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 Innowacja dotyczy modyfikacji Programu nauczania dla I etapu-
edukacji wczesnoszkolnej  Szkoła na miarę wydawnictwa Nowa Era. To 
działanie jest kontynuacją innowacji polegającej na doskonaleniu 
umiejętności językowych, która była realizowana w klasie I i II zakłada 
ciągłość działań w klasie III. Łatwiej jest uczyć dzieci języka obcego w 
klasach I-III, gdyż nauczanie zintegrowane łączy ze sobą następujące 
edukacje: językową, matematyczną, muzyczną, plastyczną, społeczną, 
przyrodniczą, zajęcia komputerowe, techniczne, wychowanie fizyczne i 
etykę. Wiedza oraz umiejętności z tych dziedzin umożliwiają zastosowanie 
szeregu technik oraz zadań językowych, które w znaczny sposób wzbogacają 
nauczanie języka angielskiego. Integrując pracę wokół danego tematu 
zapoznaje się dzieci z konkretnym słownictwem, strukturami gramatycznym 
i oraz sprawnościami językowymi, a także umożliwia rozwój umiejętności 
z innych dziedzin. W dalszej części zilustruję jakie treści z języka 
angielskiego zamierzam realizować w danych kręgach tematycznych.



Innowacja pedagogiczna
“Doskonalenie umiejętności z języka angielskiego

 w klasie III”. 

Czasu realizacji -  rok szkolny 2015/2016 w klasie III b. 

Treści programowych- wyszczególnienie słownictwa biernego i 
czynnego z języka angielskiego wykraczającego poza 
program klasy III. 

Sposób realizacji: program będzie realizowany w ramach edukacji 
wczesnoszkolnej na różnych edukacjach, wpleciony w treści 
wynikające z realizacji bloków tematycznych.

Cele ogólne: 
– Uwrażliwienie dzieci na różnorodność językową i kulturową oraz 
budowanie kompetencji komunikacyjnych.
– Kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego i 
zdobywanie umiejętności samodzielnego uczenia się.

Cele szczegółowe:
• Uczeń rozumie proste polecenia, 
• Śpiewa proste piosenki lub ich refreny, 
• Wskazuje i nazywa przedmioty w najbliższym otoczeniu dziecka, 

• Interpretuje znaczenia wyrazów i wyrażeń z języka angielskiego na 
podstawie kontekstu i informacji niewerbalnych. 

• Przyswaja wiedzę i umiejętności językowe wykraczające ponad program 
klasy III bez konieczności analizowania form językowych i bez 
znajomości wszystkich słów w trakcie zabawy jako naturalnej potrzeby 
dziecka. 

• Ma świadomość językową w zakresie języka ojczystego, jak i obcego. 
• Posiada poszerzony zasób słownictwa w mowie biernej jak i czynnej.

Zadania nauczyciela: 
Utrwalanie znanych wiadomości i umiejętności zgodnych z realizacją 
programu języka angielskiego w klasie III oraz nauka nowych zwrotów i 
słownictwa. 



Zadania uczniów:
W klasie III najważniejszym celem jest rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, 
umiejętności komunikacji na poziomie wyrazu i prostego zdania oraz wypracowanie 
gotowości do rozpoczęcia nauki czytania i pisania. W momencie gdy nauczyciel
decyduje się wprowadzić elementy czytania, zadania polegają przede wszystkim 
na grach i zabawach językowych z wykorzystaniem kart wyrazowych i 
obrazkowych oraz śpiewanie piosenek na zasadzie karaoke (ze słowami).
Zadania rodziców:
Niniejszy program jest również przygotowany z myślą o rodzicach, którzy są 
zainteresowani zasadami nowoczesnego nauczania języka angielskiego. Dzieci 
nie mają wewnętrznej motywacji do nauki języka obcego, a zainteresowanie 
rodziców postępami dzieci jest istotnym elementem motywującym je do dalszej 
nauki. Dzięki zainteresowaniu co dzieci robiły na zajęciach, czy dzieci 
faktycznie odrobiły zadanie oraz czy wzięły ze sobą niezbędne materiały, 
rodzice wyrabiają w nich nawyk systematycznej pracy i odpowiedzialności za 
naukę. Pokazywanie przez rodziców aprobaty, chwalenie ich za postępy i nowe 
umiejętności powoduje większą motywację do uczenia się. Niewątpliwie 
współpraca szkoła-dom pozwoli przybliżyć rodzicom cele nauczania i uniknąć 
frustracji związanych z nierealnymi często oczekiwaniami.
Metody nauczania:
1.Metoda reagowania całym ciałem (TPR)

