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-Zakres działania:

Inne obszary (określić 
jakie)

- Organizacja pierwszego w gminie Pawłów Konkurs 
Języka Angielskiego dla edukacji wczesnoszkolnej 
‘Young Masters in English’
- Stosowanie na lekcji Oceniania kształtującego  oraz 
prowadzenie zeszytów ‘OK’
-Edukacyjna wycieczka do GeoParku w Kielcach
- III Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla 
uczniów klas 3 SP - Sieć współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli języka angielskiego w klasach 1-3 

Temat działania:
Innowacja metodyczna ‘Let’s CLIL’



Cele działania: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pawłowie (gmina Pawłów) jest miejscem, gdzie uczniowie klasy III SP 
w roku szkolnym 2017/2018 objęci zostali innowacją metodyczną o nazwie ‘Let’s CLIL’. Innowacja ta dotyczyła zmian w 
procesie nauczania oraz metod i form pracy z uczniem. Głównym celem innowacji było stosowanie nowatorskiej metody 
CLIL (Content Language Integrated Learning) polegającej na zintegrowaniu treści z podstawy programowej z językiem 
angielskim.
Podczas pisania autorskiego programu towarzyszyło mi przekonanie, że każde dziecko jest wyjątkowe i uzdolnione, a 
ciekawy i różnorodny układ zadań umożliwi im poznanie i rozwijanie swoich zdolności. Dlatego też  jej  głównym celem w 
nauczania drugiego języka w wieku wczesnoszkolnym jest uwrażliwienie na język angielski oraz na kulturę krajów 
anglojęzycznych, kształtowanie kompetencji różnojęzycznej oraz wzmacnianie pewności siebie u dziecka i motywowanie 
go do dalszej nauki. Uwzględniając aktualne i przyszłe potrzeby językowe i wychowawcze dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym program zakłada:

 Uczenie i rozwijanie u uczniów postaw otwartości, ciekawości i tolerancji dla tożsamości i  różnorodności 
kulturowej. 

 Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych 
oraz włączenie elementów CLIL

 Budowanie umiejętności dostrzegania problemów, a także ich umiejętnego rozwiązywania
 Uczenie się współpracy – wykorzystując techniki pracy w grupach kooperacyjnych (cooporative learning)
 Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 Poszerzenie zasobu wiedzy na temat danego obszaru językowego z zakresu takich dziedzin, jak: literatura, sztuka, 

geografia, przyroda, biologia. 
 Budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie dzieci z nim
 Kształtowanie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych), w 

tym prawidłowej wymowy zgodnej ze standardami brytyjskiej odmiany języka angielskiego
 Tworzenie sytuacji doskonalących umiejętności poznawcze i pamięć  (uczenie się słownictwa)
 Motywowanie do dalszej nauki języków obcych poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu, akceptacji oraz 

bezpieczeństwa (dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka, oraz treści do umiejętności 
poznawczych dziecka)

 Wspieranie działań twórczych i kreatywności dzieci w zakresie uczenia się języka drugiego 
 Wdrażanie do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw



Opis działania: 
Program nauczania o profilu dwujęzycznym ‘Let’s CLIL’  przeznaczony jest dla dzieci klas III szkoły podstawowej, które 
już zaczęły swoją fascynującą przygodę z językiem angielskim. Termin ‘dwujęzyczność’ oznacza taką organizację procesu 
nauczania, w której język angielski staje się środkiem przekazu informacji, wiedzy i naturalnym sposobem komunikowania 
się. Podczas zajęć stosowałam model B w nauczaniu metodą CLIL co dało uczniom ‘early partial immersion’ czyli tzw: 
częściową immersję w języku drugim. W tym modelu język angielski jest używany na zajęciach jako środek komunikacji i 
interakcji w co najmniej 50% sytuacji komunikacyjnych, a w pozostałych sytuacjach – język ojczysty dzieci. Do nauki 
używałam materiałów, które wykorzystują naturalną ciekawość dziecka, ponadto  wprowadzałam elementy integracji 
multi-sensorycznej oraz elementów techniki nauczania poprzez CLIL (Content and Language Integrated Learning) czyli 
zintegrowania treści nauczania zawartych w podstawie programowej z nauką języka obcego. Bardzo ważną rolę odgrywał 
także CALL (Computer-Assisted Language Learning) - wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwijaniu 
umiejętności i kompetencji językowych.            
Treści nauczania języka angielskiego stosowane na zajęciach były także związane z tematami realizowanymi w szkolnym 
programie nauczania. Wszystkie proponowane zagadnienia odpowiadały poziomowi rozwoju dzieci i były związane z 
otaczającym je światem oraz dotyczyły ich życiowych doświadczeń i zainteresowań. Ponadto, połączenie nauki z 
poznawaniem rzeczywistości wszystkimi zmysłami dodatkowo wzmocniła dziecięcą motywację i zainteresowanie 
przedmiotem. Tematyka do realizacji na zajęciach dwujęzycznych ‘Let’s CLIL’ łączyła nauczanie języka angielskiego z 
przedmiotami przyrodniczo-biologicznymi, ekologią, muzyką czy też plastyką. Program zakładał że język angielski jest 
używany we wszystkich wyżej wspomnianych dziedzinach co wyzwala konkretne sytuacje komunikacyjne. Lekcje 
natomiast były prowadzone w formie swobodnych projektów, warsztatów, dyskusji, pracy grupowej i w parach. Bardzo 
ważnym elementem były tutaj  krytyczne myślenie i kreatywność. Aby wzmacniać poczucie własnej wartości i pozytywny 
stosunek do nauki języka angielskiego zakres treści nauczania był dziecku dobrze znany i dotyczył jego najbliższego 
otoczenia tj: zwierząt, zmieniających się pór roku i warunków atmosferycznych, kolorów, wyglądu zewnętrznego, 
członków rodziny, czynności i rutyn dnia codziennego, etc. Co więcej, lekcje opierały się na tematach wziętych z 
prawdziwego życia, nie na wymyślonych dialogach czy tekście przeładowanym wybranym czasem.). W ramach zajęć 
uczniowie klasy trzeciej odbyli pouczającą wycieczkę do GeoParku na kieleckiej Wietrzni. Wyprawa ta niewątpliwie 
pozwoliła im lepiej zrozumieć ewolucję naszej planety Ziemi   
Poniżej zostały przedstawione dziedziny oraz przykładowy materiału, które były poruszane na zajęciach:
Edukacja społeczna:
               My school and home duties–Moje szkolne i domowe obowiązki.

