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Wstęp 
 

 Integracja programu nauczania języka angielskiego z programem 

nauczania I etapu edukacji jest jednym z najważniejszych celów nauczania 

w klasach I-III. Takiej integracji może dokonać nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej, który po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji 

językowych i metodycznych może uczyć języka angielskiego. Zdobywając 

takie kwalifikacje postanowiłam wykorzystać własne wiadomości i 

umiejętności językowe i zaplanować pracę w klasie pierwszej, by uczyć 

języka angielskiego na lekcjach nauczania zintegrowanego. Innowacja 

dotyczy modyfikacji kilku płaszczyzn, o których wspomnę później. O tyle 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modyfikacja 

 Programu Nauczania 

 dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej 

dotyczy: 

• czasu trwania -II semestr roku szkolnego 2013/2014 w klasie Ib. 

 

• treści programowych- wyszczególnienie słownictwa biernego i 

czynnego wykraczającego poza program klasy I. 

 

• sposób realizacji: program będzie realizowany w ramach edukacji 

wczesnoszkolnej przez nauczyciela nauczania zintegrowanego z 

kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego oraz 2 godziny języka 

angielskiego realizowane przez nauczyciela języka angielskiego. 

 

 

Zadania nauczyciela: 
Utrwalanie znanych wiadomości i umiejętności zgodnych z realizacją 

programu języka angielskiego w klasie I oraz nauka  nowych zwrotów i 

słownictwa. 

 

Bloki tematyczne: 

 

I krąg tematyczny: Odpoczynek jest ważny. 
Cele ogólne: 

• słuchanie i rozpoznawanie słów związanych z zimą (winter). 

• dobieranie nowych słów do obrazka. 

•  poznanie i rozumienie nowych struktur językowych. 

 

Słownictwo czynne: sketes, snowball, sledge, skis 

słownictwo bierne: what is missing... 

 

II krąg tematyczny: Znam swoje prawa i obowiązki. 
Cele ogólne: 

• rozpoznawanie i powtarzanie słów związanych z zabawkami i 

zabawami. 



• nauka zabawy przy muzyce. 

 

Słownictwo czynne: a castle, a bicycle, a building blok, a plane 

słownictwo bierne: I have got...You have got... 

 

III krąg tematyczny: Co się dzieje za oknem. 
Cele ogólne: 

• rozpoznawanie i powtarzanie słów dotyczących zabaw zimowych 

• nauka wierszyka „Snowman” 

 

słownictwo czynne: a snowman, run, grow, sun 

słownictwo bierne: Snowman grow, the sun, snowman run, Where is 

snowman? 

 

IV krąg tematyczny: Jak miło spędzać wolny czas. 
Cele ogólne: 

• rozpoznawanie nazw zwierząt 

• gra pamięciowa 

• zabawy ruchowe przy muzyce, odgadywanie odgrywanych przez 

dzieci ruchów zwierząt (zabawy dramowe) 

 

słownictwo czynne: a lion, a zebra, a dolphin, a seal 

słownictwo bierne:I'm swimming like a...., I'm a zebra, I'm a lion, I'm a 

dolphin. 

 

V krąg tematyczny: Czekamy na wiosnę. 
Cele ogólne: 

• zabawa przy piosence „Spring is here” 

• poznanie i używanie słów związanych z wiosną 

 

słownictwo czynne: spring,colorful, beautiful 

słownictwo bierne: Spring is here, how do you thing I know, I juat saw a 

bluebird, do bird walk and strut your thing, flap wings, look around for 

another sign of spring.   

 

VI krąg tematyczny: Tyle już umiem. 
Cele ogólne: 

• rozpoznawanie zwierząt na obrazkach i wypowiadanie ich nazw, 

• gra językowa, 



• zabawa dramowa, 

słownictwo czynne: an egg, a rooster, a crocodile, a hen, a chick, 

słownictwo bierne: It's a rooster, It's yours? What's this? 

 

VII krąg tematyczny: Uczestniczę w ruchu drogowym. 
Cele ogólne: 

• rozpoznawanie i nazywanie pojazdów uczestniczących w ruchu 

drogowym, 

• zabawa przy piosence „The Wheels on the bus” 

 

słownictwo czynne: a car, a bicycle, a bus, 

słownictwo bierne: Wheels on the bus go round, all day long, the horn on 

the bus goes beep, the wipers go swish, the baby on the bus goes wah, the 

bell goes ding. 

 

VIII krąg tematyczny: Uroki ziemi. 
Cele ogólne: 

• rozumienie prostych poleceń, 

• rozpoznawanie i stosowanie nazw kolorów, 

 

słownictwo czynne: butterfly, green, yellow, red, purple, 

słownictwo bierne: What colour is it?This is..., My butterfly is... 

 

 

IX krąg tematyczny: Wszyscy pracują. 
Cele ogólne: 

• poznanie, rozpoznawanie oraz używanie nazw niektórych zawodów, 

• zabawy dramowe utrwalające nazwy zawodów, 

 

słownictwo czynne: a doctor, a fisherman, an actor, a pilot 

słownictwo bierne: I am a doctor, I'm a..... 

 

 

 

XII krąg tematyczny: Zwierzęta w naszych domach i 

zagrodach. 
Cele ogólne: 

• rozpoznawanie nazw zwierząt, 



• gra pamięciowa, 

• słuchanie, pokazywanie i próby śpiewania piosenki „Old MacDonald 

had a farm” 

 

słownictwo czynne: pigs, cows,ducks, cats, dogs,ducks, sheeps,horses, 

słownictwo bierne: It's a small, It's a big, had a farm, there, here, 

everythere. 

 

 

XIII krąg tematyczny: Rodzina, ach rodzina. 
Cele ogólne: 

• rozumienie prostych poleceń, 

• poznanie i powtarzanie nazw członków rodziny, 

• nauka zabawy „The Finger Family”. 

 

słownictwo czynne: family tree, father, mother, brother, sister. 

słownictwo bierne: finger, where are you, how do you do. 

 

 

XIV krąg tematyczny: Wesoła zabawa-daleka wyprawa. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewaluacja innowacji. 

 

 
 Ewaluacja programu, a w zasadzie jego modyfikacji to obserwacja 

oraz badanie testami oczekiwanych rezultatów. Będzie to ewaluacja 

wewnętrzna, dokonywana przez nauczyciela nauczania zintegrowanego z 

przygotowaniem do nauki języka angielskiego poprzez obserwację 

umiejętności uczniów lub testy. Planuję też diagnozę zewnętrzną 

przeprowadzoną przez nauczyciela anglistę (test semestralny)przed oraz 

po zrealizowaniu modyfikacji programu. 

 

 

 