2. Metoda komunikacyjna.
3. Metoda audiolingwalna.
4. Metoda audiowizualna.

Procedury nauczania:
1.Nauka poprzez zabawę.(games)
2.Wykorzystanie rymowanek i piosenek.(songs, rymes, chants)

3. Wykorzystanie tekstów narracyjnych.(storytelling)
4. Wykorzystanie dramy.(drama techniques)
5. Zajęcia plastyczne.(art and craft activities)

Formy pracy:
• prezentacja i ćwiczenie nowych słów na podstawie kart obrazkowych, 
materiałów autentycznych (authentic materials) i przedmiotów;
• prezentacja i utrwalanie słownictwa na podstawie opowiadania;
• prezentacja i utrwalanie słownictwa na podstawie piosenek i rymowanek;
• poszerzanie słownictwa w ramach tematu/pola semantycznego, np. z 
wykorzystaniem burzy mózgów (brainstorming);
• utrwalanie słownictwa poprzez zabawy z kartami obrazkowymi (flashcards);
• stosowanie gier opartych na zapamiętywaniu (memory games);



• literowanie – zapisywanie słów (spelling).

Bloki tematyczne: 

I krąg tematyczny: Jesteśmy już w III klasie.
Cele ogólne: 
• rozumienie i używanie słówek wskazując dane przedmioty z otoczenia,
• uczeń potrafi powtórzyć lub powiedzieć 
samodzielnie zwrot językowy.
Słownictwo czynne:a board, a pen, a pencil, a backpack, 
a clasroom, a school.
Słownictwo bierne: magnetic board, interactive board, I'm 
writing, I'm reading, I'm drawing, I'm runing.

II krąg tematyczny: Wiemy i już potrafimy.
Cele ogólne: 
• nazywanie części ciała człowieka,

• opisywanie swojego wyglądu i upodobań,
• uczeń potrafi powtórzyć lub samodzielnie powiedzieć zwrot I like...
• utrwalenie wierszyka „Two little eyes”. 

Słownictwo czynne: a nose, an eye, a head, a mouth, an ear, curly, red, 
black, brown, short, ponytail, 
Słownictwo bierne:to look around, to hear each sound, to smell what 
sweet, likes to eat, I like cooking, I like cleaning, i like listening music, I 
like geografy, I like reading books.

III krąg tematyczny: Przyjrzyjmy się z bliska.
Cele ogólne: 
• nazywanie odpadów do segregacji,

• rozumienie potrzeby segregowania śmieci,

Słownictwo czynne: plastic, glass, metal, paper, 
recycling,
Słownictwo bierne: collect, segregate, a bin, a battery, books, magazines.



IV krąg tematyczny: Jesień wokół nas.
Cele ogólne: 
• rozpoznawanie i nazywanie słownictwa 
związanego z pogodą,
• gra pamięciowa, 
Słownictwo czynne: sun, wind, clouds,a weather, rain, 
snow  .
Słownictwo bierne:sun rise, sun set, long nights, short days, strong winds, 
blow winds, fog.

V krąg tematyczny: Wśród ludzi. 
Cele ogólne: 
• słuchanie, interpretacja muzyczna piosenki „Five little 
monkeys”,

• rozumienie przestrzegania zasad szkolnych i domowych.

