
Kornwalia - Devon - Londyn
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY

PROGRAM
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

TERMIN
20-28.07.2020 r.

(9 dni)
nocleg u rodzin

Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów z Polski do kontaktów i wymiany z młodzieżą anglojęzyczną, poznanie zwyczajów panujących
w odwiedzanych krajach oraz przełamanie bariery językowej. Młodzież będzie wykonywała konkretne zadania polegające na posługiwaniu się językiem obcym,

przeprowadzaniu wywiadów z mieszkańcami oraz uzyskaniu odpowiedzi na pytania związane z tradycjami, życiem codziennym i historią. Każdy uczeń otrzyma

specjalnie przygotowany dla szkoły zeszyt ćwiczeń zawierający zadania z języka obcego, quizy oraz informacje o miejscach, w jakich odbywają się poszczególne

projekty. Wielka Brytania to magiczny kraj, w którym można podziwiać nieskazitelną, bogato rozwiniętą przyrodę, a także ponadczasowe zabytki.

PROGRAM
DZIEŃ 1 Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Kolacja na granicy.

DZIEŃ 2 Przeprawa promem lub Eurotunelem. Projekt w Londynie -Houses
of Parliament, siedziba brytyjskiego rządu, Big Ben, bijące serce Londynu,
Westminster  Abbey,  gdzie  m.in.  odbył  się  ślub  stulecia  Kate  i  Williama,
Whitehall,  ulica, wokół, której zgromadzone są budynki rządowe, Downing
Street,  siedziba  premiera  Wielkiej  Brytanii, House  of  Guards,  miejsce
zmiany warty Królewskiej  Straży Konnej,  St James’s Park, królewski park
prowadzący  do  Pałacu  Buckingham, rezydencji  brytyjskich  monarchów,
Trafalgar Square, zadania językowe w National Gallery,  w której zobaczyć
można  m.in.  „Słoneczniki”  Van  Gogha,  China  Town, charakterystyczna
chińska dzielnica, Piccadilly Circus. Zakwaterowanie u rodzin, odpoczynek po
podróży. Spotkanie organizacyjne - omówienie programu, rozdanie zeszytów
edukacyjnych, wprowadzenie do zadań językowych. Obiadokolacja.

DZIEŃ 3  Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Plymouth -
Barbican  &  Sutton  Harbour,  historyczne  serce  miasta,  wybrukowane
kostką,  przystań  dla  jachtów,  część  miasta  skupiająca  największą  liczbę
restauracji i pochodzących nawet z XIV w. budynków,  May ower Memorial
and Steps,  schody upamiętniające wyprawę Purytanów do Ameryki, Royal
Citadel,  pochodząca z XVII w., będąca w posiadaniu Brytyjskiej Marynarki
Wojennej,  nadal  aktywna  cytadela.  Obiadokolacja.  Podsumowanie  zadań
językowych.

DZIEŃ  4  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów. Tintagel  Castle-
położone  na  skałach  ruiny  zamku,  w  którym  narodziła  się  legenda  Króla
Artura.  Spektakularne  widoki,  jaskinia  Merlina,  nietknięta  przez  człowieka
przyroda,  wyjątkowy zakątek kraju.  Zadania językowe w centrum Tintagel.
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.

DZIEŃ  5  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów.  Możliwość  realizacji
fakultetu w Eden Project lub warsztaty językowe, praca w grupach, zajęcia
językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.

DZIEŃ  6  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów.  Dzień  spędzony  na
miejscu.  Treasure Trail-  przygotowana przez lokalnych przewodników gra
miejska,  stanowiąca  świetne  ćwiczenie  językowe  i  możliwość  poznania
uroczej  nadmorskiej  miejscowości.  Obiadokolacja.  Podsumowanie  zadań
językowych.

DZIEŃ 7 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Exeter
- Rougemont Castle, dobrze zachowane ruiny zbudowanego przez 
Willhelma Zdobywcę zamku, miejsce ostatniego udokumentowanego 
spalenia czarownic, Royal Albert Memorial Museum, nowoczesne muzeum 
z eklektyczną kolekcją, w 2012 r. zyskało zaszczytne miano ‚Museum of the 
Year 2012, Quayside, część miasta, która przez wieki służyła jako port i 
przystań dla łodzi handlowych, obecnie miejsce pełne restauracji, uroczych 
kafejek i straganów z lokalnym rękodziełem, Exeter Cathedral, 
monumentalna średniowieczna katedra z charakterystycznymi normańskimi 
wieżami i najdłuższym na świecie gotyckim sklepieniem, High Street. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.

DZIEŃ 8 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, wyjazd
do  Polski  w  godzinach  przedpołudniowych  lub  realizacja  fakultetu  w
Londynie  -  zadania  językowe  w Science  Museum  i  Natural  History
Museum,  dwóch niezwykle interaktywnych muzeów, w przystępny sposób
przedstawiających zagadnienia z zakresu historii naturalnej, nauki i techniki,
Hyde Park,  jeden z największych i najpopularniejszych parków na świecie,
przejazd London Underground, niezawodnym londyńskim metrem, Speakers’
Corner,  gdzie od 1872, zgodnie z konstytucją, każdy może wyrażać swoje
myśli  bez  obaw  o  konsekwencje,  Oxford  Street, jedna  z  najbardziej
rozpoznawalnych ulic handlowych na świecie. Wyjazd do Polski w godzinach
wieczornych.

DZIEŃ 9 Powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
 transport komfortowym autokarem,
 kierownik projektu z ramienia Fundacji Język i

Nauka,
 zakwaterowanie u rodzin,
 wyżywienie - 3 posiłki dziennie (według programu), program zajęć 

obejmujący cały dzień, ubezpieczenie NNW i KL.
 posiłki na granicy polsko-niemieckiej i w drodze powrotnej.

CENA PROJEKTU:

PROMOCJA DO 15.02.2020 r.

1920 zł +100 GBP

Po 15.02.2020 - 1999 zł + 100 GBP 

Rachunek w PLN
Mbank 22 1140 2004 0000 3102 7662 3548

Możliwość płatności w ratach.

PAKIET 100 GBP ZAWIERA :
 Drugi dzień w Londynie, National Aquarium,Eden Project, metro w 

Londynie, Exeter Cathedral, London Eye, Tower of London 

Możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – 199  zł/os.

NIEZBĘDNE RZECZY:
 paszport lub dowód osobisty,
 karta EKUZ realizowana przez NFZ.

Fundacja Język i Nauka, ul. KEN 52 lok. 2, Białystok tel. 503-370-558


