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Zadanie projektowe
W oparciu o wskazane środki językowe z rozdziału 6 
podręcznika New Voices 1 uczniowie będą 
nagrywać fi lm przedstawiający wizytę 
anglojęzycznych turystów w obcej miejscowości 
(np. w miejscu zamieszkania uczniów). Turyści, 
zwiedzając miejscowość, oglądając miejsca 
atrakcyjne turystycznie (muzea, deptaki, zamki, 
pałace itp.) i rozmawiając o nich, trafi ają 
do restauracji, gdzie podawane są lokalne potrawy.

Turyści w restauracji zamawiają...

Środki językowe
Podczas nagrywania materiału fi lmowego uczniowie 
powinni wykorzystać wskazane poniżej środki 
językowe. Mogą również zgodnie z własnymi 
pomysłami, zastosować dowolne potrzebne środki 
językowe.

Nr strony 
podręcznika

Nr 
ćwiczenia

Rodzaje środków 
językowych

68 1 nazwy miejsc

70 1, 2
konstrukcja 
there is/isn’t; 
there are/aren’t

70 4, 6 przyimki miejsca

73 1, 2
rzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne 

73 3, 4 a/an, some, any

75 Language 
in Action

zwroty dotyczące 
zamawiania potraw

Wymagane jest zastosowanie minimum 3 różnych 
rodzajów środków językowych z sześciu wskazanych 
w zadaniu projektowym. Powinny się pojawić co 
najmniej 3 różne przykłady danego rodzaju środków 
językowych.

Zaangażowanie nauczyciela
Państwa rola polega na przedstawieniu projektu 
i wsparciu uczniów, aby wykorzystali jak najwięcej 
środków i funkcji językowych z szóstego rozdziału 
podręcznika New Voices 1. Pomoże to uczniom 
utrwalić i przećwiczyć materiał z tego rozdziału.

Powinni Państwo zwrócić uwagę uczniom, aby 
odpowiednio przygotowali się do realizacji projektu 
poprzez:

• wybranie konkretnych lokalizacji, o których 
będzie mowa w fi lmie,

• uzyskanie pisemnej zgody na nagrywanie 
we wnętrzach muzeum lub innej instytucji, jeżeli 
jest to przewidziane w scenariuszu,

• unikanie nagrywania osób trzecich w miejscach 
publicznych bez ich zgody (mogą stanowić 
jedynie tło, lecz nie główny plan w kadrze).

Na początku pracy projektowej mogą Państwo 
bardziej wspierać uczniów, aby wzmocnić ich 
motywację i pomóc rozpocząć pracę.

Prezentacja i ocena fi lmów
Po zakończeniu pracy należy zorganizować 
prezentację fi lmów przygotowanych przez uczniów. 
W czasie prezentacji uczniowie mogą podzielić się 
wrażeniami z realizacji projektu.

Do oceny projektów mogą Państwo wykorzystać 
kartę oceny projektu, która znajduje się na stronie 
www.macmillan.pl/overtoyou.

Proponowany czas na wykonanie tego projektu 
to 2–3 tygodnie.

Życzymy owocnej pracy i zachęcamy do realizacji 
kolejnych projektów z serii New Voices Over 2 You.

Przypominamy również o konkursie ogólnopolskim –
więcej informacji na stronie 
www.macmillan.pl/overtoyou.

UNIT 6 

Today we’re in...


