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Do naturalnego obciążenia okresu przejściowego [tu: 10-12 lat] dochodzi obciążenie kulturowe, 

związane z tym, że dorośli, socjalizując i edukując młode pokolenie, raczej przyjmują perspektywę 

własną (to znaczy, z punktu widzenia nastolatków - perspektywę przeszłości), a nie swoich 

podopiecznych (czyli perspektywę przyszłości). 

(...) To, jak myślimy o rozwoju człowieka, w znacznym stopniu decyduje o tym, jakie są nasze 

aspiracje i preferencje, jakich dokonujemy wyborów w rożnych sytuacjach, jak działamy, jak 

reagujemy na sukcesy i niepowodzenia, jak oceniamy innych ludzi, a także o tym, jakie działania 

podejmujemy jako rodzice, opiekunowie, nauczyciele, szefowie i tym podobne osoby. Inaczej mówiąc, 

całe nasze osobiste doświadczenie ma wpływ na to, jaką ukrytą koncepcją rozwoju się posługujemy i 

jak działamy, gdy naszym celem jest wspomaganie innych ludzi. 

 

Anna Izabela Brzezińska 

„Psychologiczne portrety człowieka", str. 10-19 

 

 

 

„Dzieci, które uzyskają wykształcenie dzisiaj, będą bardziej niezależnymi ludźmi jutro.”  

"Des enfants eduques aujourd'hui, des hommes plus libres demain." 

 

Akcja promująca edukację, Paryż, 2009 
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1. ZAŁOŻENIA  

ORGANIZACYJNO- 
-PROGRAMOWE 

1.1. Metryczka 

przedmiot:        język angielski 

etap nauki:        II etap edukacyjny szkoła 

podstawowa, klasy IV-VI 

typ kursu:         początkowy / kontynuacyjny  

wymiar godzin:  dwie lub trzy  45-minutowe lekcje 

w tygodniu w klasie IV i trzy 

45-minutowe lekcje w tygodniu 

  w klasie V i VI 

autorki:  Mariola Bogucka 

i Dorota Łoś 

Mariola Bogucka jest nauczycielką metodyki nauczania 

języka angielskiego w Zakładzie Kształcenia Nauczycieli 

Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego. Jako trener 

nauczycieli prowadziła zajęcia na kursie British Council  

w ramach projektu SPRITE w zakresie nauczania języka 

angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz była 

konsultantem British Council w ramach programu 

YOUNG LEARNERS. Jest też liderem Programu INSETT 

dla regionu pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jest 

współautorką kursów językowych dla dzieci Your English 

ABC, Friends oraz autorką materiałów dydaktycznych dla 

nauczycieli języka angielskiego. 

Dorota Łoś-Sapiejewska jest współautorką kursu 

językowego dla dzieci Sky High oraz autorką materiałów 

dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego. Była 

nauczycielką metodyki nauczania języka angielskiego  

w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych  

w Gorzowie Wielkopolskim. Jako trener nauczycieli 

prowadziła wykłady w trakcie konferencji dla nauczycieli 

języka angielskiego oraz zajęcia na kursie Programu 

INSETT. 

1.2. Kontekst społeczno- 

-edukacyjny programu 
 
Zmiany edukacyjne w Polsce odzwierciedlają 
ogólnoeuropejskie koncepcje współczesnej edukacji,          
w tym priorytetową rolę nauczania języków obcych. 
Głównym celem dokonywanych zmian jest poprawa 
efektywności i jakości nauczania, przekładająca się na 
lepszą umiejętność zastosowania szkolnej wiedzy               
w prawdziwym życiu. To właśnie przyjęta również przez 
Polskę strategia lizbońska, opracowana przez wszystkie 
kraje członkowskie Unii Europejskiej, a szczególnie 
program „Edukacja i szkolenia 2010”, podkreśla zarówno 
jakość kształcenia, jak i praktyczny wymiar edukacji. Istotą 
nowoczesnego podejścia do edukacji jest budowanie 
fundamentów wykształcenia, dzięki którym współczesny 
człowiek będzie mógł się uczyć, pogłębiać swoją wiedzę 
oraz rozwijać swój potencjał intelektualny przez całe życie 
(lifelong learning). Ponadto nauka języka obcego nie 
ogranicza się tylko do przedmiotu nauczania, ale służy 
jednocześnie wszechstronnemu rozwojowi ucznia (patrz 
Diagram 1). 

 

Diagram 1. Istota procesu uczenia się przez całe 

życie. 

Innowacyjny charakter bieżących zmian w polskiej 

edukacji obejmuje następujące elementy: 

• określenie wieku rozpoczęcia nauki  języka obcego  

w przedszkolu – od 2016 r. wszystkie pięcio-  

i sześciolatki objęte zostaną modułem Przygotowanie 

dzieci do posługiwanie się językiem obcym 

nowożytnym; 

• obowiązkowe nauczanie języka obcego od I etapu 

edukacyjnego; 

• wprowadzenie dla wszystkich etapów edukacyjnych 

wdrażania umiejętności podstawowych, czyli 

wybranych kompetencji kluczowych; 

• zapewnienie spójności systemu edukacji na wszystkich 

etapach edukacyjnych; 

• opis treści nauczania w języku „efektów kształcenia”,  

a właściwie w języku „efektów uczenia się” – „już  

potrafię”(can-do statements); 

• wprowadzenie wskaźników biegłości językowej 

(descriptors) oraz, w celu określenia stopnia 

zaawansowania, poziomów biegłości językowej 

(common reference levels) zaprezentowanych 

w „Europejskim systemie opisu kształcenia 

językowego” od II etapu edukacyjnego; 

• powszechne uznanie autonomii nauczyciela                  

w wyborze środków i metod nauczania; 

• sugerowana indywidualizacja procesu kształcenia; 

• stopniowe rozwijanie autonomii ucznia. 
 
Prezentowany program w swojej strukturze i założeniach 
opiera się na znowelizowanej podstawie programowej z 30 
maja 2012 roku oraz na dokumentach opracowanych przez 
międzynarodowy zespół ekspertów Rady Europy pt. 
„Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie 
się, nauczanie, ocenianie” (The Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment) oraz „Europejskie portfolio językowe” 
(European Language Portfolio).
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1.3. Koncepcje pedagogiczne 

1.3.1. Wszechstronny charakter kształcenia 

językowego 

Jednym z celów przyświecających twórcom niniejszego 

programu było osiągnięcie jego zgodności z najnowszymi 

ogólnoeuropejskimi tendencjami metodycznymi 

kształcenia wielojęzykowego i wielokulturowego. 

Opracowany przez Radę Europy „Europejski system opisu 

kształcenia językowego” szczegółowo prezentuje 

założenia nowoczesnego podejścia do nauczania języków 

obcych i uczenia się. W praktyce oznacza ono stworzenie 

warunków do rozwoju wielu nowych kompetencji 

dotyczących zarówno rozwoju osobowości dziecka, jak       

i jego wiedzy ogólnej. Budowanie fundamentów 

wykształcenia (patrz Diagram 2) to kształtowanie postaw 

(attitude), zdobywanie wiedzy (knowledge) oraz rozwijanie 

umiejętności praktycznych (skills). Ważne jest zatem, aby 

na każdym etapie edukacyjnym zdobywanie przez ucznia 

nowej wiedzy wiązało się z wszechstronnym                         

i harmonijnym rozwojem jego osobowości, oraz by ten 

proces skorelowany był z rozszerzaniem umiejętności 

praktycznego zastosowania tej wiedzy. W tym kontekście 

szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie 

umiejętności uczenia się (learning to learn). 

1.3.2. Podmiotowość ucznia i nauczyciela 

Podstawową zasadą jest nauczanie skoncentrowane na 

uczniu i jego potrzebach (learner-centred teaching). Uczeń 

jest podmiotem nauczania, a więc cele nauczania oraz 

wszystkie metody i techniki pracy powinny być 

dostosowane do aktualnego etapu jego rozwoju 

poznawczego i emocjonalnego. Obecnie szczególnej wagi 

nabiera uwrażliwienie nauczyciela na różnice 

indywidualne między uczniami, wynikające                         

z wcześniejszego rozpoczynania edukacji szkolnej, oraz na 

bardzo zróżnicowany poziom językowy spowodowany 

dużą różnorodnością w ramach nauczania 

wczesnoszkolnego, np. dodatkowymi lekcjami 

indywidualnymi oraz nauką w szkołach językowych. Stąd 

różne potrzeby i wymagania uczniów, na które 

odpowiedzią powinna być znaczna indywidualizacja 

procesu nauczania. 

Podobnie jak w klasach I-III, wyrazem podejścia 

skoncentrowanego na uczniu jest wykorzystanie 

kontekstu z obszaru zainteresowań dziecka, a następnie 

organizowanie zadań umożliwiających komunikację oraz 

działanie. Zadania te oparte są na ćwiczeniach 

multisensorycznych i pozwalają wykorzystać i rozwinąć 

różnorodne style uczenia się oraz przede wszystkim 

angażują uczniów fizycznie i umysłowo. Innym 

elementem podmiotowości ucznia w nauczaniu oraz 

wyrazem podejścia humanistycznego (humanistic 

approach) jest stwarzanie sytuacji, w których uczniowie 

będą mieli możliwość transferu opanowanego języka do 

wyrażenia informacji o sobie oraz własnych myśli. 

Równie istotna jak zasada podmiotowości ucznia, jest 

zasada podmiotowości nauczyciela (teacher autonomy): to 

nauczyciel, dzięki swojej wiedzy i empatii, określa                

i wprowadza w życie optymalne dla uczniów metody oraz 

formy pracy. Podstawą autonomii nauczyciela jest 

znajomość możliwości wyborów, jakie daje współczesna 

glottodydaktyka. 

1.3.3. Priorytety w kształceniu językowym 

Podstawowym celem kształcenia jest skuteczne 

porozumiewanie się, a więc rozwijanie językowej 

kompetencji komunikacyjnej (communicative competence). 

Poprawność języka, chociaż odgrywa istotną rolę, nie jest 

nadrzędnym celem dydaktycznym. W badaniach nad 

efektywnością nauki języków obcych podkreśla się 

znaczenie systematyczności oraz odpowiedniej ilości czasu 

przeznaczonego na naukę. Ważne jest również 

zachowanie proporcji między powtarzaniem, utrwalaniem 

poznanego materiału a wprowadzaniem nowych treści. 

Wiedza na temat priorytetów w kształceniu językowym 

powinna dotyczyć wszystkich zaangażowanych osób, 

czyli nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz władz 

oświatowych. 

1.3.4. Świadomość językowa oraz wrażliwość 

interkulturowa 
 
Dzięki nauce języka obcego uczniowie pogłębiają swoją 
świadomość językową (language awareness) oraz rozwijają 
wrażliwość interkulturową (intercultural awareness). 

 

 

 

 

Diagram 2. Budowanie fundamentu wykształcenia - wiedza, postawa, umiejętności. 
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Uczniowie kończący edukację wczesnoszkolną wiedzą już, 

że ludzie posługują się różnymi językami, natomiast         

w klasach IV-VI stopniowo będą rozszerzać swoją wiedzę   

i będą potrafili określić podobieństwa i różnice między 

językami. Rozwijanie wrażliwości interkulturowej dotyczy 

nie tylko świątecznych obrzędów i zwyczajów, ale 

również codziennych zachowań ludzi, przede wszystkim 

rówieśników uczniów. Bez względu na temat 

podkreślamy ich różnorodność, świadomie unikając 

wartościowania – „inny” nie znaczy lepszy lub gorszy. 

Chcemy rozwijać w naszych dzieciach otwartość                  

i szacunek dla ludzi z innych krajów, a jednocześnie 

kształtować poczucie tożsamości z rodzimą kulturą             

i językiem ojczystym. 

1.3.5. Problem kontynuacji nauki języka obcego 

Ważnym elementem nauczania na II etapie edukacyjnym 

jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności, których 

uczniowie nabyli w klasach I-III. W tym celu wskazane 

jest, aby nauczyciel uczący w klasach IV-VI poznał cele            

i treści nauczania oraz oczekiwane standardy osiągnięć 

uczniów w klasach I-III. Rozpoczynanie nauki od 

początku w klasie IV stanowi dla dzieci, które uczyły się 

języka obcego już przez trzy lub nawet cztery lata, jedno             

z najbardziej demotywujących i frustrujących 

doświadczeń szkolnych. Aby efektywnie wykorzystać 

zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, należy 

poświęcić wiele wysiłku i czasu na poznanie kompetencji 

językowych poszczególnych uczniów. Na tym etapie 

warto także rozważyć podział klasy na grupy pod 

względem stopnia zaawansowania językowego. 

Obecnie coraz powszechniejsze są pozaszkolne źródła 

zdobywania wiedzy i doświadczeń, np. internet oraz inne 

media, anglojęzyczna telewizja, podróże w kraju i za 

granicą. Nauczyciel powinien docenić i włączyć do 

formalnej edukacji uczniów doświadczenia, wiedzę          

i umiejętności uczniów wynikające z ich edukacji 

nieformalnej. 

 

1.4. Wyróżniki programu 

1.4.1. Potrzeba płynnego przejścia od I do II 

etapu edukacyjnego 

II etap edukacyjny związany jest z zasadniczymi 

zmianami organizacji nauki, metod i procedur 

stosowanych na lekcjach oraz w zakresie systemu 

oceniania. Język angielski staje się jednym z wielu 

przedmiotów w systemie klasowo-lekcyjnym 

obowiązującym w polskiej edukacji. Konieczne jest zatem 

płynne przejście od I do II etapu edukacyjnego, aby 

zminimalizować stres uczniów związany z nowymi 

wymaganiami lub ewentualną frustrację spowodowaną 

„rozpoczynaniem od nowa". Tym bardziej że od IV klasy 

nauczanie języka obcego powierza się specjaliście, a więc 

nauczycielowi, który według wymagań dotyczących 

kwalifikacji nauczycieli posiada pełne kwalifikacje do 

nauczania języka, natomiast nie musi mieć dodatkowych 

uprawnień do nauczania dzieci. Z drugiej strony, 

uczniowie w klasie IV oczekują zmian, a zarówno zbyt 

infantylne treści nauczania, jak i zbyt zabawowy charakter 

zajęć mogą również demotywować uczniów. 

Decyzje o wyborze treści i metod nauczania, które 

podejmuje nauczyciel na progu II etapu, istotne są dla 

całego procesu nauczania, a rozwiązania wymagają 

wnikliwej analizy kompetencji uczniów oraz rozważenia 

możliwości i ograniczeń, jakie mogą pojawić się w 

związku z nową organizacją procesu nauczania. Aby 

ułatwić nauczycielowi podjęcie podstawowych decyzji, 

sugerujemy dokładną analizę uwarunkowań szkolnych 

oraz zastosowanie testów diagnostycznych. 

Tabela 1 na str. 7 ilustruje różnice w nauczaniu na I i II 

etapie edukacyjnym. Strzałka łącząca I i II etap 

symbolizuje stopniowe zmiany. Tempo zmian zależy 

oczywiście od indywidualnych możliwości uczniów, 

liczebności grupy oraz liczby i częstotliwości zajęć 

dydaktycznych. 

Stopniowo coraz mniejsze znaczenie przypisuje się 

przyswajaniu oraz nauczaniu języka poprzez gry, zabawy 

i wykorzystanie tekstów narracyjnych, zwłaszcza tych ze 

świata bajek i baśni. Materiały wykorzystane w klasach I-

III sukcesywnie zostają zastąpione przez muzykę z kręgu 

popkultury młodzieżowej (chants, raps) oraz teksty 

autentyczne. Nadal ważne jest nauczanie polisensoryczne, 

w tym TPR – metoda reagowania całym ciałem, pod 

warunkiem że instrukcje będą na odpowiednio wyższym 

poziomie kognitywnym, a zapamiętanie sekwencji 

instrukcji będzie dla ucznia nie tylko ćwiczeniem pamięci, 

ale również wyzwaniem intelektualnym. 

Najistotniejsza zmiana dotyczy sprawności językowych. 

Prymat receptywnych sprawności językowych, głównie 

rozumienia ze słuchu, stopniowo równoważą zadania 

poświęcone czytaniu i pisaniu oraz dwóm różnym 

formom sprawności mówienia: prezentacji i mediacji. 

Mamy nadzieję, że podział na grupy ze względu na 

poziom zaawansowania spowoduje zrównoważenie pracy 

nad wszystkimi sprawnościami językowymi, co w efekcie 

umożliwi uczniom coraz sprawniejszą komunikację           

w języku obcym w mowie i piśmie. 
 
Słowa, które najlepiej wyrażają kierunek zmian, to 
świadomość i odpowiedzialność. Następuje rozwój 
świadomości językowej i interkulturowej uczniów oraz 
kształtowanie ich autonomii, w tym świadomy rozwój 
strategii uczenia się – samodzielnego oraz w grupie 
rówieśniczej. Rola nauczyciela na II etapie edukacyjnym 
polega na stopniowym wdrażaniu uczniów do 
samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę. 
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Tabela 1. Różnice w nauczaniu na I i II etapie edukacyjnym. 
 

