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Inne obszary (określić jakie)
 
  Temat działania:  Let’s Play Culture! Nauka kultury krajów anglojęzycznych poprzez gry i zabawy językowe.

Cele działania:
Cel główny:  pogłębianie wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych oraz budowanie tolerancji wobec innych 
kultur.
Cele szczegółowe: 

 promowanie języka angielskiego wśród dzieci;
 podnoszenie motywacji do nauki języka obcego;
 rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów językiem angielskim;
 uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka; 
 doskonalenie sprawności językowych; 
 rozwijanie zainteresowania uczniów krajami anglojęzycznymi;
 poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego;
 rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji; 
 rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe;
 wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego;
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w  nauce; 
 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w zespole;
 kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia; 
 wdrożenie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu. 



Opis działania:
W  I semestrze roku szkolnego 2017/2018 nauczyciel języka angielskiego podjął pilotażowe działania zmierzające do 
pogłębiania wiedzy uczniów na temat kultury, obyczajów i tradycji krajów anglojęzycznych. Dobra praktyka 
dedykowana była uczniom klas IV i V, a jej realizacja przebiegała w wymiarze jednej godziny tygodniowo podczas 
zajęć pozalekcyjnych. 

Tematyka realizowana w trakcie zajęć dotyczyła przede wszystkim świąt i specjalnych okazji celebrowanych w krajach 
anglojęzycznych. Układ tychże zajęć miał charakter stały, co wynikało z kalendarza tych świąt. Wiodącą formą pracy na 
zajęciach były gry i zabawy językowe. Stąd też nazwa dobrej praktyki Let’s Play Culture! – za pośrednictwem gier 
i zabaw uczniowie poznawali nie tylko zagadnienia leksykalne, gramatyczne i komunikacyjne, ale również tajniki 
kultury krajów anglojęzycznych, zapoznając się z tradycją i sposobem świętowania różnych okoliczności. 

W każdym miesiącu, od października do grudnia (włącznie), omawiane były dwa święta. Priorytetem natomiast było to, 
by każde zajęcia stwarzały uczniom możliwość wszechstronnego rozwijania ich sprawności językowych oraz budowania 
motywacji do nauki języka poprzez atrakcyjną formę pracy. 

W październiku odbyły się zajęcia na okoliczność Halloween. W ich trakcie uczniowie przebierali się za straszne 
postaci, prezentowali samodzielnie wykonane lampiony halloweenowe, wykonywali słodkie stworki z lizaków, tworzyli 
słowniczki obrazkowe, rozwiązywali quizy oraz grali w ulubione gry językowe m.in. w halloweenową Giga Grę 
Planszową (Giga Board Game), Bingo oraz Grab Game. 
W listopadzie uczniowie świętowali Thanksgiving Day (Święto Dziękczynienia) oraz The World Teddy Bear Day 
(Światowy Dzień Pluszowego Misia). Święto Dziękczynienia stało się świetną okazją do odwołania się do historii nacji 
amerykańskiej z XVII wieku. „Zajrzeliśmy” również na amerykański świąteczny stół, dowiadując się jakie są tradycyjne 
potrawy spożywane podczas wieczerzy dziękczynnej. Standardowo główną część zajęć stanowiły jednak gry i zabawy. 
Tym razem wykorzystaliśmy: A,B,C,D Game, Bingo, Bad Kingdom oraz Grammar Circles. 
W trakcie zajęć z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia uczniom towarzyszyły ich ulubione pluszaki. Dzieci tego 
dnia mogły przynieść na zajęcia ulubionego misia. Za pośrednictwem zajęć poznały ciekawą historię misia, w którą 
wprowadziła ich zabawna prezentacja multimedialna. Ponadto, dzieci wykonały urocze „misiowe uszka”, dzięki którym 
doskonale mogły „wsłuchać się” w audiobooka o małym misiu pt. Whatever Next! Na jego podstawie uczniowie grali                 
w gry językowe. Wśród nich znalazły się m.in. Board Game oraz Bingo. 
W grudniu nie lada gratką dla wszystkich miłośników sportu, których w naszej szkole nie brakuje, okazał się World 
Football Day (Światowy Dzień Piłki Nożnej). Tego dnia uczniowie przyszli na zajęcia w okolicznościowych strojach. 
Chłopcy założyli stroje piłkarskie ulubionych sportowców, dziewczynki zaś – stroje cheerleaderek. Z genezą święta oraz 
podstawowym słownictwem zapoznaliśmy się dzięki krótkiej prezentacji multimedialnej. Potem poszerzaliśmy                       
i utrwalaliśmy wiedzę za pośrednictwem gier Bad Kingdom, Bingo, Grid Game oraz Finger Twister. Drugim świętem, 
bez którego nie wyobrażamy sobie miesiąca grudzień, było Christmas (Boże Narodzenie). Z uwagi na fakt, że 
praktycznie co roku odbywają się lekcje okolicznościowe z okazji tego święta, nasze zajęcia sprowadziły się głównie do 
utrwalania nabytych wcześniej informacji. Posłużyły nam do tego standardowo gry i zabawy językowe. Tym razem były 
to: Grab Game, Bingo, Bad Kingdom oraz Up & Down Game.

