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„Integracja nauczania   
w zakresie edukacji 
wczesnoszkolnej  
i języka angielskiego”
Pytanie: Czy to w ogóle możliwe?

Jestem  
nauczycielem.  

A jaka jest Twoja  
supermoc?

Ponieważ dzieci uczą się od tych nauczycieli, których lubią to relacje w edukacji pokazują 
nam kierunek działania. W szkole nauczyciel jest jednym z głównych elementów procesu 
edukacyjnego. Zastanówmy się zatem jaki powinien być, by być lubianym/zrozumianym.  
Z pewnością najpierw on sam musi lubić swoich uczniów. Aby ich lubić musi ich rozumieć. 

Co jest ważne  
w pracy  
nauczyciela?

Kwalifikacje

Doświadczenie

Wiedza 
i umiejętności

Osobowość

1

2
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4
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Każdy nauczyciel zatrudniony jest na podstawie kwalifikacji, które posiada. Określone one są  
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 poz. 1575) wraz z załącznikiem zawierającym 
wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje do nauczania języków obcych  
na poziome podstawowym, zaawansowanym i biegłym.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001575/O/D20171575.pdf 

Analizując wyżej wymienione rozporządzenie można bardzo ogólnie podzielić 
nauczycieli na trzy grupy:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach średnich, 
podstawowych, przedszkolach na podstawie studiów magisterskich filologicznych/kolegium 
nauczycielskiego języków obcych.

GRUPA 1

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach 
podstawowych i przedszkolach na podstawie studiów licencjackich/kolegium 
nauczycielskiego/świadectwa dojrzałości i egzaminów językowych

GRUPA 2

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach 
i klasach I-III szkoły podstawowej na podstawie studiów pedagogicznych, egzaminów 
językowych i studiów podyplomowych/ kursów kwalifikacyjnych metodycznych

GRUPA 3

To bardzo duża rozbieżność w kwalifikacjach. Zatem w jednej szkole mogą spotkać się 
nauczyciele o bardzo różnych kwalifikacjach wykonujący tę samą pracę. To stanowi problem,  
gdyż już samo ich wykształcenie pokazuje, że ich wiedza (pedagogiczna, metodyczna, językowa) 
jest bardzo różna.
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• różnorodność pracy, którą wykonywał:
• typ szkoły – przedszkole, szkoła podstawowa, średnia, wyższa, integracyjna,  

specjalna, itp.
• rodzaj nauczania – zbiorowe (np. szkoła masowa), grupowe  

(np. prywatne szkoły językowe), indywidualne (np. korepetycje),
• tłumaczenia,
• inna praca zawodowa nie związana ze szkolnictwem, itp.

• awans zawodowy
• nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany

• lata pracy

• stanowisko
• nauczyciel w szkole,
• pracownik w firmie niezwiązanej ze szkolnictwem posługujący  

się językiem obcym,
• dyrektor, wicedyrektor, kierownik, itp.

• funkcje
• opiekun praktyk studenckich,
• opiekun stażu,
• przewodniczący zespołu nauczycieli języków obcych,
• opiekun pracowni językowej itp.

• realizowane programy i projekty
• Erasmus +, eTwinning, itp.

Każdy nauczyciel posiada także swoje własne doświadczenie,  
na które składa się: 

Kolejnym ważnym elementem, który nauczyciel zdobywa w toku swojego własnego osobistego 
rozwoju jest wiedza i umiejętności. Ich część związana jest bezpośrednio z kwalifikacjami,  
ale bardzo duża część jest nabyta podczas pracy. Wiedzę poszerzamy szkoląc się, uczestnicząc  
w kursach, warsztatach lub konferencjach. Element ten jest nieodzowny, gdyż pomijając ciążące 
na każdym zatrudnionym w szkole nauczycielu obowiązki dokształcania się, powoduje,  
że jesteśmy bardziej pewni siebie, a przez to także lepiej wykonujemy swoją pracę.
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Wiedzę i umiejętności nauczyciela uczącego w klasach młodszych (I-III) można  
w skrócie przedstawić w ten sposób:

Językowe

Metodyczne

Pedagogiczne  
i wychowawcze

• Słownictwo
• Wymowa
• Gramatyka

• Metody, techniki i formy pracy z młodszymi uczniami  
(I etap edukacyjny)

• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej ( I i II etap edukacyjny)

• Etapy rozwoju dziecka
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Na uwagę zasługują wymienione tu umiejętności metodyczne, gdyż to one są często, jak się 
okazuje, problematyczne. Aby mieć całościowy obraz procesu edukacyjnego każdy nauczyciel 
pracujący z uczniami w klasach I-III powinien znać nie tylko podstawę programową, która go 
obowiązuje (podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej na I etapie 
edukacyjnym) ale także podstawy programowe edukacji poprzedzającej i następującej po 
aktualnie realizowanej czyli wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej na II etapie edukacyjnym. Bowiem powinniśmy widzieć, w jaki sposób dziecko  
do tej pory zdobywało wiedzę i w jakim zakresie oraz musimy znać cele do jakich dążymy na 
kolejnym etapie edukacji. 

Metody i techniki pracy z młodszymi uczniami znacznie różnią się od pracy z uczniami  
w klasach starszych. Należy o tym pamiętać przygotowując się do takiej pracy.

Garść wiedzy z zakresu edukacji języka angielskiego w młodszych klasach szkolnych 
zaczerpnięta z Programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III uzupełniającego 
program nauczania dla I etapu - edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę” Łódź, 2012, 

autor: Julita Skulimowska-Wilk
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„Współczesna szkoła na I etapie edukacyjnym ma szereg zadań, które musi spełniać. Przede wszystkim 
powinna przygotować dziecko do dalszej nauki poprzez realizację programu skoncentrowanego  
na indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach  ucznia. Przygotowanie to zawiera zarówno 
wyposażenie dziecka w umiejętność czytania, pisania, rozwiązywania problemów matematycznych 
oraz niezbędnej wiedzy potrzebnej do rozumienia świata, ale także niezwykle ważne kształtowanie 
pozytywnego stosunku do nauki. W rozwoju ucznia oddziaływania wychowawcze i kształcące 
skoncentrowane powinny być wokół trzech podmiotów: uczeń, szkoła i dom rodzinny. Rozwijanie 
ciekawości poznawczej dziecka, jego zainteresowań i predyspozycji prowadzi do radości uczenia się,  
co na wczesnym etapie edukacyjnym stanowi cel nadrzędny.

Szczegółowe cele nauczania dotyczące nauki języka angielskiego w okresie edukacji 
wczesnoszkolnej możemy podzielić na dwie główne grupy: 

Nabywanie i rozwijanie podstawowych  
umiejętności językowych

GRUPA 1

Wychowanie i wspomaganie  
rozwoju uczniów. 

GRUPA 2

W zakresie sprawności językowych uczeń powinien:

• rozumieć język mówiony w zakresie treści nauczania zawartych w programie i potrafić  
wykorzystać to w trakcie zabawy i nauki,

• posługiwać się językiem mówionym w zakresie treści nauczania zawartych 
• w programie pod względem właściwej wymowy oraz znaczenia poznanego słownictwa,  

a także potrafić wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w życiu codziennym. 
• rozumieć ogólny sens w prostym tekście pisanym i potrafić znaleźć w nim konkretną informację,
• odwzorowywać zapis poznanych słów i konstrukcji zdaniowych oraz potrafić utworzyć krótką wypo-

wiedź pisemną według wzoru.

W zakresie wychowania i ogólnego rozwoju uczeń powinien:

• wykazywać zainteresowanie obcym językiem i kulturą, jednocześnie utożsamiając się z swoim krajem,
• aktywnie uczestniczyć w proponowanych przez nauczyciela dodatkowych zajęciach  

związanych z nauką języka, 
• współpracować w grupie podczas wykonywania zadań i w czasie zabawy,
• wykorzystywać i rozwijać podczas zajęć posiadane zdolności manualne, werbalne i muzyczne.