Aspekt kształcenia 

językowego 

I etap edukacyjny                                II etap edukacyjny 

Procedury nauczania • przyswajanie języka 
• nauczanie poprzez gry i zabawy 

• nauczanie poprzez operowanie konkretnymi 

   przedmiotami, kartami obrazkowymi 

• nauczanie z wykorzystaniem rymowanek 

   i tradycyjnych piosenek 

• krótkie i częste zmiany aktywności dzieci     

   (settle and stir) 

• świadome uczenie się poprzez analizowanie, 

porównywanie, wyciąganie wniosków 

• nauczanie z wykorzystaniem muzyki zbliżonej 

do muzyki młodzieżowej oraz tekstów 

autentycznych 
• dłuższe fazy lekcji 

Treści nauczania • świat fantazji, bajek, baśni 
• prymat nauczania słownictwa i prostych     
    struktur gramatycznych 

• świat realny, zwłaszcza dotyczący 

rówieśników uczniów 

• zrównoważony rozwój systemów językowych: 

słownictwa, gramatyki, funkcji 

komunikacyjnych, fonetyki, ortografii 

Sprawności językowe • prymat sprawności rozumienia ze słuchu oraz 

mówienia 

• wypowiedź tylko w ramach wyuczonych 

struktur 

• zrównoważony rozwój sprawności 

receptywnych i produktywnych 

• własna, spontaniczna prosta wypowiedź ustna 

i pisemna 

Strategie uczenia się • nauka pod nadzorem nauczyciela 

• umiejętność posługiwania się słownikiem   

    obrazkowym 

• nauka pod nadzorem nauczyciela                       

i samodzielna 

• umiejętność posługiwania się słownikiem 

dwujęzycznym 

 

Niniejszy program zakłada stopniowe, ale systematyczne 

– już od IV klasy – wprowadzanie elementów autonomii 

nauczania, czyli świadomego uczenia się i oceniania przez 

ucznia własnych postępów w nauce (patrz sekcja 6. 

Procedury osiągania celów). 

1.4.2. Poczucie kompetencji ucznia –

diagnozowanie, ocena postępów ucznia 

oraz udzielanie konstruktywnej informacji 

zwrotnej 

Uczniowie w wieku szkolnym posiadają potrzebę bycia 

kompetentnymi, w związku z tym pozytywne 

doświadczenia, doznawane sukcesy i wiarygodna 

pochwała ze strony nauczyciela buduje u ucznia 

przekonanie o własnych możliwościach i satysfakcji, jaką 

daje dobrze wykonane zadanie. Proponowany program 

oparty jest na planowym i systematycznym systemie 

obserwacji przebiegu nauki, tak aby umożliwić 

nauczycielowi monitorowanie postępów poszczególnych 

uczniów, a następnie, w uzasadnionych przypadkach, 

indywidualizację procesu nauczania. 
 
Uczeń kształtuje obraz samego siebie pod wpływem 
własnej aktywności oraz opinii dorosłych, dlatego 
szczególnej wagi nabiera rzetelny sposób określenia progu 
możliwości każdego ucznia. Udzielenie konstruktywnej 
informacji zwrotnej ma na celu nie tylko wspomaganie 
rozwoju językowego ucznia, ale również pozytywny 
wpływ na kształtowanie osobowości dziecka oraz 
umiejętność samokrytycznego myślenia. 
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2. UCZESTNICY PROCESU 

EDUKACYJNEGO 

2.1. Uczniowie 

II etap edukacyjny, podobnie jak pierwszy, obejmuje okres 

trzech lat. Precyzyjne określenie wieku biologicznego 

uczniów zostało utrudnione przez stopniowe obniżanie 

wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. Nauczanie w klasach 

IV-VI obejmuje uczniów w wieku od 10 do 12–13 lat 

według starego systemu lub uczniów w wieku od 9 do 11–

-12 lat według systemu nowego. Wskazane różnice w 

wieku biologicznym uczniów na II etapie edukacyjnym 

pozostają jednak bez większego wpływu na wybór metod 

czy treści nauczania. Dla wrażliwego nauczyciela ważny 

jest indywidualny rozwój każdego ucznia wynikający z 

jego doświadczeń, nabytej wiedzy i umiejętności. 

II etap edukacyjny obejmuje okres przejściowy między 

późnym dzieciństwem a wchodzeniem w okres 

dorastania. W klasie IV nauczyciel jeszcze pracuje z 

dziećmi, a w klasie VI – już z nastolatkami. 

Najważniejsze cechy rozwojowe w tym okresie to: 

a) rozwój kognitywny/poznawczy: 
 

• osiągnięcie fazy operacji konkretnych (7–11 lat, III 

etap rozwojowy wg Piageta) – uczeń zdolny jest 

nie tylko do operacji na konkretnych 

przedmiotach, ale również do „konstruowania 

struktur logicznych”; 

• doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; 

• zdolność do postrzegania zjawisk z różnych 

punktów widzenia; 

• wkraczanie w fazę operacji formalnych (11–15 lat, 

IV etap rozwojowy wg Piageta) – uczeń staje się 

zdolny do myślenia abstrakcyjnego; 

• rozwijanie zdolności myślenia dedukcyjnego, czyli 

uczeń potrafi np. przewidzieć prawdopodobne 

skutki działań, rozważać hipotezy; 

• coraz większa wiedza ogólna; 

• coraz lepsza znajomość języka ojczystego; 

• coraz większa sprawność w czytaniu i pisaniu      

w języku ojczystym; 

• pamięć dowolna zdobywa dominację nad 

pamięcią mimowolną; 

• coraz większa świadomość procesów 

poznawczych; 

b) rozwój emocjonalny: 

• coraz większa świadomość własnego wizerunku; 

• potrzeba poczucia bycia kompetentnym (dotyczy 

wiedzy, umiejętności i relacji społecznych); 

• okres dużej niestabilności emocjonalnej w 9. i 11. 

roku życia, a następnie większego spokoju              

i harmonii w 10. i 12. roku życia (wg Ilg, Ames, 

Baker); 

 

c) rozwój społeczny: 

• uczeń zaczyna podważać autorytety; 

• nauczyciel przestaje być dla ucznia jedną                 

z najważniejszych osób; 

• coraz większe znaczenie grupy rówieśniczej. 

 

2.2. Nauczyciele 

Z naszego programu korzystać mogą nauczyciele języka 

angielskiego o kwalifikacjach określonych przez MEN, 

czyli zarówno nauczyciele, których pierwszą specjalizacją 

jest nauczanie języka angielskiego, jak i nauczyciele innych 

przedmiotów o odpowiednim przygotowaniu językowym 

i metodycznym w zakresie nauczania języka obcego. 

Ze względu na zadania stawiane szkole i nauczycielom, 

tzn. wszechstronny rozwój ucznia, nauczyciel specjalista 

powinien posiadać nie tylko kompetencje merytoryczne 

(znajomość języka i kultury krajów anglojęzycznych)           

i kompetencje dydaktyczno-metodyczne (znajomość 

metod i technik nauczania), ale również kompetencje 

psychologiczno-pedagogiczne (umiejętność organizowania 

procesu uczenia, znajomość specyfiki uczenia się                  

i zachowań uczniów w danym przedziale wiekowym) 

oraz kompetencje wychowawcze. 

Na podstawie tego programu nauczyciele mogą: 

• określić długo- i krótkoterminowe cele nauczania; 

• opracować rozkład materiału; 

• dokonać właściwego doboru podręcznika i materiałów 

dodatkowych; 

• zaprojektować prace kontrolne oraz inne techniki 

diagnozowania osiągnięć uczniów; 

• dokonać wyboru najefektywniejszych metod i technik 

pracy z swoimi uczniami. 

 

2.3. Rodzice 
 
Współpraca między szkołą a domem wskazana jest na 
każdym etapie nauczania. Rodzice niewątpliwie oczekują 
informacji na temat celów nauczania oraz przede 
wszystkim aktualnego poziomu znajomości języka obcego 
przez ich dzieci. Szczegółowe wyjaśnienie systemu ocen 
szkolnych oraz poziomów biegłości językowej 
stosowanych powszechnie w podręcznikach i materiałach 
dodatkowych przybliży rodzicom i opiekunom dzieci 
różne aspekty nowoczesnego uczenia się języków obcych. 
Ponadto rodzice zaznajomieni z metodami pracy 
nauczyciela, którego celem jest rozwijanie autonomii 
ucznia, mogą wspierać swoje dzieci w ich wysiłkach. 
Zachęcamy nauczycieli do wykorzystania odpowiednich 
fragmentów naszego programu w celu nawiązania 
profesjonalnego dialogu z rodzicami. 
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2.4. Inni odbiorcy programu 

Program kierowany jest również do dyrektorów szkół 

publicznych i niepublicznych oraz władz oświatowych 

odpowiedzialnych za stworzenie dzieciom i nauczycielom 

optymalnych warunków do nauki i pracy. 

 

 

3. OPTYMALNE WARUNKI 

PROCESU 

EDUKACYJNEGO 

3.1. Sala dydaktyczna i jej 

wyposażenie 

Przejście do II etapu edukacyjnego wiąże się ze zmianą 

przytulnej sali z dywanikiem na sale przeznaczone do 

nauczania poszczególnych przedmiotów. Klasa, w której 

odbywają się lekcje języka angielskiego, powinna spełniać 

kilka istotnych wymogów, przede wszystkim w celu 

organizowania nauczania komunikatywnego oraz 

nauczania za pomocą nowoczesnych pomocy naukowych. 

Sala powinna być wyposażona w taki zestaw stolików        

i krzeseł, aby w prosty i szybki sposób można je było 

przestawiać, żeby uczniowie mogli pracować 

samodzielnie, w parach lub grupach. 

Niezbędne pomoce naukowe to: zestaw słowników 

dwujęzycznych, mapy krajów obszaru anglojęzycznego 

oraz inne pomoce wizualne. Podobnie jak w sali nauczania 

zintegrowanego, bardzo istotnym elementem są tablice, na 

których można eksponować prace projektowe uczniów. Im 

bardziej estetyczne i funkcjonalne są takie tablice, tym 

bardziej należy wymagać od uczniów właściwej jakości 

wystawianych prac. 

Niezbędnym wyposażeniem technicznym jest odtwarzacz 

CD oraz DVD/wideo lub ewentualnie dostęp do sali 

komputerowej z łączem internetowym. Coraz 

powszechniejszy dostęp do komputerów umożliwia 

nauczycielom wykorzystanie tablic interaktywnych. 

Dzięki tablicom zajęcia są bardziej atrakcyjne, a w 

konsekwencji bardziej motywują uczniów do nauki. 

 

3.2. Czas realizacji programu 

Na pewno korzystną zmianą jest zwiększenie liczby 

godzin z dwóch lekcji tygodniowo na I etapie do dwóch 

(przez rok) i trzech (przez dwa lata) na II etapie. Na 

podstawie wewnętrznych uwarunkowań w szkole decyzję 

o liczbie lekcji języka obcego w tygodniu w klasach IV-VI 

podejmuje dyrektor. Podział godzin między klasami może 

być różny, np. w klasie IV – 2 godziny, a w klasach V i VI 

po 3 godziny tygodniowo. 

 

3.3. Liczebność grup 

Podstawa programowa wprowadza możliwość podziału 

oddziałów klasowych na grupy zgodne z poziomem 

zaawansowania uczniów. Podział taki można 

przeprowadzić między wszystkimi klasami z danego 

rocznika. Jest oczywiste, że ze względu na zakładane cele 

– kształcenie sprawności komunikowania się oraz 

indywidualizację – małe grupy są niewątpliwie 

rozwiązaniem sprzyjającym efektywnemu nauczaniu. 

 

 

4. CELE NAUCZANIA 

4.1. Cele kształcenia – 

wymagania ogólne 

Nadrzędnym celem edukacji w szkole podstawowej,         

w tym nauczania języka angielskiego na II etapie 

edukacyjnym, jest tworzenie fundamentów wykształcenia, 

czyli łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, 

przy jednoczesnym dbaniu o ich rozwój intelektualny, 

etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

maja 2012, załącznik nr 2 – Podstawa programowa 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i 

gimnazjów). 

Cele ogólne opracowane na podstawie podstawy 

programowej dla I etapu edukacyjnego MEN z dnia 30 

maja 2012 roku zakładają działania, które przyczynią się 

do: 

• wspomożenia dziecka w jego rozwoju intelektualnym, 

emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym         

i estetycznym (patrz sekcja 1.4.1. Potrzeba płynnego 

przejścia od I do II etapu edukacyjnego); 

• przygotowania do ukształtowania systemu 

wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do 

poznania i rozumienia świata oraz radzenia sobie         

w codziennych sytuacjach (patrz sekcja 5. Treści 

nauczania oraz sekcja 6.4.6. Techniki wdrażania 

autonomii ucznia); 

• przygotowania dziecka do życia w zgodzie ze sobą, 

innymi ludźmi i przyrodą (patrz sekcja 5. Treści 

nauczania oraz sekcja 6. Procedury osiągania celów); 

• kształtowania poczucia przynależności do rodziny, 

grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej (patrz 

sekcja 5. Treści nauczania oraz sekcja 6. Procedury 

osiągania celów); 

• kształtowania umiejętności działania w różnych 

sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (patrz sekcja 6. 

Procedury osiągania celów). 
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Przy opracowaniu programu brałyśmy pod uwagę 

zarówno specyfikę nauczania języków obcych, jak                

i wymogi edukacyjne nowego stulecia. Oznacza to, że jego 

nadrzędny cel jest dwojaki. Po pierwsze, uwrażliwienie 

dzieci na różnorodność językową i kulturową oraz 

budowanie kompetencji komunikacyjnej (communicative 

competence). Po drugie, kształtowanie motywacji 

(motivation) do nauki języka angielskiego i zdobywanie 

umiejętności samodzielnego uczenia się. Cele ogólne 

realizowane są jednak przede wszystkim poprzez 

poruszaną tematykę, szeroko rozumiane treści nauczania 

oraz stosowane metody i formy pracy w klasie i poza 

klasą. Niezbędne jest także stworzenie na lekcjach 

przyjaznej atmosfery, pełnej akceptacji dla dziecka               

i tolerancji wobec nieuniknionych błędów językowych. 

4.1.1. Rozwijanie umiejętności 

podstawowych 
 
Niewątpliwie największym wyzwaniem dla współczesnej 
szkoły jest przygotowanie uczniów do życia                      
w społeczeństwie informacyjnym (knowledge-based 
society). Aby uczeń mógł w pełni uczestniczyć w życiu         
i poznawać otaczającą go, dynamicznie zmieniającą się 
rzeczywistość, należy usystematyzować sposoby 
twórczego poznania, a następnie promować je. Cel ten 
realizowany jest poprzez rozwijanie umiejętności 

podstawowych (basic skills), czyli polskiego odpowiednika 
kompetencji kluczowych (key competences), które 
umożliwiają uczniom wykorzystanie posiadanych 
wiadomości, wykonywanie zadań oraz rozwiązywanie 
problemów. Tabela 2 umieszczona poniżej prezentuje listę 
umiejętności, ich zakres oraz sposoby realizacji na lekcjach 
języka angielskiego. 

 

Tabela 2. Umiejętności podstawowe oraz przykłady sposobów ich realizacji na lekcji języka angielskiego. 
 

Umiejętności podstawowe 
Zadania i formy pracy stosowane na lekcji języka 

angielskiego 

czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i jako 

umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania 

tekstów 

czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim, zadania 

sprawdzające wymagające umiejętności krytycznego 

myślenia, np. typu prawda/fałsz (true/false), znajdowanie 

niepasującego elementu (odd one out) itd. 

myślenie matematyczne – umiejętność korzystania w życiu 

codziennym z podstawowych narzędzi matematycznych oraz 

możność prowadzenia elementarnych rozumowań 

matematycznych 

ćwiczenia językowe wykorzystujące wiedzę matematyczną, 

porządkowanie, klasyfikowanie, wyciąganie wniosków 

myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków 

opartych na empirycznych obserwacjach przyrody                         

i społeczeństwa 

nauczanie poprzez działanie, np. eksperymenty naukowe, 

obserwacja i proste formy opisywania otaczającej dziecko 

przyrody, zadania dotyczące świata zwierząt i roślin, 

wycieczki 

umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i obcym 

– zarówno w mowie, jak i w piśmie 

praca w parach i zespołach, zajęcia w formie dramy, 

przeprowadzanie w języku angielskim ankiet, wywiadów, 

w klasie i poza nią 

umiejętność porozumiewania się za pomocą nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym 

wyszukiwanie informacji i korzystanie z nich 

projekty interkulturowe, np. wymiana elektronicznej 

korespondencji z dziećmi z innych krajów, użycie środków 

multimedialnych (tablica interaktywna, internet), 

korzystanie ze słownika multimedialnego 

umiejętność uczenia się, rozumianego jako sposób zaspokajania 

naturalnej ciekawości świata i przygotowanie do dalszej 

edukacji 

praca ze słownikiem i innymi materiałami edukacyjnymi, 

projekty edukacyjne, samoocena, budowanie wiary w siebie 

oraz budowanie pozytywnego nastawienia: „Już umiem..." 

(I can ...) 

umiejętność pracy w zespole projekty językowo-artystyczne, przedstawienia, projekty 

multimedialne opracowywane w grupach 
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Nie ulega wątpliwości, że rozwijanie wyżej wymienionych 

umiejętności wymaga stosowania aktywnych form pracy 

na lekcji, np. pracy nad projektami, prezentacji plakatów 

przygotowanych wspólnie przez uczniów, pracy w parach 

i grupach, organizacji wycieczek w terenie, gdzie 

uczniowie mogą doświadczyć nowych rzeczy, a nie tylko 

dowiedzieć się o nich od nauczyciela. 

4.1.2. Kształtowanie postaw sprzyjających 

rozwojowi ucznia 

Kształtowanie w uczniach postawy sprzyjającej ich 

rozwojowi indywidualnemu i społecznemu należy do 

najważniejszych zadań szkoły – bez względu na nauczany 

przedmiot. Nauczanie języka angielskiego, a szczególnie 

aspekt komunikacji językowej, stwarza bardzo wiele 

możliwości pracy wychowawczej. Cechy charakteru takie 

jak uczciwość, prawdomówność, odpowiedzialność 

kształtowane są w bezpośrednich relacjach z rówieśnikami 

i dorosłymi oraz w sytuacjach, które wymagają od dziecka 

wyrażania szacunku i zrozumienia dla innych oraz 

zamanifestowania poczucia własnej wartości                             

i niezależności. 

