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AUTORSKI  PROGRAM  NAUCZANIA  J ĘZYKA  ANGIELSKIEGO  W  

KLASACH  IV - VI  

„METODA  PROJEKTU  JAKO  SPOSÓB  NA  ZINTEGROWANIE  LEKCJI  JĘZYKA  

ANGIELSKIEGO  ZE  SZKOLNYM  PROGRAMEM  NAUCZANIA” 

- Założenia  programu: 

Metoda projektu jest bardzo często wykorzystywana na lekcjach języka angielskiego, głównie 

ze względu na jej interdyscyplinarny charakter. Metoda ta pozwala powiązać wiadomości 

nabywane przez uczniów na lekcjach innych przedmiotów z umiejętnościami zdobywanymi 

na lekcjach języka angielskiego. Ponadto, wprowadza aktywną naukę języka funkcjonalnego i 

sytuacyjnego. Obecnie integrowanie lekcji języka angielskiego ze szkolnym programem 

nauczania jest najbardziej skutecznym sposobem nauki tego języka. Wymienione niżej cele z 

pewnością przekonają o korzyściach, jakie niesie włączenie lekcji języka angielskiego w tok 

nauczania szkolnego. 

-Cele  programu: 

> ważne, aby uczniowie postrzegali naukę języka angielskiego jako integralną część procesu 

nauczania. Takie podejście pozwoli im traktować lekcje języka angielskiego jako coś 

naturalnego; 

> zintegrowanie daje możliwość uczenia się różnych rzeczy i o różnych rzeczach 

przewidzianych w szkolnym programie nauczania w języku angielskim, co pomaga uczyć się 

języka angielskiego. Jest to sposób bardzo przyjazny dla ucznia, gdyż odnosi się do jego 

doświadczeń, do otaczającej go rzeczywistości oraz trafia do wyobraźni ucznia; 

> zintegrowanie lekcji języka angielskiego z przedmiotami w szkole pomaga uczniowi 

postrzegać język angielski nie jako coś, czym może bardziej lub mniej zręcznie manipulować 

lecz jako narzędzie, którym może posłużyć się w rzeczywistych sytuacjach (nauczyciel 

powinien pamiętać, iż dla niektórych uczniów lekcje języka angielskiego to jedyna możliwość 

użycia tego języka); 

-Integrowanie  lekcji  języka  angielskiego  ze  szkolnym  programem  nauczania: 

Język polski: - rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych takich jak: 

                         czytanie, pisanie, mówienie oraz umiejętności literackich:  

                         redagowanie różnego rodzaju form wypowiedzi pisemnych  

                         (pytania, odpowiedzi, listy itp.); 



Matematyka: - rozwijanie umiejętności liczenia, wprowadzenie liczebników  

                         głównych, wprowadzenie jednostek miar i wag, określanie  

                         czasu, określanie dat; 

Przyroda: - wprowadzenie nazw kontynentów, państw; otaczający nas świat: 

                    zwierzęta, rośliny, zjawiska atmosferyczne; 

Sztuka:  - rysowanie, malowanie, kolorowanie, śpiewanie piosenek; 

Technika: - wykonywanie modeli (np. zwierzątek) z plasteliny, modeliny, 

                    projektowanie i wykonywanie np. pocztówek; 

Wychowanie fizyczne: - elementy ruchowe: „wstań!”, „stań na prawej/lewej  

                                        nodze”, „podskocz” itp.;       
- Procedura  osiągania  celów  ucznia: 

-metoda projektu 

=> wzbudza w uczniu ciekawość i chęć do penetrowania źródeł,  przeprowadzania 

wywiadów, gromadzenia materiałów do opracowywanego    tematu; 

=> rozwija umiejętność planowania pracy, samodzielność, odpowiedzialność, dociekliwość 

(nauczyciel tylko dyskretnie powinien nadzorować pracę); 

=> pomaga uczniowi odnieść się do praktyki, zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków; 

=> uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 

-formy pracy  

 => praca w grupie forma ta przyczynia się do rozwoju współpracy, uczy    wzajemnej 

pomocy, wspólnego planowania pracy; 

=> praca indywidualna daje możliwość wykazania się pomysłowością i oryginalnością; 

-techniki pracy 

=> techniki nauczania – słuchanie ze zrozumieniem (dyktando, zapisywanie  usłyszanego 

tekstu, itp.,), mówienie (kształcenie poprawnej wymowy  

 poprzez chóralne i indywidualne powtarzanie, budowanie dialogów, itp.,) 

czytanie (zaznaczanie w tekście szukanych wyrazów, wybieranie 

właściwej odpowiedzi, itp.,), pisanie (przepisywanie słów, zwrotów, zdań, 

dopasowywanie połówek zdań, itp.); 

=> techniki samodzielnego uczenia się – odgadywanie znaczenia słów na 

podstawie kontekstu, poznawanie reguł słowotwórstwa, zdobywanie  

umiejętności korzystania ze słownika dwujęzycznego, itp.; 

=> techniki indywidualizacji pracy – zapewnienie efektywnego sposobu pracy  



w grupach o zróżnicowanym poziomie umiejętności językowych poprzez stosowanie takich 

technik, dzięki którym każdy z uczniów traktowany będzie w sposób indywidualny;     

-Ocena  osiągnięć ucznia: 

Ocena osiągnięć ucznia odbywa się poprzez prezentację projektu. Decyzja dotycząca formy 

prezentacji powinna być podejmowana wspólnie z uczniami. 

