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1. Streszczenie projektu
Projekt ten opowiada o mieście Londyn, a mianowicie
o najciekawszych miejscach, które znajdują się na jego
terenie. W ramach tego zadania stworzyliśmy tytułowy
przewodnik – książkę oraz zaprojektowaliśmy 2 unikalne
trasy, które wg nas zawierają najciekawsze Londyńskie
miejsca.

2. Podziękowania
Podziękowania kierujemy do naszej opiekunki – pani
Katarzyny Stelmach, która koordynowała nasze działania
oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do powstania przewodnika.

3. Wstęp
Wybraliśmy ten temat, ponieważ lubimy język angielski
oraz interesuje nas Londyn. Początkowymi działaniami
mającymi na celu stworzenia książki było zebranie informacji
nt. danych miejsc – w tym przypadku skorzystaliśmy
z Internetu. Następnym etapem było własne tłumaczenie
oraz zakupienie odpowiednich materiałów – ozdobnych kart
itp. Korekta, projekt i układ strony to kolejne punkty
realizacji. Finalnym punktem był ostateczny druk.
Zastanówmy się nad genezą pomysłu stworzenia przewodnika
– zapytaliśmy kilku uczniów nt. stolicy Anglii i uznaliśmy,
że ich wiedza na ten temat jest słaba.
Opracowując ww. trasy kierowaliśmy się ich położeniem
i „stopniem ciekawości”, tzn. na ile dany obiekt jest ciekawy
dla przeciętnego ucznia klasy gimnazjalnej.
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Trasa nr 1 składa się z następujących miejsc:
- Tower Bridge
- Tower of London
- St. Paul’s Cathedral
- Trafalgar Square
- Buckingham Palace
- Westminster Abbey
- Houses of Parliament
Trasa nr 2 to:
- Harrods
- Palace Kensington
- Oxford street
- Big Ben
- London Eye
- British Museum
- Royal Opera House
Oczywiście opisy miejsc znajdują się w naszym przewodniku,
którego lektura może być ciekawa dla uczniów i nauczycieli
naszej szkoły. Stworzyliśmy także prezentację multimedialną,
która zawiera zeskanowane obrazy naszego przewodnika.

4. Odkrycia i informacje
Co odkryliśmy? Cóż, na pewno to. że praca w grupie wymaga
niesamowitej koordynacji, dyscypliny i zapału. Równocześnie
należy zauważyć, że projekty to również dobra okazja do
zacieśnienia więzi towarzyskich.
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5. Wnioski
Podsumowując – projekt, który wykonaliśmy uważamy
za udany, uczniowie byli zainteresowani naszą prezentacją
najciekawszych miejsc w Londynie, chętnie odpowiadali
na nasze pytania dotyczące miasta. Mamy nadzieję,
że zainteresuje ich temat krajów anglojęzycznych i będą
pogłębiać swoją wiedzę w tym temacie.
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