 What are clothes made?–Z czego są zrobione nasze ubrania?
 Are we different or are we the same?–Jesteśmy różni czy tacy sami?
 The story of bread-Jak zrobić ciasto na chleb?
  Edukacja przyrodnicza:
                  Water around the world–Zbiorniki wodne na świecie.
 Continents of the world and animals living there–Kontynenty świata i żyjące na nich zwierzęta.
 The landscapes–Krajobrazy.
 Weather around the world–Pogoda na świecie.
 Prehistoric animals–Prehistoryczne zwierzęta  - Wycieczka do GeoParku (08.12.2017)
  Edukacja zdrowotna:
                  At the doctor’s–Dręczące nas choroby i wizyta u lekarza.
 How to take care of our body–Jak dbać o własne ciało?
 Wash your hands. Everyday hygiene-Codzienna higiena osobista.
 Mood and emotions and their influence on our health–Emocje i ich wpływ na nasze zdrowie.
 Healthy food. Veggies and fruit in the jars–Zdrowe jedzenie zamknięte w słoikach.
 My Energy–Cenne składniki ludzkiego pożywienia.
  Edukacja ekologiczna:
                  Environmental contamination–Co powoduje zanieczyszczenie środowiska?
 How to protect the environment?–Jak chronić środowisko naturalne?
 Projekt: A letter to the Earth–List do matki Ziemi.
 How green are you?–Co robisz by chronić środowisko naturalne?
 Natural disasters–Klęski żywiołow

‘



Opis uzyskanych efektów:
Zważywszy na to że język angielski nie był przedmiotem nauczania, lecz naturalnym środkiem komunikacji na zajęciach 
dwujęzycznych ‘Let’s CLIL’ lekcje były prowadzone w formie luźnych warsztatów, pracy grupowej oraz  prezentacji 
multimedialnych. Nie stosowano rygorystycznych metod kontroli osiągnięć w postaci tradycyjnych testów leksykalnych i 
gramatycznych. Stosowanie częściowej immersję w języku angielskim pobudzał uczniów do traktowania języka obcego 
jako naturalnego sposobu porozumiewania się na lekcji. Poprzez takie podejście, uczniowie zostali pozytywnie 
wzmocnieni i bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Ponadto wzrosła ich samoocena,  przełamali oni bariery językowe 
oraz zdobyli lepsze przygotowanie do pierwszego w gminie Pawłów Gminnego konkurs Języka Angielskiego dla 
edukacji wczesnoszkolnej ‘Young Masters in English’ oraz III Wojewódzkiego Konkurs Języka Angielskiego dla 
uczniów klas 3 Sp.
Aby uświetnić zajęcia stosowałam nowatorską metodę ewaluacji polegającą na prowadzeniu przez dzieci tzw: OK 
zeszytów. OK zeszyty wprowadzone na zajęciach były bardzo kolorowe z powklejanymi kartami pracy i zawierały 
następujące elementy: Cele lekcji sformułowane w języku zrozumiałym dla uczniów, NaCoBezu czyli na co będziemy 
zwracać uwagę na lekcji, tematy lekcji wraz z wklejonymi materiałami oraz notatkami podawanymi przez nauczyciela, 
rysunki, notatki i ciekawostki zapisywane przez uczniów,  refleksje uczniów oraz ich samoocena pod koniec lekcji. Skrót 
‘OK’ oznacza ocenianie kształtujące i jest przeciwieństwem oceniania sumującego, które określa ocenę na jaką uczeń 
opanował dany zakres materiału. Kolorowe zeszyty OK i stosowanie ocenianie kształtującego bardzo pozytywnie wpłynęło 
na atmosferę w klasie. Wśród trzecioklasistów zauważone zostały fizyczne oznaki rozumienia poleceń w języku angielskim 
oraz akceptacji przez dzieci obecności drugiego języka. Uczniowie wykazywali gotowości uczestniczenia we wspólnych 
zabawach oraz dialogach, które odbywały się w języku angielskim. Przez cały okres realizacji innowacji uczniowie bardzo 
chętnie uczestniczyli w zajęciach i skrupulatnie wykonywali powierzone im zadania. Z dużym zaciekawieniem słuchali i 
uczyli się o różnorodności kulturowej, kontynentach świata oraz żyjących na nich zwierzętach, skarbach, jakie kryje nasza 
planeta Ziemia, czy też o obiegu wody w przyrodzie, ochronie środowiska; nabywali szacunku do ludzi o innym kolorze 
skóry. Zajęcia ‘Let’s CLIL’ to także prace plastyczne. Dzieci świetnie się bawiły,  wykonując chains of friendshiph  
(łańcuchy przyjaźni). Uczniowie klasy III z całą pewnością poszerzyli swoją wiedzę i zostali wyposażeni w niezbędną 
wiedzę na temat otaczającego je świata.
Wnioski z realizacji:
Innowacja  przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Uczniowie  wspaniale poszerzyli zasób słownictwa, które stanowi bazę do 
rozwoju kluczowych kompetencji językowych takich jak pisanie, mówienie, słuchanie oraz czytanie. 