Może to być: 

ϖ wystawa prac wykonanych przez uczniów z ich komentarzem; 

ϖ inscenizacja; 

ϖ odczytanie pracy pisemnej; 

ϖ prezentacja modelu, makiety, planu; 

ϖ książeczki, broszury itp.; 

Ocenianie ma wskazać uczniom, co zostało zrobione dobrze, a co należy usprawnić. Powinno 

prowadzić do sformułowania wniosków na przyszłość. 

Najważniejsza jednakże jest samoocena, gdyż jej celem jest usprawnienie pracy oraz 

podniesienie jej jakości. Samoocena może zawierać pytania: 

- Czy realizujemy przyjęte zadania w terminie? 

- Z którym zadaniem są największe trudności? 

- W jaki sposób można je pokonać? 

- Co należałoby udoskonalić w pracy? 

Ocenianie projektu może przeprowadzić wybrane spośród uczniów jury oraz nauczyciel. Przy 

ocenianiu można się sugerować następującymi pytaniami: 

- Czy ilość materiałów była wystarczająca? 

-  Czy przedstawione informacje były ciekawe? 

- Czy zostały w interesujący sposób przekazane? 

Prace wykonane metodą projektu są dobrowolne. Ocena projektu powinna być pozytywna. 

-Treści  nauczania: 

Tematy 

ϖ Zwierzęta                                                    ϖ Transport 

ϖ Części ciała                                                 ϖ Zdrowie 

ϖ ubrania                                                        ϖ Pogoda 

ϖ Rodzina, przyjaciele i my sami                  ϖ Miejsca i kierunki 

ϖ Dom                                                            ϖ Świat wokół nas 

ϖ Jedzenie i napoje                                        ϖ Zawody i świat pracy 



ϖ Język, szkoła, przedmioty szkolne             ϖ Legendy, życzenia, marzenia,  

ϖ Sport, czas wolny, wakacje                           opowiadania, bajki 

Gramatyka 
 
Alfabet znajomość alfabetu i literowania); 
 

Rzeczowniki 
-rzeczowniki w liczbie pojedynczej; 
-rzeczowniki w liczbie mnogiej (w tym formy 
regularne i nieregularne); 
-rzeczowniki własne (imiona, miejsca, 
miesiące, dni tygodnia); 
-rzeczowniki pospolite (w tym policzalne i 
niepoliczalne); 
-forma dzierżawcza rzeczownika (‘s, s’); 

 

Przyimki  
- at (miejsce/czas),behind, between, in, in 
front of, like, next to, of, on, to, under, on, in, 
after, before (czas),with (narzędzie); 
 

Określniki 
-a, an, the, some,- some, any, a lot; 
 

Liczebniki 
-liczebniki główne od 1 do 1000; 
-liczebniki porządkowe od 1 do 31; 
 

 
Zaimki 
-wskazujące: this, these, that, those; 
-osobowe: I, you, he, she, it, we, they, me, 
you, him, her, it, us, them; 
-pytające: who, which, what, whose, where, 
how, when, how much, how often, why, what 
kind of, how long; 
 
Przymiotniki 
-przymiotniki określające wiek, rozmiar, 
kolor; 
-przymiotniki w stopniu podstawowym, 
wyższym i najwyższym; 
-przymiotniki dzierżawcze: my, your, his, her, 
our, their; 
 
Spójniki 
-or, but, because, so, then, if; 
 
Zwroty 
Sorry?, Pardon?, I don’t know, Can I 
have/take it, please?, Can you repeat? What 
did you say?, I didn’t understand; 
 
Zdania 
-zdania względne z zaimkami względnymi (I 
know that boy who is sitting under the tree); 
-zdania przysłówkowe z czasem Simple Past 

 
Czasowniki 
-formy twierdzące, przeczące, pytające; 
-formy skrócone: I’ve got, she’s nice; 
-BE; 
-konstrukcja there is/there are; 
-tryb rozkazujący (twierdzenie: Sit down!, 
przeczenie: Don’t touch it!; 
-czas Present Continuous – czynności 
bieżące: I am writing on the board; 
-czas Present Simple – upodobania, 
preferencje, czynności rutynowe, 
zwyczajowe: I eat breakfast at 7 a.m.; 
-czasowniki posiłkowe have (got); 
-czas Past Simple (z czasownikami 
regularnymi i nieregularnymi); 
-pytania ogólne: Do you like dogs?; 
-pytania szczegółowe: what, where, when ...; 
-GO + Ving: I go skiing in winter; 
-LIKE + Ving: He likes playing computer 
games; 
-wyrażanie przyszłości: GOING TO do 
opisywania przyszłych planów i intencji: I am 
going to buy a dog next year; 
-czasowniki 
modalne:CAN/WOULD/WOULDN’T LIKE, 
MUST, MUSTN’T, SHALL, WILL – 
przewidywanie:I think it will rai tomorrow; 
-czasowniki opisujące odczucia: look, feel, 



(I started learning when I was 10); 
-zdania warunkowe z „if” (typ „zero”) (If it is 
sunny, we go swimming); 
 

sound, smell (My mum looks tired); 
 
Przysłówki 
now, today, yesterday, always, often, 
sometimes, never, quickly, slowly; 
  

-Warunki  realizacji  programu:  

Program ten został opracowany z myślą o uczniach klas IV - VI szkoły podstawowej 

kontynuujących naukę języka angielskiego w II etapie edukacji. 