W programie zwracamy szczególną uwagę na nowe 

tendencje w glottodydaktyce, które niewątpliwie sprzyjają 

kształtowaniu pozytywnych cech osobowości ucznia. Do 

tych tendencji zaliczamy: 

• wspieranie ucznia w jego wysiłkach poprzez 

budowanie jego wiary w umiejętności (building self-

confidence), wzmacnianie poczucia własnej wartości 

(self-esteem), jasno określone cele oraz konstruktywną 

informację zwrotną (feedback); 

• użycie wskaźników biegłości językowej (descriptors), 

dzięki którym wiedza i umiejętności ucznia są 

prezentowane w taki sposób, aby można je było 

zademonstrować i zaobserwować, czyli wypowiedzi 

„już umiem" (can-do statements); 

• pozytywne podejście do oceniania – ważne jest to, co 

uczeń już potrafi; na tej podstawie może robić dalsze 

postępy. 

Kultura osobista ucznia, jego gotowość do podejmowania 

inicjatyw oraz umiejętność pracy zespołowej jest 

niezbędna, aby komunikacja językowa w czasie lekcji 

języka angielskiego przebiegała bez zakłóceń. Następujące 

zachowania ucznia kształtują wymagane cechy jego 

charakteru. Uczeń: 

• przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, 

np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie 

przeszkadza nauczycielowi; 

• potrafi pracować w parze z kolegą/koleżanką; 

• potrafi pracować w grupie; 

• chętnie pomaga innym; 

• chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach, np.       

w przedstawieniach. 

Kształtowanie postawy społecznej ucznia odbywa się na 

dwóch płaszczyznach. Jedna dotyczy rozwoju 

świadomości narodowej oraz poszanowania tradycji             

i kultury własnego narodu, a druga – poszanowania dla 

innych kultur i tradycji. Dzięki poznawaniu języka obcego 

uczeń staje się świadomy różnorodności językowej                     

i kulturowej. 

Uczeń w klasach IV-VI: 

• zna zwyczaje świąteczne w krajach 

anglojęzycznych; 

• jest świadomy inności języków (ojczystego oraz 

obcego); 

• potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między 

językami; 

• jest zainteresowany informacjami na temat swoich 

rówieśników z innych krajów; 

• przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest 

tolerancyjny wobec ludzi innych ras; 

• wie, że wartość człowieka nie zależy od koloru jego 

skóry, języka, którym mówi, itd. 

4.1.3. Postawa ciekawości poznawczej 

W związku z wprowadzeniem w roku 2008 obowiązku 

nauczania języka obcego od I etapu edukacyjnego, dla 

uczniów IV klasy będzie to już czwarty rok nauki języka,   

a więc sprzyjający nauczycielowi element nowości 

przestanie mieć znaczenie. Co więcej, począwszy od klasy 

IV, uczeń staje się bardziej krytyczny wobec nauczyciela, 

który traci typową dla nauczania wczesnoszkolnego 

pozycję osoby znaczącej. Aby podtrzymać motywację, 

nauczyciel powinien wprowadzać nowe treści i formy 

zajęć, np. zaproponować naukę anglojęzycznego przeboju 

lub pracę nad fragmentem popularnego filmu w wersji 

oryginalnej. Można również stworzyć interkulturowy 

projekt na temat rówieśników uczniów w innych krajach 

lub dotyczący interesujących dzieci informacji o krajach 

anglojęzycznych. Ważne, aby przekazywane treści 

nauczania poszerzały horyzonty uczniów, posiadały 

element nowości i były w oczach dzieci bardziej „dorosłe". 

Na każdym etapie nauczania kształtowanie pozytywnego 

nastawienia do nauki języka obcego ma fundamentalne 

znaczenie dla motywacji i postępów ucznia. Taka postawa 

uzależniona jest od wielu czynników, np. cech osobowości 

ucznia, jego relacji z nauczycielem, wsparcia rodziców 

oraz interesujących lekcji i wykorzystywanych 

materiałów. 

Poniżej podajemy przykłady postaw, które powinny być 

zauważone i docenione przez nauczyciela. Uczeń: 

• prezentuje postawę „ciekawości poznawczej” – chce 

uczyć się, chce wiedzieć; 

• potrafi starannie wykonać zadania w klasie i w domu; 

• potrafi z entuzjazmem podejmować nowe zadania; 

• potrafi zachować coraz bardziej systematyczną 

aktywność na lekcjach; 

• potrafi spontanicznie i samodzielnie podejmować 

nowe zadania. 
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4.2. Cele kształcenia – 

wymagania ogólne dla 

języka angielskiego 

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa              

w szkole, opisane są – zgodnie z ideą europejskiej 

struktury kwalifikacji – w języku efektów kształcenia 

(learning outcomes). Efekty kształcenia określają, co 

przeciętnie zdolny uczeń powinien wiedzieć i jakie 

umiejętności powinien posiadać na zakończenie każdego 

etapu edukacyjnego. 

Uczniowie podczas trzech lat nauki języka angielskiego na 

etapie wczesnoszkolnym i następnych trzech na II etapie 

edukacyjnym rozwijają swoje kompetencje językowe, 

interkulturowe i społeczne. Aby móc określić cele dla 

poszczególnych klas – IV, V oraz VI – nauczyciel winien 

mieć pełny obraz wszystkich rozwijanych kompetencji, 

które powinni posiadać uczniowie na koniec klasy VI. 

Poszczególne kompetencje wzajemnie na siebie 

oddziaływają i wyznaczają jakość komunikacji językowej 

między uczniami w klasie oraz między uczniem a innymi 

rozmówcami poza klasą (patrz Diagram 3 poniżej). 

Kompetencje językowe 

W zakresie umożliwiającym uczniowi realizację 

wymagań szczegółowych opisanych w sekcji 5. 

Treści nauczania: 

Uczeń: 

• posługuje się podstawowym zasobem środków 

leksykalnych; 

• rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie i powoli, 

w standardowej odmianie języka; 

• rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne; 

• samodzielnie formułuje bardzo proste i zrozumiałe 

wypowiedzi ustne i pisemne; 

• uczestniczy w prostej rozmowie; 

• w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub 

pisemnie; 
 

• zmienia formę przekazu z ustnej na pisemną oraz z 

pisemnej na ustną. 

Kompetencje interkulturowe 

Uczeń: 

• jest świadomy inności kultur; 

• jest świadomy swojej tożsamości narodowej                     

i kulturowej; 

• jest tolerancyjny wobec inności. 

Kompetencje społeczne 

Uczeń: 

• współdziała w grupie; 

• rozumie intencje rozmówców; 

• jest świadomy zasad prowadzenia kulturalnej 

rozmowy i przestrzega ich, np. nie przerywa, gdy 

mówi inna osoba; 

• potrafi nawiązać kontakt wzrokowy                       

z rozmówcą; 

• potrafi zadać proste pytanie, aby podtrzymać 

rozmowę. 

Pragniemy zwrócić uwagę nauczyciela na priorytetowe 

znaczenie językowej kompetencji komunikacyjnej. Na II 

etapie nauczania bardzo ważna jest umiejętność 

zrozumienia oraz przekazania informacji w prostej 

rozmowie, nie bezwzględna poprawność gramatyczna 

(accuracy), ale przede wszystkim poprawność językowa 

adekwatna do sytuacji komunikacyjnej (appropriacy). 
 
Chcemy również podkreślić wagę komunikatywnego 
podejścia do nauczania sprawności pisania: uczeń potrafi 
sformułować pisemną odpowiedź adekwatną do sytuacji 
komunikacyjnej, np. napisać e-mail, pocztówkę. Ważne 
jest również, aby rozwijać sprawność czytania i pisania 
równocześnie. Dzięki takiemu nauczaniu uczeń będzie 
potrafił przetworzyć informację usłyszaną na pisemną 
oraz zrelacjonować ustnie informację, którą uprzednio 
przeczytał. W związku z tym znajomość środków 
językowych – słów i struktur gramatycznych – powinna 
obejmować w jednakowym stopniu zarówno naukę 
fonetyki, jak i ortografii. 

 

 
Diagram 3. Cele ogólne językowej kompetencji komunikacyjnej na II etapie nauczania. 
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Kształtowanie językowej kompetencji komunikacyjnej 
wymaga aktywnych form nauczania, odpowiedniej 
organizacji przestrzeni w klasie oraz przede wszystkim 
stworzenia atmosfery współdziałania i wzajemnego 
szacunku uczestniczących w rozmowie lub dyskusji. 
 

5. TREŚCI NAUCZANIA 

5.1. Zasada organizacji 

wprowadzania i utrwalania 

treści nauczania 

Program został zbudowany na zasadzie kół 

koncentrycznych i ma układ spiralny. Oznacza to, że 

wiedza i umiejętności przyswojone na początkowym 

etapie nauki są regularnie powtarzane i poszerzane na 

kolejnych etapach. 

Program przewiduje możliwość rozpoczęcia nauczania od 

dwóch różnych poziomów (dual entry), zależnie od 

umiejętności uczniów. Oznacza to, że przed wyborem 

poziomu podręcznika do klasy IV przeprowadzamy test 

klasyfikacyjny/poziomujący (placement test), który 

pomaga określić, czy uczniowie opanowali język angielski 

wystarczająco, aby kontynuować jego naukę, czy też 

powinni najpierw przejść przez poziom wprowadzający. 

Poziom wprowadzający uwzględnia fakt, że uczniom            

w tym wieku najłatwiej rozpocząć poznawanie nowego 

języka poprzez aktywne używanie nowego materiału 

językowego. Język wprowadzany jest w postaci łatwych 

do zapamiętania zwrotów i wyrażeń, które następnie 

powtarzane są w piosenkach, rapach, grach, dialogach         

i historyjkach obrazkowych. Dzięki nim dzieci 

zapamiętują nie tylko słownictwo, ale również proste 

reguły gramatyczne, a to za sprawą używania języka 

angielskiego w interesujących dla nich kontekstach. 
 
Kolejne poziomy podręcznika uwzględniają rozwój 
kognitywny uczniów. Elementy językowe są 
wprowadzane stopniowo, co ułatwia dzieciom ich 
zrozumienie i zapamiętanie. Reguły gramatyczne są 
przedstawiane bardziej opisowo, jednak powiązane są 
ściśle z językiem codziennej komunikacji przekazywanym 
przez dialogi, a następnie ćwiczone za pomocą gier             
i piosenek. Uczniowie rozwijają również stopniowo swoje 
umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. 
Zdobywają ponadto wiedzę na temat procesu uczenia się, 
na przykład jak łatwiej i lepiej mogą wykonywać zadania 
w ramach konkretnych umiejętności (tips on listening, 
speaking, reading and writing skills). W ten sposób przejmują 
większą kontrolę nad własną nauką języka angielskiego 
(learning skills). 
 

Tematyka kolejnych poziomów podręcznika oraz zakres 

informacji o świecie oraz kulturze różnych krajów 

dostosowane są do zmieniających się zainteresowań 

uczniów. Postacie występujące w podręcznikach 

odzwierciedlają wiek uczniów, a ich przygody przyciągają 

uwagę i budzą ciekawość dzieci, co sprzyja lepszej 

koncentracji podczas lekcji. 

 

Podane poniżej treści pochodzą z podręczników 
wydanych przez wydawnictwo Pearson. 
 

5.2. Zakresy tematyczne 

Punktem wyjścia do opracowania zakresu tematycznego 

materiału językowego są zainteresowania ucznia, które na 

tym etapie koncentrują się głównie na rówieśnikach, 

przynależności do grupy i wspólnych zabawach. Wzrasta 

też zainteresowanie dzieci światem zewnętrznym i ich 

wiedza o nim. Zakres tematyczny rozwija się zatem wraz  

z uczniami i zatacza coraz szersze kręgi. 

Przedstawiamy zasady konstruowania programu na 

podstawie zakresu tematycznego: „Sport (popularne 

dyscypliny sportu, sprzęt sportowy)”. 

Na etapie początkowym uczniowie poznają różne sporty, 

które uprawiają ich rówieśnicy, np.: basketball, badminton, 

cycling, football, gymnastics, golf, horse riding, jumping, 

rollerblading, skating, skiing, swimming, tennis, volleyball. 

Opisują umiejętności swoje i kolegów, np. I can play tennis. 

He can swim. Uczą się również opowiadać o ulubionych 

zajęciach sportowych swoich rówieśników, np. She likes all 

sports but her favourite is soccer (football). She plays soccer with 

her brother in the yard. On Saturday morning she goes to a club. 

She starts soccer practice at 10.00. Na tej podstawie opisują 

swoje upodobania. 

Na kolejnym etapie dzieci mogą pytać się wzajemnie 

O swoje umiejętności, np. Can you row a boat? No, 

I can't. But I can swim under water. Rozszerzane jest 

słownictwo dotyczące konkretnego sportu, np. canoeing – 

canoe, helmet, life jacket, paddle, oraz sportów typowych dla 

różnych krajów, np. baseball, cricket, ice hockey, rugby. 

Podczas realizowania projektów dzieci uczą się, jak 

opisywać swoje ulubione sporty, za wzór biorąc krótkie 

opowiadania swoich rówieśników, np. I'm mad about 

rugby. I love watching it and I enjoy playing it. My favourite 

team is the Welsh rugby union team. In Wales rugby's only 

a winter sport. There are fifteen players in a rugby team and a 

match only lasts for eighty minutes. It's a bit rough but I love it. 

Dzięki temu, że uczniowie zaczynają dysponować coraz 

bardziej zaawansowanym słownictwem i strukturami 

gramatycznymi, mogą omawiać interesujące ich 

wydarzenia sportowe w szerszym zakresie. Pole 

semantyczne poszerzane jest o słownictwo związane ze 

sportem, np. nazwy sportów, także ekstremalnych, oraz 

zasady gry i miejsca, w których uprawia się sport np. 

athletics, BMX, boxing, bungee jumping, extreme sports, golf, 

ice-skating, kayaking, kite surfing, paragliding, parkour, 

skateboarding, water sports, whitewater rafting, zorbing// beat, 

draw (n/v), equipment, goal, have a go, hole (golf), lose, match, 

net, pass (a ball), rules, score (n/v), stroke, tackle, tournament, 

whistle, win//course, court, park, pitch, pool, ring, rink, track. 

Dzieci poznają struktury gramatyczne poprzez 

relacjonowanie gry, omawianie zasad, np. Beckton have just 

scored. The match hasn't finished yet.// You have to hit the ball 

in the hole. You mustn't move the ball with your hand. 
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5.3. Sytuacje i funkcje 

komunikacyjne 

Sprawność komunikowania się w języku angielskim, czyli 

rozumienie otrzymywanych w mowie i piśmie informacji 

oraz wyrażanie własnych myśli i uczuć jest priorytetem    

w nowoczesnym nauczaniu. Podobnie jak zakres 

tematyczny, sytuacje określone w programie są istotne dla 

świata dziecka i rozwijają się razem z nim. Ćwiczenia 

wykorzystywane w trakcie nauczania umożliwiają 

konkretne zastosowanie nowego języka. Nauczane zwroty 

i funkcje komunikacyjne wzorowane są na autentycznym 

języku używanym przez rówieśników uczniów w krajach 

anglojęzycznych. Są to m.in.: 

Na etapie początkowym (gdy test poziomujący wskazuje 

na konieczność rozpoczęcia nauki od podstaw): 

• witanie się; 

• przedstawianie siebie i innych; 

• podawanie swojego wieku i miejsca 

zamieszkania; 

• określanie upodobań i zainteresowań swoich oraz 

innych osób; 

• przedstawianie swoich umiejętności; 

• opisywanie wyglądu i cech osób; 

• przedstawianie swojej rodziny; 

• określenie stosunków interpersonalnych; 

• opisywanie cech przedmiotów (wielkość, kolor, 

kształt); 

• określanie posiadania i przynależności; 

• nazywanie i opisywanie zabawek, przyborów 

szkolnych; 

• nazywanie przedmiotów szkolnych; 

• nazywanie dyscyplin sportu; 

• nazywanie i opisywanie zwierząt, określanie, skąd 

pochodzą; 

• nazywanie produktów żywnościowych i posiłków, 

kupowanie prostych posiłków i deserów na ulicy (fast 

food from stalls); 

• kupowanie, określanie kosztu (klasa IV); 

• wydawanie i wykonywanie poleceń (oraz zakazów); 

• opisywanie codziennych czynności; 

• podawanie godziny, dnia tygodnia, nazwy miesiąca; 

• nazywanie pomieszczeń w domu; 

• opisywanie położenia sprzętów                        

w pomieszczeniach; 

• pytanie i określanie, gdzie ktoś/coś się znajduje; 

• nazywanie ubioru; 

• nazywanie pór roku; 

• opisywanie pogody w różnych porach roku. 

Pozostałe zwroty i funkcje językowe, jakie uczniowie 

opanowują w trakcie nauki w kl. IV-VI (gdy test 

poziomujący wskazuje na możliwość kontynuowania 

nauki w klasie IV, poczynając od kolejnego podręcznika 

serii): 

• nazywanie instytucji i środków transportu; 

• określanie kierunku i sposobu dotarcia do celu; 

• nazywanie i opisywanie świąt i zwyczajów; 

• składanie życzeń świątecznych                        

i okolicznościowych; 

• nazywanie i omawianie zawodów, rozmawianie 
 

 o własnych planach zawodowych; 

• proponowanie i reagowanie na propozycje; 

• wyrażanie prośby i podziękowania; 

• porównywanie cech rzeczy, zwierząt i ludzi; 

• nazywanie części komputera i omawianie zadań, jakie 

można wykonać przy użyciu komputera 

i internetu; 

• zamawianie posiłku w restauracji; 

• pytanie i wyjaśnianie, dlaczego ktoś coś robi; 

• wypytywanie o szczegóły dotyczące ciekawych miejsc 

oraz ich opisywanie; 

• rozmawianie o przyszłych planach; 

• podawanie i zdobywanie informacji poprzez 

zadawanie pytań; 

• wyrażanie zgody lub braku zgody; 

• rozmawianie o doświadczeniach                         

i umiejętnościach z przeszłości, 

• rozmawianie o filmach, książkach, 

zainteresowaniach; 

• pytanie i opisywanie, z czego wykonane są rzeczy; 

• relacjonowanie, co inni ludzie powiedzieli; 

• rozmawianie o sytuacjach nieprawdopodobnych lub 

uwarunkowanych jakimiś czynnikami (conditionals). 