Słownictwo czynne: five little monkeys, jumping on the 
bed, fell off,  bumped his head,called the doctor.
Słownictwo bierne: Five little monkeys, jumping on the bed, one fell off and 
bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said no more 
monkeys jumping on the bed. 

VI krąg tematyczny: W każdej bajce jest 
coś prawdy. Kolory jesieni.
Cele ogólne: 
• rozpoznawanie nazw kolorów i przedmiotów na jesiennym obrazku,
• malowanie obrazków 
według instrukcji,
Słownictwo czynne:  yellow, red, brown, gold, green, brown, orange, 
forest, tree, leaf,
Słownictwo bierne: leafs slow down, coloured trees, mixed 
colours.

VII krąg tematyczny: Dawniej i dziś.
Cele ogólne: 

• utrwalenie piosenki “Old Mac Donald”,
• rysowanie zwierząt z piosenki i dobieranie podpisów.

Słownictwo czynne: a cow, a duck, a pig, a ruster, a hen, a hors , farm,



Słownictwo bierne: 
old, had, a farm, 
cows, horses, dogs, 
pigs, duks, sheep, 
there, everywhere.

VIII krąg tematyczny: Co jest ważne w 
życiu. Mój przyjaciel pies.
Cele ogólne: 
• rozumienie słów piosenki „Bingo-
super simple song”

• nauka na pamięć piosenki,
Słownictwo czynne: a farmer, a dog, had, name.
Słownictwo bierne: There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o
B-I-N-G-O

IX krąg tematyczny: Nasza tradycja i 
historia.
Cele ogólne: 
• rozpoznawanie oraz używanie słownictwa związanego z Ojczyzną,
• opisujemy godło i flagę używając słownictwa w języku 
angielskim,
Słownictwo czynne:the king, country, homeland,
Słownictwo bierne: symbols of our country, flag, eagle in the 
red background, gold crown.

 X krąg tematyczny: Czas na zmiany.
Cele ogólne: 
• rozpoznawanie nazw zwierząt 
mieszkających w lesie,

• dobieranie podpisów pod obrazkami,
• używanie zwrotu it want to..

Słownictwo czynne: a squirrel, a hedgehog, a bear, a crow,
Słownictwo bierne: a goher, squirrel want to sleep, bear want to 
sleep, bees want to sleep.



XI krąg tematyczny: Dbajmy o zdrowie i dobry 
nastrój.
Cele ogólne: 
• rozumienie prostych poleceń, 
• poznanie i powtarzanie poleceń w zabawach 
ruchowych,
Słownictwo czynne: run, jump, stop, go, hands, legs, head,
Słownictwo bierne: run very fast, slow down, jump high, stop 
runing, stop jumping, hands up, hands down, turn left, turn right, 
turn around. 

XII krąg tematyczny: Skąd się to bierze? 
Cele ogólne: 
• rozpoznawanie i stosowanie nazw wyrażeń poznanych w rymowance, 
• zabawa ze śpiewem i pokazywaniem, 
• nauka piosenki „Twinkle, Twinkle little star" 
słownictwo czynne: twinkle, star, wonder, sky, 
słownictwo bierne: twinkle, little star, how I wonder, up above the word so 
high, like dimond on the sky. 

XIII krąg tematyczny: Powtarzamy to co umiemy.
Cele ogólne:

• rozpoznawanie i stosowanie nazw i wyrażeń poznanych w piosenkach i 
rymowankach,

 XIV krąg tematyczny: Świąteczny czas.
Cele ogólne:

• rozpoznawanie i stosowanie nazw wyrażeń związanych ze świętami 
bożonarodzeniowymi, 

• słuchanie opowiadania nauczyciela pt. „Zwyczaje świąteczne w Anglii” 
(Christmas Time- święto Bożego Narodzenia w Anglii)

• nauka piosenki “I wish you a Marry Christmas”
słownictwo czynne: a christmas tree, happy new year, 
słownictwo bierne: a bouble, a chain, a star, presents, wishes, I wish you...,  
happines, love, carols, Christmas Eve, mince pie, roast turkey, potateos, 
Christmas pudding, corn bread.