-czas realizacji programu 

 Program przewiduje naukę w trybie 2 do 3 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

-liczebność grupy językowej 

 Realizacja programu odbywać się będzie w grupach nie większych niż 24 uczniów. 

-podstawowe wyposażenie 

Za niezbędne do prowadzenia zajęć uważa się tablicę, odtwarzacz kaset wideo, słowniki 

językowe. 

-miejsce pracy 

Lekcje języka angielskiego odbywać się będą w pracowni nauczania języka angielskiego. 

-kwalifikacje nauczyciela 

Nauczyciel pracujący według tego programu posiada pełne kwalifikacje wymagane przez 

władze oświatowe do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. 

-Bibliografia:  

Brewser  Jean,  Girrard  Davis,  The Primary English Teacher’s Guide  (London,  Penguin 

Group  1991) 

Brumfit  Christopher,  Moon  Jane,  Tongue  Roy,  Teaching  English  to Children  

(London,  Longman Group  UK  Limited,  1995) 

Child  Dennis,  Psychology and the Teacher  (London,  Cassell  Educational  Ltd.,  1991) 

Halliwell  Susan,  Teaching  English  in  the  Primary  Classroom  (Essex,  Longman  Group  

UK  Limited,  1995) 

Holden  Susan,  Teaching  Children  (Hong  Kong  International  Book  Distributions  Ltd.,  

1994) 

Komorowaska  Hanna,  Nauczanie  języka  obcego  dzieci  w  świetle  rekomendacji  Rady  

Europy  w  Języki  Obce  w  Szkole  (Warszawa,  maj/czerwiec  1996) 

Komorowska  Hanna,  Podstawy  Metodyki  Nauczania  Języków  Obcych  (Warszawa,  

EDE-Polska,  1993) 

Philips  Sarah,  Young  Learners  (Oxford,  Oxford  University  Press,  1993) 



Scott  Wendy  A,  Ytreberg  Lisabeth  H,  Teaching  English  to  Children  (Nowy  Jork,  

Longman  Group  Limited,  1998) 

Podręczniki:  

Hutchinson  Tom,   Project 1  (Oxford,  Oxford  University  Press,  1999) 

Hutchinson  Tom,  Project 2  (Oxford,  Oxford  University  Press,  1999) 

Lawday  Cathy,  You and Me  (Oxford  Oxford  University  Press,  1994)  

-Przykłady  zintegrowania  lekcji  języka  angielskiego  ze  szkolnym  programem  

nauczania: 

Temat lekcji:  „Wanted” – projektujemy plakat osoby poszukiwanej. 

Materiały dydaktyczne:  podręcznik do nauki języka angielskiego dla klasy  

                                           czwartej, kaseta magnetofonowa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WANTED 

PRZYRODA 

-obserwacja rysów twarzy; 
-opis cech charakterystycznych, 
które wyróżniają daną osobę; 
 

SZTUKA 

-projektowanie 
plakatu osoby 
poszukiwanej; 
-rysowanie; 

JĘZYK POLSKI 

-omówienie formy listu 
gończego (kolejność 
opisywania); 
-redagowanie opisu 
osoby 
poszukiwanej(podanie 
szczegółowej 
charakterystyki); 

DRAMA 

- prezentacja 
plakatów; 
-szarady: „osoby 
poszukiwane”; 
-udział klasy w 
zabawie; 



Temat lekcji:  „The Postcard” – wysyłamy pocztówki z wakacji. 

Materiały dydaktyczne: podręcznik do nauki języka angielskiego dla klasy 

                                          piątej, kaseta magnetofonowa; 

 
 

 
 
 

THE  POSTCARD 

PRZYRODA 

-nazwy miast i 
państw; 
-lokalizowanie 
miejsc na mapie; 

TECHNIKA 

-wykonanie 
pocztówki;  

JĘZYK 

POLSKI 
 

-czytanie komiksu; 
-omówienie różnic 
pomiędzy listem a 
pocztówką; 
-stworzenie listy 
charakterystycznych 
zwrotów; 
-redagowanie 
pocztówki;  
adresowanie; 
 

SZTUKA 

-rysowanie, 
malowanie lub 
tworzenie inną 
techniką 
pocztówki;  

WYCHOWANIE 

FIZYCZNE 

-zabawa 
uczniów 
„Listonosz 
nadchodzi!”; 