Wyraźna jest różnica pomiędzy odtwórczym 

manipulowaniem zwrotami w I etapie nauczania                       

a sytuacjami do twórczego wykorzystania nowych funkcji 

językowych w konkretnych sytuacjach przedstawianych 

uczniom na II etapie nauczania. 

I etap nauczania (klasa III): 

Find a friend who: 

- doesn't like swimming, 

- doesn't like playing football, 

- doesn't like riding. 

A: Do you like swimming? 

B: No. Do you like riding? 

A: Yes. Do you like playing football? 

B: Yes. Do you like swimming? 

A: No. Do you like ...?  

II etap nauczania (klasa IV):  

Chat time 

You are shopping. In pairs, follow the cues and write a 

conversation. Then act it out. 

Student A                                  Student B 
You find some jeans you like. 
Ask the assistant if you can 
try them on. 

Say yes. Say where the 
changing rooms are. 

Thank the assistant. 
Ask if the jeans are OK. 

Say what’s wrong with 
them. Ask if he/she has got a 
bigger/smaller size. 

Apologise. Say you’ve only 
got that size. 

Thank the assistant and 
leave.  

A: Excuse me. Can I try these jeans on, please?  

B: Yes, the changing room is …  

A: Thank you.  
B: Are the jeans OK?  
A: Not really. They are too big. Have you got 

a smaller size? 
B: I'm sorry. We've got only this size. 
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5.4. Materiał leksykalny 

Zakres materiału leksykalnego wyznaczany jest przez 

tematy (topics). Nowe słowa wprowadzane są w grupie 

leksykalnej, a ich liczba zwykle jest ograniczona od kilku 

do kilkunastu wyrazów na lekcję (input lesson). Prezentacja 

nowego słownictwa następuje w oparciu o dialog lub 

tekst. Sposób prezentacji jest zróżnicowany, aby 

jednocześnie rozwijać umiejętność uczenia się: 

• odgadywania znaczeń w tekście; 

• kojarzenia znaczeń przeciwstawnych lub innych relacji 

semantycznych; 

• łączenia znaczenia słów z gestami, obrazkami lub 

konkretnymi przedmiotami; 

• klasyfikowania według kategorii pojęciowych. 

Istotnym elementem w początkowym etapie nauczania 

słownictwa jest zobrazowanie znaczenia, dlatego nowe 

wyrazy często są przedstawione za pomocą materiałów 

wizualnych (słowniczka obrazkowego – picture dictionary), 

które ułatwiają zapamiętywanie znaczeń. Słowniczek na 

końcu podręcznika zawiera wszystkie nowe słowa i 

zwroty w kolejności wprowadzania ich w trakcie lekcji, 

przy czym grupy leksykalne są specjalnie oznaczone. 

Umiejętność korzystania ze słownika dwujęzycznego oraz 

odnajdywania znaczenia słowa spomiędzy kilku 

podanych możliwości jest ważnym elementem budowania 

autonomii ucznia. 

Podany poniżej zestaw grup leksykalnych dotyczy 

klas IV-VI: 

• kolory; 

• zwierzęta domowe, dzikie, egzotyczne; 

• zabawki; 

• przybory szkolne; 

• przedmioty szkolne; 

• rzeczy osobiste; 

• wyposażenie klasy; 

• pomieszczenia w domu; 

• typy domów; 

• ekologia (ekologiczne budowanie, ochrona 

środowiska); 

• sprzęty domowe; 

• materiały, z jakich wykonane są przedmioty; 

• komputer i jego osprzęt; 

• umiejętności umysłowe i ruchowe; 

• stany emocjonalne i uczucia; 

• zainteresowania; 

• muzyka; 

• programy telewizyjne; 

• codzienne czynności; 

• dyscypliny sportowe; 

• miejsca, w których uprawia się sport; 

• zdrowie (pospolite choroby; wizyta u lekarza); 

• przyjęcie urodzinowe i inne uroczystości i święta; 

• dni tygodnia; 

• miesiące; 

• pory roku; 

• pogoda; 

• budynki użyteczności publicznej; 

• miejsca w mieście; 

• budynki i krajobraz; 

• zawody; 

• środki transportu; 

• państwa i narodowości; 

• kosmos; 

• świat magii i fantazji; 

• przysłowia; 

• liczby 1–100. 

 

5.5. Struktury i kategorie 

gramatyczne 
 
Podstawową zasadą we wprowadzaniu nowych struktur 
gramatycznych jest zachowanie prostych celów, czyli 
przedstawianie ograniczonej liczby zagadnień 
gramatycznych podczas jednej lekcji. Gramatyka jest ściśle 
powiązana z nowym słownictwem, a nowe struktury 
użyte są w tekstach, dialogach, piosenkach, rapach i grach, 
dzięki czemu dzieci łatwiej rozumieją i zapamiętują ich 
formę i sposób użycia.  

 

Na etapie wprowadzającym nauczanie słownictwa               

i gramatyki jest ze sobą ściśle powiązane. Nowe struktury 

gramatyczne przedstawiane są za pomocą zwrotów            

o konkretnym znaczeniu (meaningful chunks of language). 

Tak rozumiane podejście do gramatyki jest 

skoncentrowane przede wszystkim na znaczeniu struktury 

gramatycznej, a nie na analizie jej formy. W nauczaniu 

gramatyki na tym etapie główny nacisk kładziemy na 

przyswajanie przez ucznia struktur, a nie na 

bezpośrednie wyjaśnianie mu reguł gramatycznych 

(implicit grammar teaching). 

Natomiast dalsze etapy stopniowo wprowadzają 

zagadnienia gramatyczne za sprawą wyszczególnienia 

podczas lekcji konkretnych struktur z tekstów i dialogów. 

Następnie w sekcji powtórzeniowej lub ćwiczeniach 

umieszcza się wyjaśnienie po polsku specyfiki nowych 

struktur poprzez odniesienie do wiedzy uczniów              

o języku ojczystym (explicit grammar teaching). Coraz 

większego znaczenia nabiera umiejętność samodzielnego 

odkrywania reguł gramatycznych (discovery techniques). 

Podany poniżej zestaw struktur i kategorii gramatycznych 

obejmuje materiał od etapu wprowadzającego do VI klasy. 

Struktury obowiązujące uczniów bardziej 

zaawansowanych podajemy czcionką wytłuszczoną: 

• zdania twierdzące, przeczące i pytania z czasownikiem 

to be 

• zdania twierdzące, przeczące i pytania z czasownikiem 

to have/have got 

• zdania oznajmujące, przeczące i pytania                                   

z czasownikiem modalnym can 

• zdania przydawkowe nieograniczające z użyciem 

who, which, where: I like people who are friendly. 

• konstrukcja there is/there are 

• zdania z podmiotem pozornym It's cold. What time is 

it? 

• pytania szczegółowe 

• propozycje i zaproszenia Let's ... Would you like to ...? 

What about...? 

• rady i sugestie You should be more patient. If I were 

you, I would wait. 

• określenia ilości some/any/much/many/a lot of 

• by + środki transportu by car 
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• too/not enough występujące z rzeczownikami 

policzalnymi i niepoliczalnymi We've got too much 

sugar, too many eggs and not enough apples. 

• too/not enough występujące z przymiotnikami/ 

przysłówkami The book is not interesting enough/too 

boring for me to read. You woke up too late/not early 

enough to catch the train. 

• used to stosowane do omawiania faktów, które miały 

miejsce w przeszłości, ale nie istnieją obecnie Didn't 

there use to be a cafe here? She didn't use to wear 

glasses. 

• zwroty porównawcze the same as, as ... as, different 

from, both, than służące do porównywania 

właściwości i cech przedmiotów, osób i wydarzeń 

This isn't the same as an ordinary lesson. The stones 

are different from the others. Both circles are ancient. 

It's less famous than Stonehenge. 

•   kategorie gramatyczne: 

- rzeczownik 

 

nazwy własne i pospolite Jane, house 

liczba pojedyncza i mnoga girl-girls, box-boxes, 

woman-women 

forma dzierżawcza Jane's 

rzeczowniki policzalne apples, books 

rzeczowniki niepoliczalne sugar, water 

- przedimek  

nieokreślony a/an 

określony the 

przedimek zerowy 

- zaimek osobowy  

forma podmiotu I 
forma dopełnienia me 

- zaimek wskazujący   

liczba pojedyncza this, that 

liczba mnoga these, those 

- zaimek dzierżawczy 

występujący po rzeczowniku my 

występujący samodzielnie mine 

- zaimki pytające 

 

używane przy tworzeniu pytań who, what, where, 

how, whose 

różnica who's/whose: Who's this? It's Fred. Whose 

football is this? It's Fred's. 

- przymiotnik 

 

określenie koloru red, kształtu round, wielkości big, 

stanu cold  

stopniowanie przymiotników 

- krótkich long, longer, the longest, 

- długich difficult, more difficult, the most difficult, 

- nieregularnych good, better, the best 

z przyimkami good at, crazy about, bored with             

z czasownikami wyrażającymi odczucia feel, look, 

smell, sound + adjective (nice, horrible) 

- liczebniki  

główne 

porządkowe 

- przyimek 

 

miejsca on, in, under, opposite, in front of                   

czasu before, after, on, in                                                 

kierunku to, from 

- czasownik  

to be 

to have/have got 

be able to dla wyrażenia umiejętności we 

wszystkich czasach Will robot dogs be able to 

bark? 

modalny can 
- wyrażający umiejętności i możliwości w 
teraźniejszości I can jump. We can find it here. 

- wyrażający pozwolenie Can I have an ice cream, 
Dad? Yes, you can. 

modalny could 

- wyrażający umiejętności i możliwości 

w przeszłości He could ski when he was five. 

modalny must 

- wyrażający obowiązek You must brush your 

teeth. 

- wyrażający zakaz You mustn't cross the street at 

a red light. 

modalny should 

- wyrażający powinność You should do your 

homework. 

modalny would 

- wyrażający chęci i plany Would you like to be           

a politician? I would like to be a reporter. 

- wyrażający preferencje I would rather be                     

a footballer. I would prefer to be a manager. 

modalny may 

- wyrażający plany, co do których brak pewności 

I may/might do A levels.  

- wyrażający przyzwolenie You may open the 

window. 

leksykalny read 

going to dla wyrażenia przyszłości We're going to 

buy a bicycle. 

have to wyrażający konieczność You have to be more 

careful. 

make (sb do sth) wyrażający przymus Billy's father 

makes him learn boxing. 
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let (sb do sth) wyrażający przyzwolenie His mum lets 

him have dancing lessons. 

allow (sb to do sth) wyrażający przyzwolenie Dad allows 

them to use the garage. 

czas teraźniejszy prosty Present Simple: 

- wyrażający czynności wykonywane zwyczajowo I get 

up at seven o'clock. 

- wyrażający upodobania I like English. I like swimming. 

I love diving. I hate spiders. 

- wyrażający pragnienia I want to be a pilot. 

- pytania i krótkie odpowiedzi Do you go? Yes, I do./No, 

I don't. 

czas teraźniejszy ciągły Present Continuous: 

- pytania i krótkie odpowiedzi Are you reading? Yes,         

I am./No, I'm not. 

- wyrażający czynność odbywającą się w chwili, gdy 

jest o niej mowa I'm wearing a white T-shirt now. 

- wyrażający przyszłość What are you doing on 

Saturday? We're playing football. 

czas przeszły prosty Past Simple: 

- czasownik to be 

- czasowniki regularne We visited Africa last year. 

- czasowniki nieregularne I saw him yesterday. 

czas przeszły ciągły Past Continuous: 

- dla wyrażenia czynności trwającej jakiś czas We 

were watching TV yesterday. 

- zastosowanie while, when jeżeli podczas trwania 

jednej czynności miało miejsce jakieś wydarzenie, 

lub czynność została przerwana I was leaving the 

baker's shop when someone ran out of the jeweller's. 

- zastosowanie while jeżeli podczas trwania 

czynności równolegle trwała inna czynność While 

you were working this morning, I was shopping. 

czas Present Perfect Simple: 

- określniki czasu ever, never, already, just, yet 

- z użyciem for/since: I haven't been here since 3.30/for 

half an hour. 

czas Future Simple: 

- wyrażający przewidywanie przyszłości He'll catch a 

fish. 

- wyrażający propozycje, obietnice i decyzje 

We won't be long. I'll help you. 

zdania warunkowe Conditionals: 

- typu zerowego Zero Conditional używane                       

w sytuacjach, gdy jedno wydarzenie warunkuje 

drugie If we are late, our mum gets very angry. 

- typu pierwszego First Conditional używane do 

opisania prawdopodobnych wydarzeń w przyszłości 

oraz ich skutków 

Will the ice cream melt if I don't put it in the freezer? 

- typu drugiego Second Conditional używane do 

opisania wydarzeń nierealnych lub mało 

prawdopodobnych i ich skutków I f  I  won some 

money, I would spend it. lub gdy dopuszczamy 

możliwość wydarzenia I f  I  had time, I might go to 

the cinema. 

tryb rozkazujący Sit down! Don't jump! 

strona bierna Passive Voice: 

- używana, gdy mówiącego bardziej interesuje sama 

czynność niż osoba, która ją wykonuje Paper is 

recycled in many countries. The London Eye was 

opened in 1999. 

mowa zależna Reported Speech in the Present: 

- używana, jeżeli chcemy przekazać komuś, co mówi 

inna osoba Jack says (that) he is watching TV. 

przysłówek 

- określający sposób wykonywania prostych czynności 

run fast, arrive early, sing well  

- wyrażający stopień very much, a lot  

- wyrażający częstotliwość 

- występujący w zdaniu między podmiotem                

a orzeczeniem always, never, often, sometimes 
- występujący na początku lub na końcu zdania now, 
yesterday, last summer, next year 
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5.6. Holistyczne ujęcie świata 
ucznia w nauczaniu języka 
angielskiego  

 
Podany w Tabeli 3 sposób łączenia materiału 
leksykalnego, struktur gramatycznych oraz sytuacji              
i funkcji komunikacyjnych w ramach tematów 
odzwierciedlających świat dziecka nie zakłada 
dogmatycznego powielania wzoru. W praktyce oznacza 
to, że właściwy dobór treści nauczania następuje po 
rozpoznaniu przez nauczyciela potrzeb uczących się. 

 
Tabela 3. Łączenie sytuacji i funkcji komunikacyjnych, materiału leksykalnego oraz struktur 
gramatycznych. 
 

Zakres tematyczny Sytuacje i funkcje 

komunikacyjne 

Materiał 

leksykalny 

Struktury gramatyczne 

CZŁOWIEK (dane 

personalne, wygląd 

zewnętrzny, uczucia                  

i emocje, zainteresowania) 

• witanie się 

• przedstawianie się 

• podawanie swojego wieku, imienia 

• wskazywanie, opisywanie części  

    ciała 

• opisywanie własnego wyglądu 

• nazywanie, opisywanie ubrań 

• wyrażanie swoich upodobań 

• wyrażanie własnych uczuć 

• rozpoznawanie liczb, liczenie 

• liczby 

• kolory 

• części ciała 

• nazwy ubrań 

• fryzury i kolory 

włosów 

Hello! Hi! Good morning! 

What's your name? My name is 

Ania. How old are you? I'm ten 

years old. 

How are you? I'm fine. Thanks. 

What is your favourite colour? 

My favourite colour is red.  

I hate pink. 

ŻYCIE RODZINNE I 

TOWARZYSKIE 

(przedmioty z życia 

codziennego, formy 

spędzania czasu wolnego) 

• prezentowanie, nazywanie  

    przedmiotów 

• nazywanie kolorów i kształtów,    

   pytanie o kolory i kształty 

• nazywanie zabaw i zainteresowań 

• opisywanie postaci ze świata 

   fantazji 

• opisywanie sposobów spędzania  

   czasu wolnego 

• proponowanie i reagowanie na  

   propozycje 

• wyrażanie zgody lub braku zgody 

• wyrażanie prośby i podziękowania 

• nazywanie części komputera                       

   i omawianie zadań, jakie można  

   wykonać za pomocą komputera   

   i internetu 

• rozmawianie o filmach, książkach, 

   zainteresowaniach 

• rozmawianie o doświadczeniach  

   i umiejętnościach z przeszłości 

• relacjonowanie, co inni ludzie 

   powiedzieli 

• rozmawianie o sytuacjach  

   nieprawdopodobnych lub  

   uwarunkowanych jakimiś  

   czynnikami 

• przedmioty 

(komputer, gry, 

książki itp.) 

•  kolory, kształty 

• materiały, z jakich 

wykonane są 

przedmioty 

•  rodzaje muzyki 

• programy 

telewizyjne 

What colour is it? Is it big or small? 
What is it like? 
What is it made of? 

What are you interested in? I'm 

interested in computers. I like 

watching films and playing computer 

games. 

Let's play football on Saturday. 

Sorry, I can't. How about Sunday? 

Can I borrow your mobile? Sure. 

Here it is. 

How can I find information? You 

can find information on websites. 

Surfing the net is easy. 

Sally says that her favourite book is 

Winnie the Pooh. I used to like it, too. 

But now I prefer Harry Potter. 