XV krąg tematyczny: Nowy rok, dobry rok.
Cele ogólne:

• rozpoznawanie nazw miesięcy, zapamiętanie nazwy miesiąca, w którym 
się urodziło,

• utrwalenie piosenki “I wish you a Marry Christmas”
słownictwo czynne: months,
słownictwo bierne: January, February, March, April, May, June, July, August, 
September, October, November, December.

XVI krąg tematyczny: Kto kim jest.
Cele ogólne:

• rozpoznawanie i podawanie nazw członków rodziny,
• opisujemy swoją babcię lub dziadka,
• nauka piosenki “Finger family”,

słownictwo czynne: a father, a mother, a sister,a brother, a finger, granmother, 
grandfather,My mother is...
słownictwo bierne: Where are you, here I am, how do you do?, grey hair, silwer  
hair, bold, curlu hair.

XVII krąg tematyczny: Zimno, zimniej, najzimniej.
Cele ogólne:

• utrwalenie nazw miesięcy,
• utrwalenie piosenki “Twinkle, twinkle little stars”
• utrwalenie wierszyka “Snowman”

słownictwo czynne: months, January, February, March, April, May, June, July,  
August, September, October, November, December, twinkle, stars, sky, a 
diamond, a snowman, grow, the sun, run.
słownictwo bierne: Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are. 
Up above the world so high, Like a diamond in the sky. 

 
XVIII krąg tematyczny: Podróżnicy, odkrywcy, badacze.
Cele ogólne:

• dopasowywanie nazw do ilustracji,
• określanie kierunków na mapie,

Słownictwo czynne: on the  
Słownictwo bierne: an explorer, an experience, young explorer, old explorer, I 
would like to be ...



XIX krąg tematyczny: Zdobywamy informacje.
Cele ogólne:

• rozpoznawanie i nauka słownictwa związanego z Internetem,
• wyszukiwanie na klawiaturze, w programie MS Paint oraz Word słów w 

języku angielskim i wyjaśnianie ich znaczeń,
słownictwo czynne: an internet, a delite, enter, shift, caps lock, a back space, 
słownictwo bierne: search, an email, a virus,
XX krąg tematyczny: Wędrujemy po Polsce.
Cele ogólne:

• rozpoznawanie i nauka przymotników określających rzeki,
• dobieranie podpisów do ilustracji,

słownictwo czynne: a river, long, short,
słownictwo bierne: This is long river, this is not long...

XXI krąg tematyczny: Żyjemy wśród ludzi.
Cele ogólne:

• rozmowa o przyjaźni, 
• nauka piosenki “The More We Get Together” - Kids Songs
• zabawa ruchowa do piosenki “The More We Get Together” ,

słownictwo czynne: friends, the more, the happier will be,
słownictwo bierne: The more we get together, the happier we'll be, for your 
friends are my friends, and my friends are your friends.

XXII krąg tematyczny: Nasze rozrywki.
Cele ogólne:

• utrwalenie piosenki “The More We Get Together” - Kids Songs
• zabawa ruchowa do piosenki “The More We Get Together” ,

słownictwo czynne: friends, the more, the happier will be,
słownictwo bierne: The more we get together, the happier we'll be, for your 
friends are my friends, and my friends are your friends.

XXIII krąg tematyczny: Wiosna tuż, tuż.
Cele ogólne:

• utrwalenie słówek związanych z wiosną, 
• przypomnienie i utrwalenie piosenki “Spring is here”
• zabawa ruchowa do piosenki “Spring is here”,

słownictwo czynne: Spring, here, a baterfly, a bee, a frog, a bird
słownictwo bierne: Spring is here, How do you think I know? I just saw a 



bluebird. That is how I know. Do the bird walk and strut your thing. Do the 
bird walk and flap your wings. Do the bird walk do anything and look around 
for another sign of spring. 

