
 

 

 

„Uczeń na 6+” 
Projekt  „ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany ze 

środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna 

 

Wrzesień 2018 
Podzielenie się wrażeniami z pobytu w BRIGHTON, OXFORDU I 

MANCHESTERu  z innymi nauczycielami.  

 

 

 



 

Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas trzecich i rodziców wybranych 

klas drugich i trzecich.  

ANALIZA ANKIETY RODZICOW: 

Na pytanie: Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z języka 

angielskiego organizowanych poza szkołą ? – spośród 46 ankietowanych 65% 

odpowiedziało TAK. 

Na pytanie:  Czy chcieliby Państwo, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach 

artystyczno-muzyczno-czytelniczych z języka angielskiego z wykorzystaniem 

technologii komputerowej? – aż 95% było odpowiedzi TAK 

Na pytanie : Czy w ramach współpracy ze szkołą, wzięliby Państwo udział w takich 

zajęciach, np. czytanie książek w języku angielskim, w przedstawieniu, itp.?  - 54% 

rodziców odpowiedziało TAK 

ANALIZA ANKIETY UCZNIÓW: 
Na pytanie: Czy lubisz uczyć się języka angielskiego? – na 44 uczniów 73% 

odpowiedziało TAK. 

Na pytanie: Czy uczysz się języka angielskiego poza szkołą? – 45% odpowiedziało TAK 

Na pytanie: Czy chciałbyś uczęszczać na  zajęcia artystyczno-muzyczno-czytelniczych z 

języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej?- 50% 

odpowiedziało TAK. 

 

 

Napisanie innowacji pedagogicznej w nauczaniu języka angielskiego na 

poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3 ROK SZKOLNY 

2018/2019 wspólnie z  panią psycholog oraz  

 nauczycielem świetlicy 

I LOVE ENGLISH - nauczanie angielskiego poprzez sztukę z 

wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 
 

Zakres i warunki: 

Uczniowie klasy pierwszych, drugich i trzecich.  Innowacja realizowana będzie na godzinach 

lekcyjnych ( klasa 1A i B, 2A , klasa 2B – zajęcia z psychologiem;  klasa 3A i B) , pozalekcyjnych  

 ( klasa 2A , klasa 3A i 3B) i na świetlicy ( klasa 3A i B).  



Głównym celem wprowadzenia innowacji jest wyposażenie uczniów w taką wiedzę i kompetencje 

językowe, które pozwolą mu osiągnąć sukces w jego dalszej edukacji z języka angielskiego a 

używanie technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych przyczyni się do 

wzrostu motywacji do nauki języka. 

Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania poprzez 

stosowanie ciekawych metod aktywizujących oraz technik multimedialnych. Nauka języka 

angielskiego będzie odbywała się poprzez zabawę, w szczególności przez powtarzanie 

rymowanek, piosenek, słuchanie historyjek, przygotowywanie scenek, mini- przedstawień, gry, 

przygotowywanie prac plastycznych, projektów, projekcję bajek i filmów w wersji anglojęzycznej, 

czytanie książeczek w języku angielskim dostosowanym do ich poziomu. Zaproszeni do udziału i 

pomocy w prowadzeniu zajęć zostaną również rodzice dzieci, którzy znają język angielski i 

dysponują wolnym czasem, m.in. podczas czytania książek, udział w przedstawieniach czy w „ 

Spotkaniu z Książką” – akcji poświęconej promowaniu czytelnictwa w różnych językach.  

Jednym z elementów zaplanowanych działań będzie możliwość realizacji krótkich projektów 

współpracy międzynarodowej eTwinning za pośrednictwem technologii komunikacyjnych i 

informacyjnych nawiązujących do omawianych na lekcjach tematów. 

Jednym z głównych celów programu jest wykształcenie akceptacji i tolerancji dla innych narodów 

i kultur. W zespołach klasowych pojawiają się dzieci z Ukrainy. Na zajęciach będzie kształtowanie 

i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u dzieci. Uczenie różnych sposobów radzenia sobie 

z trudnościami oraz doskonalenie relacji dzieci z innymi ludźmi. Uczniowie będą uczyć się 

nazywania emocji, po czym poznać daną emocję u siebie i drugiego człowieka, a także jak radzić 

sobie z tymi uczuciami. Uczniowie zostaną zapoznani ze zwyczajami i kulturą innych krajów 

poprzez lekcje nawiązujące do angielskich i amerykańskich świąt. Zadania zawarte w innowacji 

wzbudzą i umocnią motywację do nauki języka obcego oraz będą tworzyć sytuacje, w których 

uczniowie aktywnie będą rozwijać strefy swojej osobowości i budować klimat sprzyjający uczeniu 

się. Ponadto realizacja programu ma pomóc wzbogacić bierne i czynne słownictwo u uczniów, jak 

również podnieść ich kompetencje językowe w zakresie sprawności mówienia i słuchania. 

