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Inception of filmmaking

Zadanie projektowe

W oparciu o wybrane środki językowe z rozdziału 4 
podręcznika New Voices 2 uczniowie nagrają 
własną wersję lub parodię fragmentu popularnego 
serialu lub fi lmu. Może to być scena wzorowana 
na fi lmie lub serialu, scena według ich własnego 
scenariusza albo zwiastun.

Środki językowe

Podczas nagrywania wywiadów do tworzenia pytań 
i odpowiedzi uczniowie powinni wykorzystać 
wskazane poniżej środki językowe z podręcznika 
New Voices 2. Oprócz nich mogą również zgodnie 
z własnymi pomysłami zastosować dowolne 
potrzebne środki językowe.

Nr strony 
podręcznika

Nr 
ćwiczenia

Rodzaje środków 
językowych

44 sekcja 
Recycle

przymiotniki opinii

46 1
czas past simple 
– twierdzenia 
i przeczenia

46 5 i 6
was/were – 
twierdzenia, pytania, 
przeczenia

49 1, 2, 3,
czas past simple 
– pytania i krótkie 
odpowiedzi

49 sekcja 
Look, 5

zwrot ago

51 5 i 6 wyrażanie preferencji

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 językowych z czwartego rozdziału 
podręcznika New Voices 2.

Zachęcamy Państwa do przypomnienia uczniom, 
aby w odpowiedni sposób przygotowali się 
do realizacji projektu poprzez:

● przygotowanie planu pracy i scenariusza fi lmu,

● wybranie sceny z fi lmu, serialu lub zwiastuna, 
którą chcą przetworzyć według własnego 
pomysłu,

● zadbanie o atmosferę fi lmu (odpowiednie 
rekwizyty i scenografi ę).

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 się podzielić 
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/overto you.