If I were you, I wouldn't go to this 

party. 
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Zakres tematyczny Sytuacje i funkcje 

komunikacyjne 

Materiał 

leksykalny 

Struktury gramatyczne 

SZKOŁA 

(przedmioty nauczania, 

przybory szkolne) 

• nazywanie przyborów szkolnych 

• reagowanie na polecenia 

nauczyciela 

•  wydawanie prostych poleceń 

• opisywanie wyposażenia klasy 

• opisywanie kolegów/koleżanek      

z klasy 

•  określanie przynależności 

• przybory szkolne 

• przedmioty szkolne 

• nazwy prostych 

czynności 

związanych  

     z aktywnością           

w klasie 

Have you got a pencil? How many 

books have you got? 

I've got two books. 

What have you got in your 

schoolbag? 

Open your book. Listen. Read. 

Whose book is it? It's Jake's. 
He's good at Maths. 

ŻYCIE RODZINNE           

I TOWARZYSKIE 

(członkowie rodziny, 

koledzy, przyjaciele) 

• prezentacja członków rodziny i 

przyjaciół 

•  porównywanie cech ludzi 

• opisywanie wyglądu zewnętrznego 

członków rodziny 

• nazwy członków 

   rodziny 

• cechy osób 

Who is it? 

This is my mother. 

How many brothers/sisters 

have you got? 

Her/His name is Leslie. 

She/He likes dogs. 
What is he like? 

He's taller than you and has got 

dark hair. 

DOM (miejsce 

zamieszkania, opis 

domu, pomieszczeń 

domu i ich 

wyposażenia) 

• określenie/opisanie swojego 

miejsca zamieszkania 

• nazywanie pomieszczeń w domu 

• nazywanie sprzętów domowych 

• opisywanie położenia 

pomieszczeń/sprzętów 

• nazwy pomieszczeń 

• nazwy sprzętów 

domowych 

• rzeczy osobiste 

• typy domów 

Where do you live? I live in 

London. 

Where is your dog? It's in the 

living room on/under/next to the 

table. 

We've got a terraced house near 

the river. 

ŻYCIE RODZINNE             

I TOWARZYSKIE 

(czynności życia 

codziennego) 

• informowanie o tym, co się potrafi 

robić 

• nazywanie codziennych czynności 

•  określanie pór dnia i godzin 

•  pytanie o godzinę 

• nazwy umiejętności 

• nazwy rutynowych 

czynności 

• nazwy pór dnia               

i godzin 

I can sing. Can you sing? 

I get up at seven o'clock. What time 

do you get up? 
What time is it? 

ŻYWIENIE 

(artykuły spożywcze, 

posiłki) 

• wyrażanie własnych upodobań w 

odniesieniu do jedzenia i picia 

•  wyrażanie własnych potrzeb 

• proszenie o podanie czegoś do 

jedzenia i picia 

•  zamawianie jedzenia 

• układanie menu, 

właściwe/niewłaściwe nawyki 

żywieniowe 

•  nazwy posiłków 

• nazwy popularnych 

potraw, produktów 

żywnościowych 

•  gotowanie 

I like apples. 

I don't like apples. 

Do you like apples? 

I'm hungry/thirsty. Can I have            

a hamburger/cola, please?                 

Not really. It's unhealthy. 

Let's make spaghetti. Have we got 

any tomatoes for the sauce? 
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Zakres tematyczny Sytuacje i funkcje 

komunikacyjne 

Materiał 

leksykalny 

Struktury gramatyczne 

ZDROWIE 

(samopoczucie, codzienna 

higiena) 

• odpowiadanie na pytania lekarza • podstawowe choroby 

i objawy 

• wizyta u lekarza 

What's the matter with you? I've got  

a headache and a sore throat. 

I'll give you some medicine  

but you should stay at home for  

a day or two. 

ŚWIAT PRZYRODY 

(pogoda, rośliny i zwierzęta, 

krajobraz) 

• nazywanie ulubionych zwierząt: 

domowych, gospodarskich, dzikich, 

egzotycznych 

• opisywanie wyglądu zwierząt 

• opisywanie zachowania zwierząt 

• opisywanie tego, co zwierzęta  

   potrafią 

• pory roku 

• różne typy pogody 

• określanie odczuć zmysłowych 

• opisywanie zasad ekologicznego 

podejścia do środowiska 

• pytanie i opisywanie, z czego  

   wykonane są rzeczy 

• nazwy zwierząt 

• cechy zwierząt 

• czynności związane   

    z zachowaniem     

    zwierząt 

• nazwy pór roku, 

miesięcy 

• ekologia 

    (budownictwo, 

    ekologiczne,  

    ochrona środowiska) 

• budynki i krajobrazy 

This is an elephant. Elephants are 

big. 

The elephant is grey. It can run. It 

can't jump. 

Snow leopards hunt in the day. They 

run very fast to catch their prey. They 

sleep in caves at night. 

What season of the year is it? In 

England we only play cricket in the 

summer. 

What's the weather like today? It's 

windy. I'm cold/hot. 

I want to design 'earth houses'. 

They are built in the ground, and 

they have gardens on the roofs. 

How do you recycle paper, glass 

and plastic? I re-use plastic bags, 

put aside all old newspapers and 

I don't put used bottles in the 

rubbish! 

SPORT (popularne 

dyscypliny sportu, sprzęt 

sportowy) 

• opisywanie umiejętności 

dotyczących sprawności fizycznej i 

sportu 

•  opisywanie prostych zasad gry 

• nazwy wybranych 

dyscyplin sportowych 

    i proste zasady gry 

• nazwy miejsc,              

w których uprawia się 

sport 

• warunki pogodowe 

• nazwy narządów 

zmysłu, stanów 

I can ride a bike. I can't ski. 

Oh no! They've just scored. 

Come on, Joe. Put the ball in the 

net! 

Let's play tennis. 

We can't. There's no tennis court here. 
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Zakres 

tematyczny 

Sytuacje i funkcje 

komunikacyjne 

Materiał 

leksykalny 

Struktury gramatyczne 

PRACA (popularne 

zawody) 

• nazywanie i omawianie zawodów,  

   rozmawianie o własnych planach   

   zawodowych 

• pytanie i wyjaśnianie, dlaczego ktoś 

   coś robi 

• rozmawianie o przyszłych planach 

• instytucje 
• zawody 

What do you want to be? I want to 

be an architect. 

I'd rather be a sports reporter. They 

travel a lot. 

ZAKUPY 

I USŁUGI (rodzaje 

sklepów, towary, 

sprzedawanie 

i kupowanie) 

• nazywanie sklepów i instytucji   

   użyteczności publicznej 

• korzystanie z biblioteki 

• kupowanie 

• zamawianie posiłku w restauracji 

• sklepy 
• ceny 

How much is the guitar? It's £35.50. 

It's expensive! 

Yes, what would you like? Can 

I have a pizza? I'd like a salad. 

Anything to drink? Yes, please. 

Cola for me. Me too. 

PODRÓŻOWANIE 
I TURYSTYKA 

(środki transportu, 

strony świata) 

• wypytywanie o szczegóły dotyczące  

    ciekawych miejsc oraz ich 

opisywanie 

• podawanie informacji i zdobywanie   

    ich poprzez zadawanie pytań 

• nazywanie środków transportu 

• opisywanie, jak dotrzeć do celu 

• ukształtowanie 

    terenu 

• środki transportu 

• kosmos 

There is a cinema in my town. 

Where is the school? Turn 

left/right. 

We go to school by bus. When  

I have to make a short journey,  

I walk or cycle. 

KULTURA (święta, 

obrzędy) 

• nazywanie wybranych państw  

   i narodowości 

• opisywanie tradycji związanych ze  

   świętami religijnymi i świeckimi w  

   różnych krajach 

• składanie życzeń 

• opowiadanie o zwyczajach/ 

    zabawach rówieśników z innych   

   krajów 

• nazwy wybranych 

    państw 

    i narodowości 

• słownictwo i zwroty  

    związane ze  

    świętami 

I'm from Poland. I'm Polish. 

England – English  

USA – American  

Christmas, New Year, 

Hallowe'en, Easter, 

St. Valentine's Day, Merry 

Christmas, Happy Birthday! 
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6. PROCEDURY  
    OSIĄGANIA CELÓW 

Efektywność nauczania w dużej mierze uzależniona jest 

od stopnia intensywności kontaktu z językiem angielskim, 

dlatego sugerujemy, aby język angielski był jednocześnie 

językiem klasowych instrukcji oraz komunikacji na lekcji, 

czyli aby nauka angielskiego odbywała się za pomocą 

języka angielskiego (patrz sekcja 6.1.). 

W naszym programie proponujemy stosowanie w 

nauczaniu języka angielskiego metod, procedur i technik 

powszechnie wykorzystywanych w glottodydaktyce,         

z zastrzeżeniem, że wymagają one w wielu wypadkach 

dostosowania do potrzeb konkretnego ucznia. Termin 

„metoda" oznacza praktyczny sposób realizacji określonej 

teorii języka i nauczania, np. metoda audiolingwalna 

oparta jest na modelu behawiorystycznym nauczania.       

W sekcji 6.2. omawiamy następujące metody nauczania: 

metodę komunikacyjną, audiolingwalną oraz 

audiowizualną. 

Procedury nauczania (patrz sekcja 6.3.), np. nauczanie 

poprzez gry i zabawy, poświęcone są takim sposobom 

pracy na lekcji, które nie realizują bezpośrednio 

określonego podejścia teoretycznego, ale wymagają od 

nauczyciela zastosowania określonych etapów podczas 

realizacji zadań językowych. 

Techniki (patrz sekcja 6.4.) to konkretne sposoby pracy 

stosowane na lekcji. 

 

6.1. Angielski przez angielski 

Umiejętność komunikowania się w języku obcym jest 

jedną z najważniejszych kompetencji wykształconego 

człowieka. Jednak odległe cele nie są wystarczająco 

motywujące nawet dla ucznia w wieku 9-12 lat. Ważne 

jest, aby na lekcji języka angielskiego stwarzać sytuacje, 

które w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze będą służyć 

naturalnej potrzebie komunikacji. Potrzeba zrozumienia 

instrukcji nauczyciela oraz autentyczna wymiana 

informacji i myśli między uczniami stanowi rzeczywisty     

i naturalny kontekst dla kształtowania kompetencji 

komunikowania się. Używanie języka angielskiego jako 

języka instrukcji, a także zachęty i pochwały, lub przy 

wyjaśnianiu znaczenia słów stopniowo przynosi efekty. 

Uczniowie przyzwyczajają się, że język angielski jest 

językiem interakcji w klasie. Konsekwentnie 

wprowadzane zwroty i wyrażenia, których znaczenie 

dopowiadane jest przez odpowiedni gest, a następnie 

zilustrowane przykładem, są przyswajane i z sukcesem 

używane przez uczniów. Dodatkowym ułatwieniem są    

w pełni uzasadnione klasowe rytuały (routine activities), 

np. powitanie, pożegnanie, sprawdzanie listy obecności, 

zapisywanie daty, kolejnego numeru lekcji, składanie 

życzeń urodzinowych oraz wykonywanie ćwiczeń tego 

samego typu. Poniżej podajemy typowe instrukcje                      

i zwroty, których swobodne stosowanie przez nauczyciela 

jest niezbędne, aby dzieci uczyły się angielskiego przez 

angielski. 

  

6.1.1.   Instrukcje nauczyciela 

Act the dialogue/story. 

Ask and answer in pairs. 

Be quiet, please. 

Can you spell it? 

Change parts. 

Come to the front. 

Copy this into your books. 

Do exercise (5) for homework. 

Don't look at the book. 

Don't speak Polish. 

Fill in the chart. 

Learn by heart. 

Let's sing/play! 

Listen. 

Listen and say/repeat after me.  

Listen to this/the dialogue.  

Look.  

Look at this.  

Make two teams.  

No talking. 

Open/close your book. 

Open your book at page (27).  

Put a tick in the right column. 

Read. 

Read this/the text silently/out loud. 

Repeat. 

Can you repeat, please?  

Sit down/Stand up.  

Sit next to (Kasia).  

Speak. 

Speak English, please.  

Use a pen/pencil/ruler. 

Work in groups.  

Work in pairs.  

Work on your own.  

Work quietly, please. 

Write. 

Write the answers in your notebook. 

6.1.2. Zwroty wprowadzające informację 

zwrotną 

Brilliant! 

Congratulations! 

Excellent! 

Good!/Very good! 

Great! 

Super! 

That's right/not quite right.  

That's interesting.  

Try again. 

Well done! 

What a good idea! 

6.1.3. Zwroty służące komunikacji w  klasie  

 

Hello! Good morning! 

Can you help me? 
I don't understand. 

What's „książka” in English? 

Who's absent today? 

Who's this? 
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Now you. It's your turn. 

Thank you. 

What's this? 

I'm sorry. 

 

6.2. Metody nauczania 

6.2.1. Metoda komunikacyjna 

W podejściu komunikacyjnym w nauczaniu podkreśla się 

priorytetową rolę umiejętności porozumiewania się, a więc 

umiejętności używania języka w kontekście społecznym. 

Celem nauczania i uczenia się języka angielskiego jest nie 

tylko poznanie struktur językowych oraz słów, ale 

wymiana informacji między ludźmi. Metoda 

komunikacyjna (communicative method) wykorzystywana 

w nauczaniu języka angielskiego opiera się na stworzeniu 

luki informacyjnej (information gap) i zasadzie celowego 

działania. Aby zaspokoić swoją ciekawość i zdobyć 

potrzebną informację, uczniowie przekazują sobie 

nawzajem brakujące elementy całości. Komunikacja jest 

ważniejsza niż poprawność wypowiedzi. Sytuacje 

komunikacyjne umiejscowione są w kontekście 

dostosowanym do zainteresowań i potrzeb uczniów oraz 

przystosowane do ich możliwości intelektualnych                 

i emocjonalnych. Ważne jest również, aby zachowana 

została autentyczność i naturalność używanego języka. 

Punktem wyjścia opracowywanych programów nauczania 

są funkcje i sytuacje komunikacyjne, a nie struktury 

językowe. Nauczyciel zachęca uczniów do podejmowania 

prób twórczej językowej zabawy. Pojęcie błędu 

językowego jest znacznie zmodyfikowane – błąd 

traktowany jest jako nieodłączny element uczenia się, 

cecha charakterystyczna interjęzyka tworzonego przez 

ucznia. W taki sposób respektujemy prawo ucznia do 

błędu. 

6.2.2. Metoda audiolingwalna 

W przeciwieństwie do metody komunikacyjnej metoda 

audiolingwalna (audiolingual method) główny nacisk 

kładzie na poprawne powtarzanie słów i fraz językowych 

za wzorem (nagraniem lub nauczycielem) chórem lub/i 

indywidualnie. Korekta błędów następuje natychmiast po 

zakończeniu ćwiczenia. Podkreśla się łatwość dzieci           

w imitacji modelu oraz podobieństwo do metody 

naturalnej przyswajania języka ojczystego. Niestety 

uczniowie szybko nużą się, jeśli powtarzanie jest zbyt 

długie i monotonne. Dodatkowym problemem jest 

niezrozumienie przez uczniów celu wielokrotnego 

powtarzania. Techniki używane w ramach metody 

audiolingwalnej powinny być znacznie urozmaicone          

i zaskakiwać uczniów, np. powtarzając, można zachęcać 

uczniów do tworzenia własnych oryginalnych 

przykładów. Im bardziej przykłady te odwołują się do 

świata uczniów oraz wyrażają ich doświadczenia, 

szczególnie poczucie humoru, tym bardziej są efektywne i 

akceptowane przez uczniów. 

6.2.3. Metoda audiowizualna 

Metoda audiowizualna (audiovisual method) wykorzystuje 

dźwięk (nagranie) w połączeniu z ilustracją. Jest bardziej 

atrakcyjna dla uczniów dzięki wykorzystaniu różnych 

bodźców. Podobnie jak w wypadku metody 

audiolingwalnej, jej przydatność w nauczaniu zależy od 

atrakcyjności stosowanych technik i materiałów. Metoda 

ta daje możliwość użycia dźwięku i obrazu jednocześnie 

lub osobno zależnie od planowanego przez nauczyciela 

celu zadania. Łączenie obrazków i wyrazów oraz zdań na 

tablicy może być przeprowadzone jako zadanie dla 

pojedynczych uczniów lub gra drużynowa. Wybrane 

obrazki mogą stanowić podstawę do układania zdań                  

i opowiadań. Im większa różnorodność, tym większa 

motywacja uczniów. 

Na II etapie edukacyjnym wzrasta znaczenie materiałów 

autentycznych, szczególnie fotografii i wycinków z gazet 

oraz czasopism. 

 

6.3. Procedury typowe dla II 

etapu nauczania 

Bez względu na podejście metodyczne i wybór konkretnej 

metody nauczania istotne jest wykorzystanie 

różnorodnych sposobów pracy z uczniami, w przypadku 

klasy IV również tych, które wykorzystuje się w nauczaniu 

wczesnoszkolnym. 

6.3.1. Nauka poprzez zabawę 
 
Gry i zabawy (games) stanowią istotną formę nauki 
szczególnie na początku II etapu nauczania. Uczniowie 
przyswajają nową wiedzę poprzez zabawę, która jest dla 
nich najbardziej naturalnym rodzajem aktywności. Gry i 
zabawy językowe stymulują i motywują uczniów, 
przywołują pozytywne skojarzenia i pomagają kreować 
atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Ponadto formy 
zabawowe aktywizują ucznia w sposób całościowy. Nauka 
wymaga zaangażowania ruchowego oraz wielu zmysłów: 
wzroku, słuchu, dotyku, węchu, a nawet smaku, czyli 
spełniony zostaje postulat nauczania wielozmysłowego 
(polisensory teaching). Zanim jednak nauczyciel wybierze 
zabawę lub grę, musi krytycznie ocenić jej przydatność i 
związane z nią korzyści językowe, poznawcze oraz 
społeczne, np. czy uczniowie faktycznie używać będą 
języka angielskiego, czy nie uznają zabaw za zbyt 
infantylne, czy formy interakcji sprzyjają rozwijaniu 
umiejętności pracy w zespole. Na II etapie edukacyjnym 
istotne jest, aby gra lub zabawa stanowiła dla uczniów 
jednocześnie wyzwanie intelektualne. 

