Sprawozdanie z prac nad
projektem gimnazjalnym
Klasa IIb
Ostatnio pracowałyśmy nad projektem edukacyjnym z języka
angielskiego. Tematem naszego miejsca było: ,,Najciekawsze
miejsca w Londynie”, zaś nasz problem nosił nazwę : „Czy Londyn
posiada ciekawe miejsca związane z historią”.
Nad projektem pracowały :


Alicja Jantoń,



Alicja Solarz,



Dominika Poręba,



Michalina Łątka,



Małgorzata Starzyk.
Naszym opiekunem – doradzcą

była pani

mgr

Paulina

Stachura-Buś.
Wybrałyśmy ten temat , gdyż sądzimy że młodzież w naszym
wieku nie zwiedziłaby zabytków Londynu. Uznałaby że są one
nudne

i

niegodne

uwagi.

Naszym

projektem

chciałyśmy

udowodnić że młodzież się myli i te zabytki są interesujące.
Wybrałyśmy pięć zabytków, do których należą;


Tower Bridge,



Tower of London,



Buckingham Palace,



Houses of Parliament oraz Big Ben,



Westminster Abbey.
Źródłem naszej wiedzy, z której korzystałyśmy był głównie

Internet, jak i również encyklopedia.

Aby

zobrazować

jak

te

zabytki

są

rozmieszczone

w Londynie wykonałyśmy w pomniejszeniu mapę tego miasta
i

umieściłyśmy

odpowiadającym

w
im

odpowiednich
zabytkom.

miejscach

Wykonałyśmy

też

zdjęcia
album

w którym zamieściłyśmy opisy zabytków oraz ich zdjęcia. Każda
z nas wybrała sobie jeden z zabytków i nauczyła się o nim kilku
ciekawych rzeczy. Wybrałyśmy jedną z nas, aby przygotowała
opisy w języku polskim oraz angielskim.

Podczas prac nad

projektem dowiedziałyśmy się wielu ciekawych rzeczy o zabytkach
nad którymi pracowałyśmy, np. kilku ciekawostek, takich jak :



W Westminster Abbey kręcono kilka scen do filmu „Kod Da
Vinci”,



Big Ben wybił nowy rok o 10 minut za późno, ponieważ na
jego wskazówkach było zbyt wiele śniegu,



Tower Bridge przez pierwsze lata był otwierany nawet 6000
razy rocznie teraz jedynie 1000 razy na rok.
Dowiedzieliśmy się kiedy dany zabytek został wybudowany,

za panowania jakiego władcy i jaką miał rolę w latach swojej
świetności.

Wniosek jest taki że Londyn posiada bardzo ciekawe zabytki
historyczne i w Londynie nie sposób się nudzić. Wszystkim
polecamy wyżej wspomniane zabytki.
Bardzo dziękujemy pani Paulinie Stachurze-Buś za czas
poświęcony nam i naszemu projektowi.