Na zakończenie należy nadmienić, że wszystkie gry stosowane podczas wyżej wspomnianych zajęć, tworzone są 
własnoręcznie przez nauczyciela. Nauczyciel nie korzysta z ogólnodostępnych na rynku propozycji gier i zabaw 
językowych. Wszystkie gry, dotyczą bezpośrednio poszczególnych świąt, dostosowane są do poziomu zespołu 
klasowego, utrzymane są we właściwej sobie kolorystyce i charakteryzują się dużą różnorodnością. 

Opis uzyskanych efektów:
Zajęcia przyczyniły się do rozwijania zdolności językowych u uczniów oraz wzrostu zainteresowania językiem 
angielskim. Uczniowie objęci dobrą praktyką Let’s Play Culture! wykazują się wyższymi kompetencjami językowymi 
w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania. Ponadto, uczniowie ci wykazują się bieglejszą umiejętnością 
sprawnego posługiwania się słownikami, a także technologią informacyjną. Możliwość nauki poprzez zabawę 
wzmocniła u uczniów poczucie własnej wartości i przyczyniła się do podniesienia ich indywidualnych aspiracji 
edukacyjnych. Ostatnim pozytywnym aspektem jest wzrost zainteresowania wśród uczniów innych klas zajęciami 
lekcyjnych i pozalekcyjnymi prowadzonymi z wykorzystaniem gier i zabaw.
Wnioski z realizacji:
Zajęcia prowadzone w ramach dobrej praktyki nie tylko sprzyjają realizacji założonych celów, ale i spotykają się z dużą 
aprobatą zarówno ze strony uczniów jak również ich rodziców. W związku z tym, w II semestrze roku szkolnego 
2017/2018 nauczyciel zamierza kontynuować swoje działania według przyjętego schematu. W miesiącach styczeń – maj 
uczniowie szkoły podstawowej będą poznawać kolejne święta i okoliczności anglojęzycznego obszaru językowego.
Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Rada Rodziców



Czas/okres realizacji zadania: 
Miesiące: październik – grudzień  roku szkolnego 2017/2018

Uzasadnienie zgłoszenia: 
Potrzeba poszerzania wiedzy uczniów szkoły podstawowej z zakresu kultury krajów anglojęzycznych oraz podniesienie 
motywacji uczniów do nauki języka angielskiego poprzez zastosowanie form ludycznych (gier i zabaw) na dodatkowych 
zajęciach językowych.
Trudności w realizacji: 
brak

Wykaz załączników:
Zdjęcia z przeprowadzonych działań

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu 
dobrej praktyki.

  Lasocin, 04.06.2018r.                                                                                                        Helena Kara
   Miejscowość, data                                                                                            Podpis dyrektora szkoły/placówki
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