 
Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Uzasadnienie zgłoszenia: 
Program nauczania ‘Let’s CLIL’ opierał się na przekonaniu, że dzieci, które w najwcześniejszych latach swego życia 
zetkną się z językiem angielskim, będą lepiej przygotowane do nauki tego języka w dalszych latach. Co więcej, program 
wprowadzał dzieci w świat języka angielskiego w przyjemny i łagodny sposób. Poprzez powtarzające się piosenki, 
interesujące treści oraz ich integrację z czynnościami, które dzieci obserwują i w których aktywnie uczestniczą. Nauczanie 
języków obcych w jak najwcześniejszym wieku, kiedy umysł dziecka jest najbardziej chłonny, a jego aparat mowy jeszcze 
nie przyjął ostatecznej formy, jest w stanie zapewnić dziecku najlepszy start do jego językowej przygody. Rozpoczynanie 
nauki języka obcego w wieku wczesnoszkolnym sprawi, że pobudzimy ogólną inteligencję dziecka, szczególnie 
inteligencję werbalną i sprawimy, że dziecko szybciej oswoi się z językiem obcym, przez co późniejsza nauka będzie 
efektywniejsza. Co więcej, jeśli dzieci będą maksymalnie wyeksponowane na słownictwo w obcym języku to z czasem, 
całkiem niespodziewanie i bez większego trudu nabędą  świadomość gramatyczną.
Trudności w realizacji: 
Realizacja programu innowacji metodycznej ‘Let’s CLIL’ odbyła się bez trudności.



Wykaz załączników:
- Autorski program ‘Let’s CLIL’
  https://drive.google.com/file/d/1x-G8jcSIoYXZ7nfqoAxJ4gVaMEe72LuN/view?usp=sharing
- Artykuły na stronie internetowej Gminy Pawłów
  https://pawlow.pl/innowacja-metodyczna-lets-clil-w-szkole-publicznej-w-pawlowie/
  https://pawlow.pl/fascynujaca-podroz-w-czasie/
- Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas III
https://pawlow.pl/i-gminny-konkurs-jezyka-angielskiego-dla-najmlodszych-w-gminie-pawlow-young-masters-in-english/
https://pawlow.pl/young-masters-in-english/
- Wojewódzki konkurs
https://pawlow.pl/imponujacy-sukces-uczniow-klas-iii-ze-szkoly-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-pawlowie/
- Etwinning - Projekt 'Christmas Spirit'
https://youtu.be/RMX-uE4iADw
- Etwinning – Projekt 'Teaching through fairy tails can be fun'
https://youtu.be/-Z8VPSyfYvg
-Etwinning  - Projekt 'Let's sing for Christmas  
- Całoroczna przygoda z zeszytami OK
https://pawlow.pl/caloroczna-przygoda-z-zeszytami-ok/
- Lekcja otwarta
https://pawlow.pl/lekcja-otwarta-z-j-angielskiego-w-kl-vi/
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu 
dobrej praktyki.

       Pawłów  07.06.2018                                                                                                Wiktor Cieśla
       Miejscowość, data                                                                                            Podpis dyrektora szkoły/placówki

UWAGI !

Przykłady dobrej praktyki można przesyłać pocztą elektroniczną na adres kurator@kuratorium.kielce.pl

Wymagania:
1. Opracowanie proszę przygotować w formie plików tekstowych: doc lub prezentacji ppt. Można uzupełnić 6 

zdjęciami do 400 kB każde (dołączone osobno).
2. Publikacja nie może przekroczyć 5 Mb.

Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach 
tylko wybranych przykładów dobrej praktyki.
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