Her Majesty - Queen Elisabeth II
31 maja 2016r. w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego z języka
angielskiego p.t. Her Majesty - Queen Elisabeth II, przygotowanego przez uczennice kl. II

f:

Julię Pierepienko, Julię Rabczewską, Karolinę Szymaniak, Laurę Łysiak i Adę Księżopolską.
Celem projektu było:
- podniesienie kompetencji językowych oraz pewności siebie w posługiwaniu się językiem
angielskim,
- poszerzenie wiedzy na temat brytyjskiej rodziny królewskiej, szczególnie królowej Elżbiety

II,
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
- podniesienie jakości prezentacji własnych dokonań.
Praca nad projektem Her Majesty - Queen Elisabeth II rozpoczęła się kilka miesięcy
wcześniej od założenia bloga, na którym uczennice systematycznie umieszczały interesujące
informacje na temat królowej Elżbiety II i jej rodziny, wykonania prezentacji multimedialnej,
prac plastycznych oraz rekwizytów, a przede wszystkim przygotowania się do publicznej
prezentacji własnej pracy pod względem językowym. Niektóre uczennice miały możliwość po
raz pierwszy wystąpić przed szerszą publicznością - Panią Dyrektor Julianną Bednarską,
Panią Wicedyrektor Hanną Lipińską - Stopą, nauczycielami oraz uczniami klas drugich i
trzecich.
Uczennice w niezwykle interesujący i różnorodny sposób przybliżyły fakty historyczne z
życia Elżbiety II, takie jak np. objęcie tronu w 1953r., przedstawiły drzewo genealogiczne
rodziny Windsorów, rolę królowej w Zjednoczonym królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, najważniejsze królewskie rezydencje - Buckingham Palace, Windsor Castle oraz
Balmoral Castle. Niewątpliwie ciekawym elementem prezentacji był pokaz tańca Dashing
White Sergeant, od którego rozpoczyna się coroczny Ghillie’s Ball organizowany przez
królową w zamku Balmoral, przyjęcia wydawanego specjalnie dla całego personelu
posiadłości, któremu monarchini chciałaby podziękować za wykonywaną przez nich
pracę.
Królowa Elżbieta została przedstawiona nie tylko jako głowa państwa, ale
także jako zwyczajna, ciepła, pełna dobrego poczucia humoru osoba, miłośniczka psów rasy
Welsh Corgi Pembroke. Prezentację zakończył krótki pokaz stylu królowej oraz recytacja
fragmentu wiersza napisanego przez Carol Ellis z okazji 90. urodzin królowej.
Udział w projekcie edukacyjnym Her Majesty - Queen Elisabeth II był dla uczennic kl. II f
doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań językowych, ale także kształtowania tak
ważnych obecnie umiejętności jak: praca w zespole, umiejętność autoprezentacji i twórczego
działania. Ich praca została doceniona przez Panią Wicedyrektor Hannę Lipińską – Stopę,
która dziękowała i gratulowała uczennicom wysokiego poziomu prezentacji.
Jako koordynator i opiekun projektu również dziękuję uczennicom biorącym udział w
projekcie – dziękuję za Wasze zaangażowanie i wykonaną pracę!
Małgorzata Fryt