 



Wykonanie książeczek i ilustracji na podstawie literatury angielskiej 

dla dzieci na zajęciach w klasie 1A i 3B. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Udział koordynatora w spotkaniu dla beneficjentów  „SCHOOL PO WER” 

27.09.2018r. w Poznaniu dotyczącego promocji projektu i 

upowszechnianiu rezultatów.  

 

Zajęcia z „ Koła artystyczno-muzyczno-czytelniczego z języka 

angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej”  

Na zajęcia w pierwszej kolejności zostały wybrane dzieci pochodzące z innego 

kraju. Kolejnym kryterium była chęć uczestniczenia w tego typu zajęciach, a 

następnie brak zajęć dodatkowych z języka angielskiego poza szkołą.  

• Wprowadzenie nowego słownictwa na podstawie wysłuchanej i obejrzanej bajki  

pt.: „ SILLY BILLY” 

 

 

• Projektowanie ‘WORRY DOLLS” w programie PAINT 



• Wykonanie laleczek  

 

• Nakręcenie krótkiego filmu pt. „ WORRY DOLLS” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-uweQejdiXw 

 

 

Rozpoczęcie projektu eTwinning. 

W projekcie udział biorą uczniowie z klasy 3A. Partnerem zagranicznym jest 

szkoła z Hiszpanii. Temat projektu: „Let’s make friends abroad!”. 

 

 

 

 Zajęcia w klasie 2B 
 

Dzieci rozmawiały  na temat dwóch podstawowych uczuć jakimi są radość i smutek. 

Wysłuchały bajki na podstawie której opowiadały, w jakich sytuacjach można czuć 

wspomniane wyżej emocje, w jaki sposób ludzie je wyrażają oraz jak można poradzić sobie 

w sytuacji czucia smutku. Na koniec uczniowie rysowali różne scenki, a następnie w 

kółku  osoby chętne opowiadały, co narysowały oraz decydowały, jaką emocję można czuć 

w opowiedzianej sytuacji 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-uweQejdiXw


 

 

 Napisanie innowacji pedagogicznej dla klas 4-7 na rok szkolny 

2018/2019  (nauczyciel języka angielskiego oraz przyrody, geografii, chemii) 

„Uczę się świata w języku angielskim – metoda CLIL na zajęciach 

przyrodniczo-geograficznych" 
  

Zakres i warunki:  

Innowacja obejmuje dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy IV-VII. Są to zajęcia 

prowadzone metodą zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego ( CLIL – Content and 

Language Integrated Learning), w czasie których nauczanie języka angielskiego odbywa się w 

powiązaniu z treściami przyrodniczymi i geograficznymi obejmującymi takie obszary jak: ekologia, 

środowisko przyrodnicze (nieożywione i ożywione), klimat i pogoda, przestrzeń kosmiczna, geografia 

świata oraz zdrowie i higiena. Będzie ona realizowana w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 

Głównym celem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i językowych 

uczniów oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie języka angielskiego. 

Działania uczniów będą odzwierciedlone w postaci: prac plastycznych, ulotek, kart pracy, dokumentacji 

fotograficznej, ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć kółka. 

 

 

 

 

 

Zajęcia z koła przyrodniczo-geograficznego pt.” Germs and personal 

hygiene”:  

• Wprowadzenie nowego słownictwa na podstawie wysłuchanej i obejrzanej historyjki pt.: 

 „ Germs”  

• Krótka prezentacja na temat zarazków, miejsc gdzie się znajdują. Burza mózgów na temat w 

jaki sposób zapobiegać rozprzestrzenianiu się zarazków i bakterii 

• Rozwiązywanie kart pracy na temat higieny osobistej 

• Zrobienie plakatu pt.” Germs” 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