 

6.3.2. Wykorzystanie piosenek, rymowanek  

i rapów 

Wprowadzając piosenki, rymowanki i rapy (songs, rhymes, 

raps), wykorzystuje się naturalne predyspozycje uczniów 

do przyswajania języka, czyli umiejętność imitacji, dobrą 

pamięć oraz działanie przez analogię. Piosenki i rapy 

zwykle zawierają powtarzający się element, np. refren. 

Zapamiętywaniu sprzyja melodia, rytm, rym i często 

towarzyszący piosence ruch. Zachęcamy uczniów nie 

tylko do powtarzania, ale również do tworzenia nowych 

piosenek i rapów. Na II etapie edukacyjnym wzrasta 

znaczenie autentycznej muzyki i aktualnych przebojów 

wykonywanych w języku angielskim, a słuchanych przez 

rówieśników uczniów, nie tylko w krajach 

anglojęzycznych. W ten sposób umożliwiamy uczniom 

kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz rozwijanie 

kompetencji interkulturowej 
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6.3.3. Wykorzystanie tekstów narracyjnych 

W nauczaniu dzieci od dawna stosuje się metody 

związane z narracją (storytelling). Walory dydaktyczne 

obejmują elementy typowo językowe, przede wszystkim 

regularnie i rytmicznie powtarzające się słowa, zwroty lub 

struktury oraz ich sugestywną kontekstualizację                      

i wizualizację. Przewidywalność powtórzeń wpływa na 

poczucie bezpieczeństwa uczniów. Pozytywne skojarzenia 

związane z opowiadaniem i czytaniem historyjek 

wprowadzają specyficzną, przyjemną atmosferę nauki                 

w klasie. Bardzo istotne są kryteria doboru opowiadań, 

które powinny „dorastać” razem z uczniami i wnosić nie 

tylko moralizujące wartości typowe dla bajek                                 

i niesamowite wytwory wyobraźni typowe dla świata 

fantazji, ale wartości poznawcze skupione na realnym 

świecie. 

6.3.4. Wykorzystanie dramy 

Innym sposobem pracy popularnym w szkole 

podstawowej jest drama (drama techniques), czyli 

improwizacje, odgrywanie w różnych sytuacjach ról, 

scenek oraz przedstawień. Korzyści dotyczą nie tylko sfery 

językowej, utrwalania nowego słownictwa i struktur 

językowych w nowym kontekście i kształtowania 

kompetencji komunikacyjnej, ale również sfery 

emocjonalnej i społecznej ucznia. Techniki dramowe 

umożliwiają pracę nad wyraźną artykulacją dźwięków 

oraz ekspresją werbalną i niewerbalną. Ponadto rozwijają 

wyobraźnię artystyczną ucznia oraz uwrażliwiają go na 

tekst literacki, odpowiednią scenografię i oprawę 

muzyczną przedstawień. Drama sprzyja pracy nad 

pokonaniem barier emocjonalnych, np. nieśmiałości, 

niskiej samooceny oraz promuje współpracę, a nie 

współzawodnictwo między uczniami. 

6.3.5. Projekty językowe na lekcji języka 

angielskiego 

Nadrzędnym celem projektów językowych (project work) 

jest utrwalanie i zastosowanie wcześniej poznanych słów              

i struktur, ale nie można pominąć korzyści poznawczych           

i społeczno-emocjonalnych wynikających z zastosowania 

pracy projektowej. 

W pierwszej fazie projektu uczniowie sami lub z pomocą 

nauczyciela rozdzielają zadania zgodnie ze swoimi 

umiejętnościami, przejmując tym samym 

odpowiedzialność za własne działania. Druga faza to 

zespołowa lub indywidualna praca nad projektem. Pewne 

fazy przygotowania mogą odbyć się poza klasą (zbieranie 

informacji, materiałów lub wykonanie pewnych prac 

plastycznych). Trzecia faza to przygotowanie prezentacji, 

np. w formie plakatu, i omówienie pracy w języku 

angielskim. 

Sposób realizowania projektu uzależniony jest od 

samodzielności uczniów, mogą więc wystąpić znaczne 

różnice podczas jego realizacji, niemniej warto jest 

wdrażać uczniów do pracy projektowej. Ekspozycja 

wspólnej pracy uczniów przynosi im poczucie dumy                 

i wiary we własne możliwości. 

Projekty dają możliwość integrowania programu 

nauczania języka angielskiego z programem 

realizowanym na innych przedmiotach. Stwarzają też 

doskonałą okazję do kształtowania umiejętności 

współdziałania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 

Warto zaprezentować efekty pracy projektowej innym 

klasom oraz rodzicom na spotkaniu klasowym. 

 

6.4. Techniki nauczania 

Podane poniżej techniki mogą być zastosowane we 

wszystkich klasach szkoły podstawowej. Rola nauczyciela 

polega na umiejętnym dopasowaniu technik do wymagań 

poszczególnych klas, zapewnieniu odpowiedniego stopnia 

koniecznej różnorodności (variety) oraz stopnia trudności. 

Ogromnie ważne jest rozpoznanie strefy najbliższego 

rozwoju ucznia (Zone of Proximal Development – ZPD), 

czyli nie tylko tego, co uczeń jest w stanie wykonać sam, 

ale też tego, co może zrobić z pomocą nauczyciela lub/i 

innych uczniów. 

6.4.1. Techniki nauczania słownictwa 

• prezentacja i ćwiczenie nowych słów na podstawie 

materiałów autentycznych (authentic materials)                       

i przedmiotów (realia); 

• prezentacja i utrwalanie słownictwa na podstawie 

opowiadania; 

• prezentacja i utrwalanie słownictwa na podstawie 

piosenek i rapów; 

• poszerzanie słownictwa w ramach tematu/pola 

semantycznego, np. z wykorzystaniem burzy mózgów 

(brainstorming); 

• utrwalanie słownictwa poprzez zabawy                                    

z autentycznymi przedmiotami (realia); 

• stosowanie gier opartych na zapamiętywaniu (memory 

games); 

• literowanie – zapisywanie słów (spelling).  

 

6.4.2. Techniki nauczania wymowy 
 

• powtarzanie modelu językowego (słów, fraz, zdań) za 

nauczycielem lub nagraniem; 

• powtarzanie, uczenie się na pamięć, wspólne 

śpiewanie piosenek, rymowanek, rapów; 

• powtarzanie, uczenie się na pamięć „łamańców 

językowych"; 

• tworzenie, pisanie nowych, kolejnych zwrotek 

rymowanek, łamańców językowych; 

• wyszukiwanie par rymujących się wyrazów; 

• wysłuchiwanie wyrazów z analogicznym dźwiękiem; 

• słuchanie/czytanie książeczek opartych na zabawie 

wyrazami z tym samym dźwiękiem; 

• czytanie na głos krótkich, prostych tekstów; 

• opanowanie symboli fonetycznych (phonetic symbols). 

 

 

 



25 

 

6.4.3. Techniki nauczania gramatyki 

• prezentacja i utrwalanie nowych struktur na podstawie 

opowiadania; 

• prezentacja i utrwalanie nowych struktur na podstawie 

piosenek i rymowanek; 

• tworzenie, pisanie nowych części historyjki z użyciem 

nowej struktury; 

• układanie w dłuższe struktury gramatyczne 

rozsypanki wyrazowej; 

• zabawa wyrazami, tak aby powstały pytania/zdania; 

• łączenie obrazków i odpowiednich struktur; 

• analiza nowych struktur gramatycznych na podstawie 

umieszczonych w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń 

wyjaśnień po polsku dotyczących specyfiki nowych 

struktur; 

• uzupełnianie odpowiednią strukturą gramatyczną 

zdań, opowiadań, dialogów. 

6.4.4. Techniki nauczania sprawności 

receptywnych: słuchania i czytania 

• słuchanie/czytanie i wykonywanie poleceń 

nauczyciela (listen/read and do activities), np. 

posłuchaj/przeczytaj i zaznacz, zakreśl, połącz w pary 

oraz odpowiedz na pytania nauczyciela itd.; 

• przewidywanie na podstawie tytułu, ilustracji lub 

słów-kluczy treści tekstu słuchanego/ czytanego 

(prediction); 

• zrozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego/ 

czytanego (listening/reading for the gist); 

• wyszukiwanie szczegółowych informacji 

w tekście (listening/reading for details – scanning); 

• po wysłuchaniu nagranego tekstu odczytywanie na 

głos pojedynczych słów, fraz, zdań oraz krótkich 

tekstów; 

• ciche czytanie i wykonanie zadań 

sprawdzających zrozumienie. 

 
 

6.4.5. Techniki nauczania sprawności 

produktywnych: mówienia i pisania 
 

• odpowiadanie na pytania nauczyciela 

i zapisywanie odpowiedzi; początkowo z użyciem 

pojedynczych słów, stałych wyrażeń i zwrotów 

językowych (formulaic chunks), prostych zdań; 

• ustne opisywanie ilustracji – opis obrazka 

przechodzący od pojedynczych słów do prostych                  

i bardziej złożonych zdań; 

• mówienie/pisanie o sobie na podstawie 

zaprezentowanego modelu, np. uzupełnianie luki 

informacyjnej; 

• samodzielne zadawanie pytań; 

• prowadzenie krótkiej rozmowy stymulowanej 

obrazkiem/podanym zestawem słów, pytań, 

uzupełnioną ankietę (survey); 

• prowadzenie krótkiej, spontanicznej rozmowy; 

• pisanie krótkiego, kilkuzdaniowego tekstu. 

6.4.6. Techniki wdrażania autonomii ucznia 

Wdrażanie elementów autonomicznego uczenia się jest 

procesem długotrwałym i trudnym. Wymaga od 

nauczyciela skrupulatnego zaplanowania, konsekwencji  

w realizacji zadań oraz systematyczności. Jednak 

satysfakcja, jaką daje obserwacja rozwoju ucznia, coraz 

bardziej odpowiedzialnego za własne uczenie się, 

rekompensuje wszystkie trudności i problemy. Wskazane 

jest jednoczesne zapoznanie rodziców z zasadami 

autonomii ucznia. 

Proponujemy następujące techniki, które pomogą uczniom 

uwierzyć we własne możliwości i postępy w nauce: 

• systematyczne wdrażanie do dokonywania samooceny 

(self-assessment); 

• monitorowanie świadomego uczenia się: 

rozpoznawanie celów oraz postępów w nauce, głównie 

poprzez odpowiednio sformułowane pytania 

nauczyciela; 

• refleksja dotycząca treści nauczanego materiału; 

• zachęcanie uczniów do wyrażania opinii na temat 

stopnia satysfakcji; 

• zachęcanie dzieci do udzielania sobie nawzajem 

informacji na temat poprawności wykonywanych 

zadań; 

• wdrażanie uczniów do pracy w parach/grupach; 

• zachęcanie uczniów do samodzielnego korzystania ze 

słowników dwujęzycznych; 

• prowadzenie własnych słowniczków obrazkowo-

wyrazowych; 

• samodzielne czytanie książeczek w uproszczonej 

wersji językowej (graded readers); 

• zachęcanie dzieci do odnajdywania przykładów użycia 

języka angielskiego poza szkołą (English around us), np. 

na opakowaniach różnych produktów                             

lub w reklamach; 

• oferowanie na lekcji ćwiczeń do wyboru; 

• oferowanie zadań domowych do wyboru; 

• wykorzystanie projektów językowych; 

• prowadzenie „portfolio" językowego (language  

       portfolio);  

• zachęcanie do samodzielnego korzystania z 

załączonych do podręczników interaktywnych CD-

ROM-ów, dzięki którym uczniowie mogą powtórzyć 

nowy materiał językowy wprowadzany na lekcji oraz 

sprawdzić, ile zrozumieli i zapamiętali; 

6.4.7. sukcesywne wprowadzanie symboli 
fonetycznych umożliwiających uczniom samodzielne 
posługiwanie się słownikiem językowym. 

6.4.8.  Techniki dramowe 

Nie można przecenić wartości edukacyjnych                  

i wychowawczych technik dramowych (drama 

techniques) stosowanych w nauczaniu języka 

angielskiego. Oto przykłady proponowanych technik: 

• ćwiczenie języka komunikacji niewerbalnej – mowa 

ciała, np. pantomima; 

• uczenie się na pamięć i recytacja krótkich wierszyków, 

rymowanek, piosenek; 

• odgrywanie ról w scenkach sytuacyjnych (roleplay); 

• odgrywanie scenek na podstawie 

prezentowanych tekstów; 

• opracowywanie i odgrywanie krótkich scenek; 

• przygotowanie i odegranie przedstawień/scenek 

okolicznościowych, np. na zakończenie roku. 
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6.4.8. Techniki multimedialne 

Obecnie umiejętność korzystania ze środków 

multimedialnych jest jednym z podstawowych 

wymogów edukacyjnych. Poniżej kilka sugestii 

dotyczących wykorzystania materiałów 

multimedialnych: 

• zachęcanie uczniów do pracy z CD-ROM-em 

dołączonym do podręcznika; 

• wyszukiwanie określonych informacji w internecie 

(wersja anglojęzyczna); 

• zachęcanie uczniów do oglądania filmów 

       i programów w oryginalnej wersji językowej przez           

      wykorzystanie materiałów DVD dołączonych do     

      podręcznika; 

• wykorzystanie tablicy interaktywnej. 

 

6.5. Formy pracy 

Różnorodność form pracy na lekcji jest elementem, który 

w znacznym stopniu wpływa na atrakcyjność zajęć oraz 

atmosferę w klasie. Zakres możliwości jest dość duży. 

Nauczyciel powinien zwrócić baczną uwagę na sposób 

wprowadzania nowych form interakcji, tak aby nie 

doprowadzić do nieporozumień i chaosu. 

Nauczyciel może zaproponować następujące formy: 

• praca z całą klasą – nauczyciel inicjuje i kieruje pracą 

(lockstep); 

• wypowiedzi chórem, np. cała klasa powtarza, śpiewa; 

• wypowiedzi indywidualne uczniów – kolejność 

wskazana przez nauczyciela; 

• praca indywidualna, np. wypełnianie zadań, 

ciche czytanie itp.; 

• praca w parach otwartych (open pairs) – dwoje dzieci 

„występuje" przed klasą – jest to istotny element 

prezentacji zadania i sprawdzenia zrozumienia 

polecenia nauczyciela; 

• praca w parach zamkniętych (closed pairs) – wszyscy  

uczniowie pracują podzieleni na pary; 

• praca w zespołach/grupach (groupwork) – warto  

zwrócić uwagę na odpowiedni układ ławek 

w klasie, np. ławki ustawione w podkowę, okrąg lub 

połączone po dwie. 

6.6. Materiały nauczania 

Materiały nauczania są bardzo ważnym elementem 

procesu nauczania. W znacznym stopniu wpływają one na 

motywację uczniów do nauki nowego języka, rozwój ich 

wyobraźni oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

Wykorzystywane na zajęciach materiały i pomoce 

dydaktyczne nie tylko muszą spełniać wszystkie wymogi 

merytoryczne, ale również ich opracowanie graficzne musi 

być staranne i bardzo wysokiej jakości. 

6.6.1. Podręczniki 

Podstawowe materiały nauczania to zestaw: podręcznik, 

ćwiczenia i książka nauczyciela, która zawiera 

opracowanie metodyczne kursu i dodatkowe zadania oraz 

oddzielne zestawy testów. Niezbędną częścią zestawu są 

płyty CD z nagraniami tekstów, scenek i piosenek. 

Natomiast płyty DVD i tablice interaktywne znacznie 

poszerzają możliwości prezentacji nowego języka i 

materiałów kulturowych. Dodatkowo podręczniki 

wyposażone są w CD-ROM, który przeznaczony jest 

głównie do indywidualnej pracy w domu lub w pracowni 

komputerowej. Seria Discover English została także 

przygotowana w wersji elektronicznej do wykorzystania 

na komputerach lub tabletach w czasie lekcji. 

• New Friends 

• Sky High 

• Today 

• Look 

• Discover English 

6.6.2. Pomoce naukowe i środki 

dydaktyczne 

Niżej wymienione środki dydaktyczne są niezwykle 

przydatne podczas zajęć w klasach IV-VI: 

• plakaty (posters), plansze tematyczne; 

• słowniki dwujęzyczne i obrazkowo-słowne; 

• materiały autentyczne (authentic materials), np. mapy 

zdjęcia itp.; 

• autentyczne przedmioty (realia), np. guziki,              

muszelki itp.; 

• materiały plastyczne. 

6.6.3. Materiały pomocnicze 

• Longman Repetytorium 

Szóstoklasisty – 

Catherine Bright, Liz 

Kilbey, Małgorzata 

Tetiurka Konsultacja: 

Mariola Bogucka 

• dodatkowe DVD, np.  

Life in Britain                       

Kirsty's Secret 

• słowniki, np. 

Longman Słownik Podręczny Longman Picture Dictionary 

Longman Photo Dictionary  

• książeczki w uproszczonej formie językowej               

Penguin Young Readers (Age 9-11, small format) 

Penguin Kids                                                                         

Penguin Readers  

• książeczki z nagraniami i płytkami CD-ROM               

Penguin Active Reading 

• biblioteka metodyczna nauczyciela                                    

The Practice of English Language Teaching + DVD 

Essential Teacher Knowledge  

Kurs online Teacher Development Interactive 
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6.7. Struktura lekcji i zasady   
planowania 

Dzieci są bardzo wymagającymi uczniami, głównie ze 

względu na swoje potrzeby wynikające z etapu rozwoju 

poznawczego, emocjonalnego i społecznego, na którym się 

znajdują. Aby sprostać tym wymaganiom, lekcja języka 

angielskiego powinna być skonstruowana zgodnie z 

kilkoma zasadami. 

