł dokumentu: TELL ME 

A STORY – IMIĘ I NAZWISKO 

w aplikacji BookCreator (w wersji elektronicznej i drukowanej).

 

             Nagrody: 

 Każdy uczestnik – pochwała  

 I miejsce – dyplom, upominek, ocena celująca 

 Miejsca II – III dyplom, upominek

 Wyróżnienie – dyplom , ocena celująca
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aktywność z języka angielskiego. 



2. Przygotowanie wystroju szkoły na obchody. 

3. Przeprowadzenie zajęć na temat Saint Patrick’s Day na lekcjach języka angielskiego w dniach 14-

18 marca. 

klasy 1-3:Rozmowa ,,Dlaczego jesteśmy ubrani na zielono?"-nawiązanie do trawiastego krajobrazu 

Irlandii, poznanie kultury i symboli Irlandii; Szukanie zielonych koniczynek – zabawa ruchowa; 

Spotkanie z irlandzkim skrzatem ,,Leprechaun"-słuchanie legendy; Kolorowanie sylwety skrzata; 

Zabawa przy skocznej irlandzkiej muzyce – Leprechaun dance. 

klasy 4-8: Zabawa Leprechaun’sTreasureHunting: poszukiwanie skarbu Leprechauna ukrytego  

w szkole 

4. Organizacja kącika foto, z możliwością zrobienia sobie selfie lub zdjęcia klasowego  

z Leprechaunem w świetlicyszkolnej. 

5. 18 marca obowiązywać będą zielone przebrania (zielony ubiór tego dnia zwalnia z odpowiedzi 

ustnych na lekcjach – minimalny wymagany udział koloru zielonego w stroju to 50%). 

6. Przygotowanie i dystrybucja „IrishBlessings”. 

7. Udział szkoły w międzynarodowym projekcie eTwinning. 

 