XXIV krąg tematyczny: Znamy swoje wady i zalety.
Cele ogólne:

• utrwalenie słówek związanych z częściami ciała,
• wykonanie Cudaczka -Wyśmiewaczka i pokazywanie części ciała.

słownictwo czynne: a head, an ear, an eye, a mouth,
słownictwo bierne: he has a head, green head, red mouth, yellow hair, big ears, 
blue eyes.
XXV krąg tematyczny: Skąd to wiemy?
Cele ogólne:

• utrwalenie nazw liczb od 0 do 10,
• podawanie numerów telefonów alarmowych,

słownictwo czynne: one, two, theree, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
słownictwo bierne: denger, emergency,a police officer, a fireman, a hospital.

XXVI krąg tematyczny: Wiosenne pytania.
Cele ogólne:

• utrwalenie piosenki “Old Mac Donald”,
• rysowanie zwierząt z piosenki i dobieranie podpisów.

słownictwo czynne: a cow, a duck, a pig, a ruster, a hen, a hors , 
słownictwo bierne:  old, had, a farm, cows, horses, dogs, pigs, duks, sheep, 
there, everywhere.

XXVII krąg tematyczny: Wielkanoc.
Cele ogólne:

• wykonanie jajka wielkanocnego Humpty Dumpty,
• utrwalenie nazw części ciała poprzez grę z kostką i rysowanie postaci  

Humpty Dumpty,
słownictwo czynne: a face, an arm, a leg, a wall, 
słownictwo bierne: draw, an egg, trousers, Humpty sit on the wall.

XXVII krąg tematyczny: Wiosna wkoło.
Cele ogólne:

• rozumienie i nazywanie warzyw z czytanki “Siejemy czy sadzimy?”,
• rysowanie warzyw i popisywanie ich nazw,



słownictwo czynne: a carrot, a tomato, a lettuce, flowers,
słownictwo bierne:we sow, in the soil, spring, grow.

XXVIII krąg tematyczny: Ziemia -nasza planeta.
Cele ogólne:

• nauka nazw planet i gwiazd,
• rysowanie układu słonecznego i dobieranie podpisów do ilustracji,

słownictwo czynne: The Sun, The Earth, The Moon,
słownictwo bierne:stars, The Univers, go round, the Sun shine.

XIX krąg tematyczny: Rodzinne sprawy.
Cele ogólne:

• utrwalenie piosenki “Finger Family”,
• rozpoznawanie i podawanie nazw członków rodziny,

słownictwo czynne: a father, a mother, a sister,a brother, a finger,
słownictwo bierne: Where are you, here I am, how do you do?.

XX krąg tematyczny: Nasze marzenia.
Cele ogólne:

• malowanie własnych marzeń inspirowane muzyką klasyczną,
• nauka przeliczania liczb do stu dziesiątkami.

słownictwo czynne: dreams, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, 
eighty, ninety, hundred,

słownictwo bierne: give me the sume, how much it is, count to ..



Ewaluacja programu. 

Ewaluacja programu to obserwacja czyli monitorowanie postępów 
ucznia. Dzięki analizie wyników obserwacji nauczyciel podejmuje decyzję 
o zwiększeniu ilości ćwiczeń utrwalającyhc treści. Nauczyciel będzie też 
przeprowadzał techniki kontroli pisemnej- testy przyjazne dziecku np.dyktanda 
rysunkowe, gdzie uczeń rysuje brakujacy element i dpowiednio go koloruje na 
podstawie instrukcji słownej; dyktanda liczbowe; numerowanie; zakreslanie 
odpowiednich słów; prawda czy fałsz; łączenie obrazków z nazwami; 
podpisywanie obrazków. 


