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YOUR IDEA

PROJECT'S DISHES
FRUIT SMOOTHIE #OCTOBER#OCTOBER

#NOVEMBER#NOVEMBER

#DECEMBER#DECEMBER

#JANUARY#JANUARY

#FEBRUARY#FEBRUARY

#MARCH#MARCH

#APRIL#APRIL

#MAY#MAY

VEGGIES SALAD

CHRISTMAS
 COOKIES

ITALIAN PIZZA

YOUR IDEA

FRESH 
SANDWICHES

EASTER EGGS



OPIS PROJEKTU

Znajomość języka angielskiego we
współczesnym świecie jest swego rodzaju

oknem na świat, normą do której
przywiązuje się ogromną uwagę. W wieku

przedszkolnym nauka języka obcego odbywa
się przede wszystkim poprzez zabawę, która
jest podstawową formą aktywności dziecka. 

 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Cook

book” to projekt stworzony z myślą 
o budzeniu zainteresowania dzieci językiem

angielskim poprzez korzystanie 
z nowoczesnych technologii oraz

prowadzenie działań praktycznych, 
tj. warsztaty kulinarne. 

 



CELE PROJEKTU

 budzenie zainteresowania językiem angielskim,
wzbogacanie słownictwa w zakresie wybranych
zagadnień,
popularyzacja języka angielskiego 

stwarzanie możliwości do działań kulinarnych,
usprawnianie czynności samoobsłuowych,
usprawnianie motoryki małej poprzez czynności
wykonywane podczas przyrządzania potraw,
zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu
smaku, dotyku, zapachu,
doskonalene umiejętności pracy w grupie i na rzecz
wspólnego sukcesu,
 kształcenie umiejętności korzystania 

          i motywowanie do jego nauki,

            z nowoczesnych technologii. 



REGULAMIN
1.Projekt skierowany jest do nauczycieli prowadzących
zajęcia języka angielskiego w przedszkolach i  posiadających
dostęp do tablicy multimedialnej/ komputera/ tabletu. 
2.Zgłoszenia do projektu.
Aby dołączyć do projektu należy:
- wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres:
m.arasim@pm12.elodz.edu.pl (formularz do pobrania
dostępny jest na grupie projektowej),
- dołączyć do grupy projektowej na Facebooku
 "COOK BOOK" OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY  .
3. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2022 r.
4.Projekt realizowany jest w terminie
1 października 2022 r. -  31 maja 2023 r. 
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
6.Organizator do pierwszego dnia każdego miesiąca
zobligowany jest do udostępniania niezbędnych materiałów
do udziału w projekcie, tj. prezentacje multimedialne  
z przepisami, karty obrazkowe (flashcards) do druku, gry
online.

https://www.facebook.com/groups/629910702042975
https://www.facebook.com/groups/629910702042975


  

7. Nauczyciele biorący udział w projekcie mają za zadanie
stworzyć książkę kulinarną w języku angielskim 
z potrawami wykonanymi w trakcie projektu oraz raz 
w miesiącu przeprowadzić warsztaty kulinarne według
poniższego schematu: 
- przedstawienie prezentacji multimedialnej  z przepisem; 
- wprowadzenie słownictwa w języku angielskim 
w oparciu o flashcards;
- wykonanie potrawy według przepisu;
- wzięcie udziału w grze online (do ostatniego dnia każdego
miesiąca).
8. Podstawą przyznania certyfikatów dla przedszkoli,
zaświadczeń dla nauczycieli oraz dyplomów dla grup
przedszkolnych jest przesłanie sprawozdanie w formie zdjęć
wykonanej książki kulinarnej na adres e-mail organizatora.
9. Certyfikaty, zaświadczenia oraz dyplomy zostaną wysłane
na wskazany adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym.


