
CO :   “CHRISTMAS AROUND EUROPE”  PROJEKT - ETWINNING 2020 

SP7 BIAŁYSTOK, POLAND 

To projekt skierowany do uczniów SP7 w Białymstoku. Jest międzynarodowym projektem 

współpracy szkół europejskich. Nasza szkoła jest jedną z 45 szkół, które go realizują. 

Podejmujemy się wyzwania “wyprodukowania” własnoręcznie wykonanych pocztówek 

świątecznych, napisania życzeń świątecznych po angielsku i wysłania swoich prac do szkół  

realizujących projekt. 

GDZIE : cały projekt znajduje się na platformie współpracy międzynarodowej Twin Space, 

eTwinning  

KIEDY: z uwagi na zbliżający się czas świąteczny termin realizacji jest dość krótki 😉 

Pocztówki powinny być wysłane do szkół do 4 grudnia 2020 (Wszystkie szkoły wysyłają 

pocztówki) 

JAK : Pomysł - wysyłanie pocztówek własnoręcznie wykonanych (technika dowolna) z 

życzeniami świątecznymi w języku angielskim do różnych szkół UE wskazanych w projekcie. 

W projekcie bierze udział 45 szkół ( najnowsze wieści) między innymi z Francji, Hiszpanii, 

Grecji, Włoch, Turcji, Polski, Słowacji itd. Każdy uczestnik wykonuje 1 pocztówkę  z 

życzeniami po angielsku i wysyła do danej szkoły. W pocztówce oprócz życzeń można 

napisać swoje imię i nazwę naszej szkoły (Szkoła Podstawowa NR 7, Białystok, Poland). 

Oczywiście jest ogromna szansa, że  wszystkie szkoły również wyślą nam pocztówki i wtedy  

każdy z was dostanie pocztówkę z Grecji, Włoch, Turcji  lub innego kraju.   

Jeśli będą chętni, można zaśpiewać polską kolędę lub piosenkę świąteczną po angielsku np.. 

“ We wish a Merry Christmas” i  nagrać filmik. Filmik przesyłamy do pań z języka 

angielskiego. 

Mamy w projekcie wygenerowany kod QR, który odsyła  na naszą stronę internetową szkoły. 

Można spróbować ( potrzebujemy czytnik kodów QR, który można pobrać w wersji na 

telefon darmowo i zeskanować kod. Przeniesiemy się do naszej szkoły ale też innych szkół 

europejskich) Próbkę zostawiamy poniżej.  

O kolejnych etapach projektu będziemy informować .   

HO !, HO! HO ! MERRY CHRISTMAS! 



 

 

 

 

WELCOME EVERYONE TO THE BIG EUROPEAN CHRISTMAS CARDS EXCHANGE! 

  

The idea is to exchage Christmas cards between schools all around Europe.  

Each school will create one Christmas card for each participant school, so everyone receive 

cards from all partners. 

The envelope should include: 

 Handmade Christmas card in English, with some Chrsitmas wishes. 

 A QR code that redirects you to the schools 



 A second QR code with a video from the students singing a Christmas carol either in 

english or in their native language. (This QR Code is optional, you can upload the 

video to Twinspace. 

 A letter for the other schools explaning some Chrismtas traditions in their country, 

talking about typical food and decoration... 

An online form will be added to Twinspace in a page called Schools' Addresses,  so everyone 

has the other schools' addresses in order to send the cards. This should be done by the 30th 

of November. 

 Letters have to be sent by the 4th of December so we all get them before Chrismtas break! 

 

 