Przede wszystkim układ lekcji, czyli kolejne jej fazy, 

powinny być znane i zrozumiałe dla uczniów. Dzięki 

temu, że struktura lekcji jest przewidywalna, wzmacnia się 

poczucie bezpieczeństwa (security) uczniów oraz 

eliminowana jest frustracja i zniechęcenie. Szczególnie 

ważne jest staranne przygotowanie rytuałów klasowych 

(patrz sekcja 6.1.), które wpływają pozytywnie na 

organizację lekcji, podkreślają jej kolejne etapy                         

i sygnalizują zmiany. Struktura lekcji jest schematem, 

który wypełnia się różnorodnymi ćwiczeniami i zadaniami 

dla uczniów. 

Zapewnienie różnorodności w ramach każdej fazy ma na 

celu: 

• ciągłe aktywizowanie uczniów; 

• utrzymanie zainteresowania uczniów; 

• zaangażowanie różnych zmysłów; 

• wykorzystanie różnych stylów uczenia się; 

• zintegrowanie sprawności językowych; 

• zapewnienie odpowiedniego tempa lekcji. 

Aby osiągać zamierzoną różnorodność, należy w czasie 

lekcji zmieniać formy, metody i techniki pracy z uczniami 

oraz wykorzystywać różne materiały dydaktyczne. 

Proponowane fazy lekcji: 

• rozgrzewka językowa (warm-up); 

• prezentacja nowego materiału; 

• ćwiczenia utrwalające; 

• zakończenie lekcji – refleksja nad tym, czego uczniowie 

się nauczyli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ 

UCZNIA 

Świadomość celów, do jakich nauczyciel i uczniowie dążą, 

jest jednym z najważniejszych elementów planowania 

procesu dydaktycznego oraz rozkładu materiału na nowy 

rok szkolny. 

Nowością na II etapie nauczania jest wprowadzenie 

wskaźników poziomu biegłości językowej                                  

w sześciostopniowej skali według „Europejskiego systemu 

opisu kształcenia językowego” (ESOKJ). Znajomość 

systemu i jego oznaczeń jest bardzo ważna, by móc 

zapewnić spójność celów oraz umożliwić płynne przejście 

i kontynuację nauki na dalszych etapach edukacji ucznia. 

Dzięki wiedzy, że poziom biegłości językowej (common 

reference levels) w klasach IV-VI określany jest jako A1 lub 

A2 (dla uczniów na wyższym poziomie zaawansowania), 

natomiast w gimnazjum na poziomie B1, nauczyciel języka 

angielskiego może tak organizować proces nauczania, aby 

przygotować uczniów do nauki na kolejnym etapie 

edukacyjnym. Znajomość poziomów jest szczególnie 

przydatna w motywowaniu uczniów, uświadamianiu im, 

na jakim są poziomie zaawansowania i jakie mogą być 

ich aspiracje. 

Każda opanowana umiejętność rozumiana jest jako 

kompetencja cząstkowa na drodze do osiągnięcia pełnej 

językowej kompetencji komunikacyjnej. Należy pamiętać, 

że uczniowie nie zawsze osiągają zakładane poziomy           

w zaprezentowanej kolejności oraz że nie wszystkie 

umiejętności są przez nich opanowywane w tym samym 

zakresie, np. ten sam uczeń może osiągnąć sprawność 

rozumienia ze słuchu na poziomie A2, a pisania na 

poziomie A1. Na różnice ma wpływ osobowość ucznia, 

jego preferencje w uczeniu się oraz czas i liczba ćwiczeń 

przeznaczonych na kształcenie poszczególnych 

sprawności. Monitorowanie postępów uczniów                         

i osiąganych celów ma zasadnicze znaczenie dla 

efektywnego nauczania języka angielskiego. 

Zgodnie z nowym podejściem do nauczania języka 

angielskiego opis osiągnięć dotyczy postępów ucznia              

w zakresie zdobywanej wiedzy oraz rozwijanych 

umiejętności jej zastosowania, obejmujących rozumienie ze 

słuchu, czytanie, mówienie – w dwóch aspektach: 

prezentacja i interakcja (rozmowa) – oraz pisanie (patrz 

sekcja 7.1. Kompetencje cząstkowe). Dodatkowo podajemy 

również zakres osiągnięć w ramach umiejętności uczenia 

się (patrz sekcja 7.2. Umiejętność uczenia się). 
 
W związku z potencjalnie dużym zróżnicowaniem potrzeb 
poszczególnych uczniów oraz dużą różnorodnością 
organizacyjną nauczania języka angielskiego w szkołach 
(poziom rozpoczęcia nauki w klasie IV, liczba godzin oraz 
liczebność klas na II etapie), poniżej podajemy standardy 
na dwóch poziomach: A1 i A2. 
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7.1. Kompetencje cząstkowe 

Nasz program jest kompatybilny ze wskaźnikami 

„Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego” 

oraz z „Europejskim portfolio językowym” adaptowanym 

do potrzeb uczniów na II etapie edukacyjnym. 

Rozumienie – słuchanie  

Uczeń w pierwszej fazie (poziom A1), gdy tempo 

wypowiedzi jest wolne, a artykulacja wyraźna: 

• potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa                          

i wyrażenia dotyczące własnej osoby 

i najbliższego otoczenia; 

• rozumie znaczenie zwrotów dotyczących dnia 

codziennego; 

• rozumie ogólny sens tekstów słuchanych 

prezentowanych w klasie; 

• wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście 

słuchanym. 

W następnej kolejności (poziom A2), gdy tempo 

wypowiedzi jest zbliżone do naturalnego, uczeń: 

• potrafi zrozumieć najczęściej używane słowa                            

i wyrażenia oraz informacje dotyczące ucznia i jego 

najbliższego otoczenia; 

• rozpoznaje różne rodzaje sytuacji 

komunikacyjnych, np. u lekarza; 

• potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich 

komunikatach i ogłoszeniach. 

Rozumienie – czytanie  

Uczeń w pierwszej fazie (poziom A1): 

• rozumie znane nazwy, pojedyncze słowa i bardzo 

proste zdania, np. na plakatach, ogłoszeniach; 

• rozumie ogólny sens krótkich, prostych, 

kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych. 

Uczeń w drugiej fazie (poziom A2): 

• rozumie ogólny sens bardzo krótkiego, prostego 

tekstu; 

• potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje 

szczegółowe w tekstach dotyczących codzienności; 

• rozpoznaje krótkie, proste teksty, np. list prywatny, 

opowiadanie, zaproszenie. 

Mówienie – interakcje (rozmowa) 

Uczeń na poziomie A1: 

• potrafi brać udział w rozmowie, pod warunkiem że 

rozmówca jest gotów powtarzać swoje myśli 

i inaczej je formułować; 

• potrafi formułować proste pytania dotyczące 

najbardziej znanych tematów i odpowiadać na tego 

typu pytania. 

Uczeń na poziomie A2: 

• potrafi radzić sobie w bardzo krótkich rozmowach 

towarzyskich; 

• samodzielnie zadaje pytania na tematy dotyczące 

najbliższego otoczenia; 
 

• potrafi brać udział w rozmowie na znane tematy, 

wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany 

informacji. 

Mówienie – produkcja (opowiadanie) 

Uczeń na poziomie A1: 

• potrafi używać według wzoru prostych wyrażeń, aby 

opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie; 

• podaje swój wiek, swoje upodobania, mówi 
 

       o tym, co potrafi robić, wyraża swoje emocje. 

Uczeń na poziomie A2: 

• potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń, zdań, by             

w prosty sposób opisać ludzi, przedmioty i miejsca; 

• potrafi opisać czynności dnia codziennego; 

• potrafi wyrazić swoje opinie i myśli w zwięzły i prosty  

       sposób. 

Pisanie 

Uczeń w pierwszej fazie (poziom A1): 

• potrafi w formie prostego tekstu udzielić 

podstawowych informacji na swój temat; 

• potrafi napisać bardzo prosty krótki tekst według 

wzoru, np. na pocztówce; 

• potrafi w kilku zdaniach opisać według wzoru ludzi, 

przedmioty i czynności dnia codziennego. 

Uczeń w drugiej fazie (poziom A2): 

• potrafi samodzielnie napisać prostą krótką notatkę na 

znane sobie tematy; 

• potrafi napisać bardzo krotki list prywatny, np. 

wyrażający podziękowania. 

 

7.2. Umiejętność uczenia się 

Nowoczesne podejście do nauczania języka angielskiego 

zakłada równoczesne z kształceniem językowym 

kształcenie strategii uczenia się. Zadaniem nauczyciela jest 

angażować ucznia w różne zadania, które kształtują 

strategie uczenia się, monitorować postępy ucznia oraz 

przede wszystkim wspomagać go i udzielać pozytywnej 

informacji zwrotnej na temat jego postępów. Podana 

poniżej lista obejmuje możliwe osiągnięcia uczniów w tym 

zakresie. Uczeń: 

• rozumie cel zadań i potrzebę uczenia się języka 

angielskiego; 

• potrafi domyślać się znaczenia słów z kontekstu/ gestu 

(intelligent guessing); 

• świadomie stosuje strategie zapamiętywania nowych 

słów; 

• rozumie cel samooceny i potrafi ocenić swoje postępy; 

• jest samodzielny: sam podejmuje próby 

rozwiązywania zadań; 

• chętnie wykonuje zadania, nawet dodatkowe; 

• potrafi poradzić sobie z niepowodzeniem, np. chętnie 

poprawia źle wykonane zadanie; 

• potrafi pracować ze słownikiem dwujęzycznym; 

• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w języku 

      angielskim również za pomocą technologii  

      informacyjno-komunikacyjnych. 
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Szczególnie ważna jest refleksja nad uczeniem się,              

przede wszystkim uświadomienie uczniom ich 

odpowiedzialności za efektywność uczenia się, 

świadomego podejmowania decyzji dotyczących wyboru 

strategii uczenia się oraz roli samooceny (patrz sekcja 8.6.). 

 

 

8. SPRAWDZANIE 

    POSTĘPÓW W NAUCE                  

I PROPOZYCJE ICH 

OCENIANIA 

8.1. Ogólne założenia 

Monitorowanie postępów ucznia, diagnozowanie 

ewentualnych trudności, a następnie ocenianie to 

niewątpliwie najtrudniejsze elementy pracy każdego 

nauczyciela. Bez nich proces nauczania i uczenia się byłby 

niekompletny, a ocena efektywności nauczania 

niemożliwa. Nauczyciel zdobywa informacje na temat 

nauczania, a uczniowie dowiadują się, w jakim stopniu 

opanowali treści i umiejętności. Jednocześnie uczniowie 

bacznie obserwują, jak są oceniani, a bycie sprawiedliwym 

plasują na bardzo wysokim miejscu w rankingu 

najbardziej pożądanych cech nauczyciela. 

Koncepcja oceniania oparta jest na zasadzie pomiaru 

sprawdzającego (criterion-referenced assessment), czyli 

sprawdzenia, w jakim stopniu uczeń osiągnął założenia 

programowe, oraz jak wypada na tle klasy, czyli pomiaru 

różnicującego (norm-referenced assessment). Wprowadzenie 

oceniania ilościowego wyrażanego w stopniach nie 

powinno zachęcać uczniów do ustalania niezdrowych 

rankingów. Zarówno sposób oceniania, jak                                       

i komunikowanie wyników powinno być zgodne                            

z założeniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

który na II etapie edukacji rekomenduje prowadzenie 

oceniania formatywnego (formative/continuous assessment) 

(patrz sekcja 8.2.), oraz zaleca stosowanie oceny 

podsumowującej (summative assessment) (patrz sekcja 8.3.). 

Na II etapie edukacyjnym ocena ma charakter ilościowy              

i jest wyrażana w stopniach (patrz sekcja 8.4.). 

Uważamy, że metody sprawdzania postępów ucznia oraz 

oceniania powinny być przyjazne dla uczniów, tak aby ich 

nie zniechęcić i nie zdemotywować do dalszej nauki. 

Celem przeprowadzania „akcji sprawdzających” nie jest 

zaskakiwanie uczniów, ale zachęcenie ich do refleksji na 

temat efektywności uczenia się. Do najważniejszych metod 

należą: systematyczna obserwacja postępów ucznia, 

formalne testy (patrz sekcja 8.4.1. Techniki kontroli 

pisemnej i 8.4.2. Techniki kontroli ustnej) oraz praca 

projektowa (patrz sekcja 8.4.3.). Wskazane jest, aby 

metody te używane były jednocześnie z wdrażaniem 

samooceny (patrz sekcja 8.6.) oraz pracą z portfolio (patrz 

sekcja 8.7.). 

Metody sprawdzania postępów uczniów powinny być 

przede wszystkim różnorodne, tak aby nauczyciel mógł            

w pełni dostrzec całą gamę osiągnięć ucznia. 

8.2. Ocenianie formatywne 

Ocenianie formatywne/bieżące (formative/continuous 

asessment) jest najważniejsze w procesie nauczania. Polega 

na udzielaniu uczniowi informacji na temat tego, co już 

osiągnął, w jakim zakresie oraz nad czym powinien 

jeszcze pracować, co poprawić oraz co udoskonalić. 

Eksponujemy osiągnięcia i pozytywne strony zachowania 

ucznia, aby wzmacniać to, co dobre, nie zaś zniechęcać 

ucznia do dalszej pracy i demotywować brakiem wiary            

w powodzenie. Opis osiągnięć i ewentualnych trudności 

jest ważną informacją dla rodziców i fundamentem 

profesjonalnej współpracy szkoła-dom. Nauczyciel 

natomiast uzyskuje cenną informację na temat 

efektywności nauczania: co powinien zmodyfikować, co 

zmienić w swojej pracy, aby ułatwić każdemu uczniowi 

naukę. 
 

W ocenianiu formatywnym przydatna jest karta 

indywidualnej pracy uczniów (patrz Tabela 4 na str. 30), 

na której nauczyciel systematycznie odnotowuje 

informacje na temat aktywności, postępów i ewentualnych 

trudności ucznia. 
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Tabela 4. Karta indywidualnej pracy uczniów. 

 

Klasa  .......................................................  

Początek okresu obserwacji: .............................................................  Zakończenie okresu obserwacji: …………………………………………    
 

Nazwisko ucznia 
          

Systemy językowe 

Gramatyka 
          

Słownictwo 
          

Sprawności językowe 

Czytanie 
          

Pisanie 
          

Rozumienie ze słuchu 
          

Wypowiedź 
          

Interakcja 
          

Umiejętność uczenia się 

Praca w grupie 
          

Praca indywidualna 
          

Wkład pracy 
          

Zadania 

Praca w domu 
          

Praca projektowa 
          

Zadania dodatkowe 
          

Ogółem 
          

Komentarz 

dot. postępów w nauce języka 
          

dot. zadań dodatkowych 
          

dot. zadań wyrównawczych 
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Dzięki analizie wyników testów i bezpośredniej obserwacji 

nauczyciel może dokonać oceny efektywności nauczania    

i podjąć decyzję o przeznaczeniu większej ilości ćwiczeń 

utrwalających na treści, z którymi uczniowie mają 

problem oraz stwierdzić, czy istnieje potrzeba nauczania 

wyrównawczego (remedial teaching) i w jakim zakresie. 
 

8.3. Opisowa ocena 

sumatywna/ 

podsumowująca 

Ocena sumatywna przeprowadzona na zakończenie 

kolejnych semestrów, klasy IV, V oraz całego II etapu 

wczesnoszkolnego powinna ujmować informacje na temat 

wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia w odniesieniu 

do treści nauczania zawartych w podstawie programowej. 

Aby zapewnić uczniom kontynuację nauki w gimnazjum 

na właściwym poziomie, szczególnie ważny jest rzetelny 

opis i ocena osiągnięć ucznia na koniec klasy VI (patrz 

sekcja 7.). 

8.4. Metody sprawdzania 

postępów ucznia 

8.4.1. Techniki kontroli pisemnej – testy 

sprawdzające wiedzę (gramatyka, 

słownictwo) oraz sprawności językowe 

Testy są łatwym i szybkim sposobem sprawdzania              

i oceniania nauki i postępów uczniów: zawierają klucz              

i ograniczoną liczbę poprawnych odpowiedzi. Następnie 

wyniki przelicza się na punkty i oceny. Wskazane jest, aby 

nauczyciel przed testem dokładnie określił zakres 

sprawdzanego materiału: im węższy zakres, tym bardziej 

wyrazisty będzie uzyskany obraz oraz możliwość 

udzielenia konstruktywnej informacji uczniowi. 

Wskazane jest również, aby uczniowie zapoznali się 

z typem zadań. Typy zadań stosowane w naszym 

programie podobne są do wymaganych na 

egzaminach UCLES, aby stopniowo zapoznać 

uczniów z wymaganiami tych egzaminów 

i w konsekwencji ułatwić przygotowanie do tych 

egzaminów. 

Proponowane w naszym programie testy językowe 

sprawdzają zarówno gramatykę, jak i słownictwo oraz 

sprawności językowe, dając możliwość rzetelnej oceny 

postępów uczniów we wszystkich aspektach nauki języka. 

Testy językowe (language tests) sprawdzają słownictwo, 

gramatykę i inne funkcje językowe prezentowane w 

każdym cyklu/rozdziale podręcznika (patrz Tabela 5 na 

str. 32). 

Testy sprawdzające sprawności językowe (skills tests) 

sprawdzają sprawność rozumienia ze słuchu, czytania i 

pisania (patrz Tabela 6 na str. 33). 

Ważnym zadaniem nauczyciela jest ustalenie formy 

administrowania testów: 

• czy podany zostanie cel zadania testu, a jeśli tak, to              

w jakiej formie; 

• czy potrzebny jest limit czasu; 

• czy uczniowie pracują nad zadaniem samodzielnie, czy 

w parach; 

• jak udzielony będzie komentarz do prac – punkty, 

symbole, informacja opisowa – pisemna czy ustna; 

• jak przeprowadzona zostanie poprawa testu; 

• jak często stosowane będą testy. 

Aby ułatwić przeprowadzenie testów, proponowane testy 

opracowane zostały w wersji A i B, tak aby uczniowie 

siedzący obok siebie pracowali samodzielnie. Inną opcją 

jest użycie najpierw Testu A, a później Testu B, jako testu 

sprawdzającego postępy osiągnięte w wyniku nauczania 

wyrównawczego. 

8.4.2. Techniki kontroli ustnej 

Dużym wyzwaniem dla nauczyciela jest zorganizowanie 

systemu sprawdzenia rozwoju sprawności mówienia, 

szczególnie, gdy klasa jest liczna oraz gdy znajdują się               

w niej uczniowie nieśmiali. Proponujemy, aby nauczyciel 

zorganizował zajęcia w parach lub grupach, angażując 

uczniów w zadania „na mówienie”. Zadania najlepiej 

spełniające te wymogi to: 

• wypowiedź na opracowany temat; 

• zadania oparte o uzupełnienie informacji (luka 

informacyjna), np. odgadywanie opisywanego 

przedmiotu; 

• przeprowadzanie ankiety; 

• przeprowadzanie wywiadu. 

Wartością łączącą te zadania jest konkretny, wymierny cel 

– wypełnienie karty-ankiety, zdobycie potrzebnej 

informacji, odgadnięcie konkretnego przedmiotu. Ponadto 

uczniowie, którzy wcześniej niż inni wypełnią zadanie, 

mogą je powtórzyć z innym uczniem. 

Nauczyciel sprawuje kontrolę nad całą klasą, lecz wybiera 

poszczególnych uczniów, którym się bacznie przysłuchuje. 

W starszych klasach szkoły podstawowej uczniowie zdają 

sobie sprawę z tego, że są oceniani. W związku z tym 

ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, że ocena 

wypowiedzi ustnej wystawiana jest według ustalonych 

kryteriów (patrz Tabela 7 na str. 34). Tylko w takim 

przypadku subiektywna ocena nauczyciela będzie 

miarodajna i przejrzysta dla uczniów. Po zakończeniu 

zadania ważne jest udzielenie konstruktywnej informacji 

zwrotnej. 

Proponowana skala ocen: 

A – umiejętność opanowana w pełni 

B – umiejętność opanowana we fragmentach 

C – umiejętność nieopanowana lub wymaga 
intensywnego ćwiczenia.
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Tabela 5. Test językowy (Discover English 3). 
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Tabela 6. Test sprawdzający sprawności językowe (Sky High 3).  
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Tabela 7. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej. 
 

Komunikatywność: umiejętność 

przekazania informacji 

 

         

Płynność i spójność wypowiedzi 
 

         

Poprawność gramatyczna  

i leksykalna wypowiedzi 
         

Poprawność komunikacyjna 
         

Wymowa 
         

 

8.4.3. Praca projektowa 

Praca projektowa przeprowadzana na lekcji umożliwia 

nauczycielowi ocenianie postępów uczniów w wielu 

aspektach nauczania języka: 

• poprawność leksykalno-gramatyczna wykonanego 

zadania – rozwój językowy; 

• praca indywidualna jako część całości, praca 

       w parach lub zespołowa – rozwój emocjonalno-  

       społeczny; 

• sposób zdobywania brakujących informacji (również 

na temat języka) – rozwój umiejętności uczenia się. 

Jeśli częścią projektu jest praca plastyczna, a uczniowie 

zwykle wykonują ją w różnym tempie, nauczyciel może, 

podchodząc do ucznia, zadawać dodatkowe pytania lub 

udzielać wyjaśnień. Praca projektowa pozwoli 

nauczycielowi zapoznać się z zainteresowaniami 

poszczególnych uczniów, ich talentami oraz, w pewnym 

stopniu, preferowanym przez nich stylem uczenia się. Po 

zakończeniu pracy projektowej zachęcamy nauczycieli do 

eksponowania efektów pracy, np. plakatów. Zachęcamy, 

aby również rodzice podczas spotkań klasowych mieli 

okazję poznania efektów wspólnej pracy swoich dzieci. 

 

8.5. Ocenianie i stopnie 

W większości zadań testowych liczba punktów, jaką 

można uzyskać, odpowiada liczbie zadań. Następnie 

nauczyciel przekłada ilość uzyskanych punktów/ 

procentów na oceny według skali, którą uzna za stosowną. 

Zadania dodatkowe w testach powinny być przydzielane 

tylko tym uczniom, którzy bardzo dobrze wykonali 

zadania w głównym teście. 

 

 

 

Tabela 8. Proponowana skala ocen za testy  

językowe. 
 

Ocena celująca (6) min. 90% w teście głównym oraz 
zaliczone zadanie dodatkowe 

Ocena bardzo dobra (5) 90% lub więcej 36-40 punktów 

Ocena dobra (4) 73% lub więcej 30-35 punktów 

Ocena dostateczna (3) 60% lub więcej 24-29 punktów 

Ocena dopuszczająca (2) 45% lub więcej 18-23 punktów 

Ocena niedostateczna (1) poniżej 45% 0-17 punktów 

 

Tabela 9 .  Proponowana skala ocen za testy 

sprawdzające sprawności językowe. 
 

Ocena celująca (6) min. 90% w teście głównym oraz 
zaliczone zadanie dodatkowe 

Ocena bardzo dobra (5) 90% lub więcej 27-30 punktów 

Ocena dobra (4) 73% lub więcej 22-26 punktów 

Ocena dostateczna (3) 60% lub więcej 18-21 punktów 

Ocena dopuszczająca (2) 45% lub więcej 13-17 punktów 

Ocena niedostateczna (1) poniżej 45% 0-12 punktów 

 

8.6. Samoocena 

Umiejętność przeprowadzenia samooceny jest obecnie 

uważana za jeden z najistotniejszych czynników 

efektywnego uczenia się. Poniżej podajemy korzyści 

wynikające z systematycznego wdrażania uczniów do 

samooceny: 

• powtórka przyswajanych treści przeprowadzona przez 

samego ucznia; 

• refleksja nad tym, czego uczeń się uczy na lekcji języka 

angielskiego; 

• uświadamianie sobie własnych kompetencji 

językowych; 

• umiejętność określenia swoich mocnych i słabych 

stron; 

• pozytywne kształtowanie wizerunku siebie jako ucznia 

odnoszącego sukcesy: „Już umiem, potrafię nazwać, 

powiedzieć, rozumiem itp.”; 

• uczenie się odpowiedzialności za rezultaty własnej 

pracy; 

• motywacja do dalszej nauki. 
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Podsumowując, samoocena stanowi pierwszy krok na 

drodze do samodzielnego uczenia się. Kształtowanie 

umiejętności samooceny jest procesem, a więc tylko 

systematyczna refleksja dotycząca procesu uczenia się, np. 

wypełnianie kart samooceny, może przynieść zakładane 

efekty. Badania naukowe potwierdzają, że dzieci 

świadome celów poznawczych oraz strategii uczenia się 

osiągają lepsze rezultaty w nauce. 

Zachęcamy nauczycieli do korzystania z materiałów 

zamieszczanych jako ostatnie zadanie kolejnych 

rozdziałów w nowoczesnych podręcznikach (patrz Tabele 

10 i 11). Zadania te polegają na określeniu przez ucznia,           

w jakim stopniu opanował prezentowany i ćwiczony na 

lekcjach materiał. Sami uczniowie wystawiają sobie ocenę. 

Innym istotnym pytaniem jest: „Czy podobał ci się ten 

rozdział?”, „Czy temat rozdziału był interesujący?”. 

Fragment lekcji poświęcony refleksji jest bardzo ważnym 

momentem wyciszenia i skupienia się na sobie. 

Każdy uczeń ma prawo do własnego zdania na temat 

treści i sposobu prezentacji materiału. Karta samooceny             

i inne formy oceny własnych postępów są własnością 

ucznia i w żadnym wypadku nie podlegają formalnej 

ocenie nauczyciela. Są one jednak ważnym źródłem 

informacji o uczniu i jego umiejętności krytycznej oceny 

samego siebie. W sytuacji, gdy uczeń ma z tym trudności, 

nauczyciel może porozmawiać z nim indywidualnie                    

i zasugerować ponowne zastanowienie się nad 

odpowiedzią. 

 

8.7. Portfolio 

„Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie 

się, nauczanie, ocenianie” (Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment)          

i „Europejskie portfolio językowe” (European Language 

Portfolio) wspierają aktywne metody nauczania oraz 

rozwijają autonomię ucznia. Nasz program zachęca 

nauczyciela do zapoznania się z wyżej wymienionymi 

dokumentami, szczególnie z „Europejskim portfolio 

językowym dla uczniów od 10 do 15 lat”. 

Decyzja o wprowadzeniu formalnego dokumentu należy 

oczywiście wyłącznie do nauczyciela. Jednak w wypadku, 

gdy nauczyciel nie zdecyduje się na ten krok, w ramach 

naszego programu zachęcamy nauczycieli do 

systematycznego wdrażania idei portfolio. Poniżej 

podajemy kilka sugestii: 

• zachęcanie uczniów do kolekcjonowania „ważnych” 

prac dokumentujących ich postępy w nauce w teczce 

(nazwa używana w „Europejskim portfolio 

językowym” to dossier). Według nas ważne materiały 

to wybrane prace domowe, samodzielne prace 

pisemne, prace projektowe oraz nieformalne testy; 

• zachęcanie uczniów do zbierania materiałów 

autentycznych (English around us), np. nalepki, 

reklamy, hasła na billboardach; 

• planowanie projektów wspólnie z uczniami; 

• zachęcanie uczniów do wyrażania opinii na temat 

wykorzystanych na lekcjach materiałów, 

zainteresowania tematem oraz formą pracy; 

• zachęcanie uczniów do refleksji nad tym, co było 

łatwe/trudne oraz co wymaga powtórki; 

• systematyczne przeprowadzanie samooceny. 

Warto wytłumaczyć rodzicom ideę portfolio i poprosić ich 

o współpracę przy kompletowaniu dossier. 

Korzyści wynikające z systematycznej pracy nad 

wdrażaniem idei portfolio to: 

• kształtowanie nawyku systematycznej pracy; 

• pogłębiona refleksja nad uczeniem się; 

• kształtowanie pozytywnego nastawienia do uczenia 

się: moje dossier pokazuje, jak pracowałem i jakie 

zrobiłem postępy; 

• rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego, np. 

„Oceń, co podobało/nie podobało ci się 

w tym rozdziale”, „Oceń, co twoim zdaniem, sprawia 

ci trudność”, „Co sądzisz o tej książce?”, „Czy lubisz 

pracę w parach?”, „Jakie prace chcesz umieścić                         

w swoim dossier?” itd.; 

• rozwijanie umiejętności myślenia twórczego poprzez 

prace językowo-plastyczne, prace projektowe; 

• większa staranność wykonywania prac; 

• większa samodzielność ucznia; 

• większa świadomość językowa (dotyczy zarówno 

języka ojczystego, jak i obcego); 

• większa świadomość interkulturowa; 

• możliwość lepszej komunikacji i współpracy                              

z rodzicami. 
 
Portfolio jest kolejnym elementem, który wspomaga 
kształtowanie autonomii ucznia. Podobnie jak w wypadku 
samooceny, kluczem do sukcesu jest tu systematyczna                   
i dobrze zaplanowana, wytrwała praca zarówno 
nauczyciela, i jak uczniów. 

 

 

Tabela 10. Ćwiczenie podsumowujące rozdział z podręcznika Sky High Starter (Książka ucznia). 

 

Już umiem: 

• zapytać i powiedzieć, ile coś  

kosztuje     □ 

• policzyć do stu       □ 

• powiedzieć, która jest godzina  □ 

 

• powiedzieć, o której godzinie jem posiłki   □ 

•  powiedzieć o tym, co lubię, a czego nie  □ 

• opowiedzieć o swoim ulubionym jedzeniu  

   i napojach    □
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9. ZASADY 

MODYFIKOWANIA 

PROGRAMU 

Realizacja programu przewiduje zajęcia w wymiarze 

dwóch 45-minutowych lekcji w tygodniu w klasie IV          

i trzech w klasach V i VI. Jeśli czas przeznaczony na język 

angielski zostanie wydłużony proponujemy następujące 

sposoby zmodyfikowania programu: 

• stosowanie większej liczby ćwiczeń utrwalających 

prezentowany materiał; 

• wprowadzanie większej liczby prostych prac nad 

projektami (dotyczy wszystkich klas); 

• wzbogacanie słownictwa w ramach omawianych grup 

leksykalnych, szczególnie o słowa sugerowane przez 

uczniów; 

• wprowadzanie dodatkowych piosenek (w tym pop 

songs); 

• wprowadzanie dodatkowych książeczek/tekstów 

literackich w ramach omawianych tematów; 

• wykorzystanie materiałów dodatkowych, np. nagrań 

DVD, płyt CD-ROM; 

• organizowanie projektów poza szkołą, np. English 

around us; 

• nawiązanie korespondencji z dziećmi w innych 

krajach. 
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ZESTAWIENIE POJĘĆ 
 
appropriacy poprawność w sytuacji komunikacyjnej  

arts and craft activities zajęcia plastyczne 

attitude postawa, nastawienie do nauki języka obcego 

audiolingual method  metoda audiolingwalna 

audiovisual method  metoda audiowizualna 

authentic materials  materiały autentyczne 

basic learning skills  umiejętności podstawowe 

brainstorming  burza mózgów 

building self-confidence  budowanie wiary we własne umiejętności 

can-do statements  wypowiedzi „już potrafię" 

closed pairs pary zamknięte 

common reference levels  poziomy biegłości językowej 

communicative competence kompetencja komunikacyjna 

communicative method  metoda komunikacyjna 

creative language use  twórcze użycie języka 

criterion-referenced assessment descriptors  pomiar sprawdzający wskaźniki biegłości językowej 

discovery techniques  samodzielne odkrywanie reguł gramatycznych 

dossier teczka prac 

drama techniques  techniki dramowe 

dual entry rozpoczęcie nauki na dwóch różnych poziomach 

zaawansowania 

explicit grammar teaching bezpośrednie wyjaśnianie zasad gramatycznych 

exposure kontakt z językiem 

feedback informacja zwrotna 

flashcards karty obrazkowe 

formative/continuous assessment ocenianie formatywne/bieżące 

formulaic chunks stałe wyrażenia i zwroty językowe 

games gry i zabawy 

graded readers  książeczki w uproszczonej wersji językowej 

group work  praca w grupach/zespołach 

holistic approach  nauczanie całościowe 

humanistic approach  podejście humanistyczne 

implicit grammar teaching nauczanie struktur, bez wyjaśniania reguł gramatycznych 

information gap  luka informacyjna 

input lesson  lekcja wprowadzająca nowy materiał językowy  

intelligent guessing domyślanie się znaczenia słów z kontekstu  

intercultural awareness wrażliwość interkulturowa  

key competences  kompetencje kluczowe  

knowledge wiedza 

knowledge-based society  społeczeństwo informacyjne  

labelling podpisywanie obrazków  

language portfolio  portfolio językowe 

language test test językowy sprawdzający znajomość słownictwa, 

gramatyki, funkcji 
learner-centred teaching nauczanie skoncentrowane na dziecku i jego potrzebach 

learning outcomes efekty uczenia się 

learning strategies 

learning styles  

strategie zapamiętywania i uczenia się 

style uczenia się 

learning to learn       umiejętność uczenia się 

listening for specific or detailed information       wyszukiwanie szczegółowych informacji 
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listening for the gist       zrozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego 

lockstep nauczyciel inicjuje i kieruje pracą w całej klasie 

memory games      gry oparte na zapamiętywaniu 

motivation      motywacja 

norm-referenced assessment      pomiar różnicujący 

open pairs       pary otwarte 

parallel writing      pisanie krótkiego, prostego tekstu według podanego   

     wzoru 

partial competences       kompetencje cząstkowe 

phonic method       podejście foniczne 

picture dictionary       słowniczek obrazkowy 

placement test       test klasyfikacyjny, poziomujący 

polisensory teaching       nauczanie wielozmysłowe 

poster      plakat 

prediction      przewidywanie 

project work      projekty językowe 

pronunciation       wymowa 

realia      autentyczne przedmioty  

remedial teaching       nauczanie wyrównawcze  

roleplay      odgrywanie scenek sytuacyjnych 

routine activities       klasowe rytuały 

scanning      wyszukiwanie szczegółowych informacji w czytanym  

     tekście 

security poczucie bezpieczeństwa 

self-assessment      samoocena 

self-esteem      poczucie własnej wartości 

skills      sprawności językowe 

skills test      test sprawdzający sprawności językowe 

skimming      rozumienie ogólnego sensu czytanego tekstu 

social skills      umiejętności społeczne 

songs, chants and raps      piosenki, rymowanki i rapy 

spelling      literowanie słów 

spiral syllabus      spiralna konstrukcja rozkładu materiału 

storytelling      narracja 

summative assessment      ocena podsumowująca  

survey      ankieta, kwestionariusz  

teacher autonomy      podmiotowość (autonomia) nauczyciela 

topic      temat lekcji 

topic-based teaching      nauczanie wokół tematu 

TPR - Total Physical Response      metoda reagowania całym ciałem 

variety      różnorodność 

warm-up      rozgrzewka językowa  

wordcards      karty wyrazowe 
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