GRUPA 2

GRUPA 1
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Metody nauczania

1 Metody konwencjonalne

Metoda bezpośrednia (konwersacyjna)

Metoda ta opiera się na silnym przekonaniu o roli żywego języka oraz o ważności kodu fonicznego. 
Charakterystyczne w tej metodzie jest użycie tylko nauczanego języka bez poznawania konkretnych 
reguł gramatycznych w nim obowiązujących. Podstawowy sposób nauczania to włączenie ucznia 
do uczestnictwa w naturalnych rozmowach toczących się w języku obcym. Nauczyciel zazwyczaj 
wykorzystuje typowe sytuacje, w których posługuje się prostymi zdaniami (dostosowując stopień 
trudności i tempo nauczania do możliwości ucznia). Jedyną pomocą w zrozumieniu jego wypowiedzi 
jest kontekst i sytuacja, w której odbywa się rozmowa. Nauczane jest słownictwo przydatne  
w sytuacjach codziennych, zaś gramatyka nauczana jest indukcyjnie podczas używania języka przy 
okazji poznawania innych zagadnień. Naukę czytania i pisania rozpoczyna się dopiero wówczas, gdy 
uczniowie nauczą się mówić i rozumieć wypowiedzi w języku docelowym. Do nauczania słownictwa 
konkretnego stosuje się pokaz, obiekty rzeczywiste, rysunki itp. Słownictwo abstrakcyjne nauczane jest 
przy pomocy skojarzeń z ideami.

Metoda audiolingwalna

Kolejną metodą zaliczaną do metod bezpośrednich jest metoda audiolingwalna. Przyjmuje się  
w niej, iż akwizycja drugiego języka opiera się przede wszystkim na wielokrotnym powtarzaniu (drills) 
wzorów zdań. Odwołując się do behawiorystycznej koncepcji uczenia się, edukacja języka obcego 
warunkowana jest zdolnością do wyrobienia odpowiednich nawyków językowych. Głównym celem 
nauczania jest w tym przypadku przyswojenie przez uczącego się wszystkich sprawności językowych, 
począwszy od słuchania, poprzez mówienie, a następnie czytanie i pisanie. Stosowanie metody 
audiolingwalnej zaleca się w początkowym okresie nauczania, ponieważ pozwala ona relatywnie 
szybko opanować podstawy języka obcego, szczególnie w zakresie mówienia i rozumienia wypowiedzi. 
Nawyki językowe wyrabia się mechanicznie poprzez wielokrotne powtarzanie, zapamiętywanie  
i utrwalanie materiału. Nauczyciel podaje wzór zdania i wielokrotnie go powtarza, po czym powtarzają 
go uczniowie. Wielokrotna repetycja wzoru zdaniowego odbywa się po to, aby uniknąć pojawienia 
się błędu językowego. Słuchacze uczą się na pamięć dialogów i tekstów rytmizowanych. Nauczyciel 
zaleca uczniom powtarzanie kolejnych sekwencji konwersacji. Do nauczania trudniejszych zdań 
używa się ćwiczeń rozszerzających. Gramatyka nie jest nauczana poprzez zapamiętywanie reguł, lecz 
na podstawie przykładów i sytuacji kontekstowych. Dużą uwagę zwraca się na poprawną wymowę, 
uczniowie powtarzają zdania chóralnie, a następnie indywidualnie, aż do osiągnięcia poprawności.1

1 H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005; 26, 27
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Metoda audiowizualna

Założeniem tej metody jest łączenie bodźców wizualnych z bodźcami akustycznymi. W pracy  
z młodszymi uczniami niezbędne jest wspieranie się podczas nauki materiałem wizualnym, gdyż słowo 
nie powinno zastępować rzeczywistości. Jeśli tylko możemy, powinniśmy wspomagać się konkretnymi 
przedmiotami, ilustracjami, kartami obrazkowymi (flash cards). Metodę audiowizualną charakteryzuje 
zastosowanie dużych ilości środków dydaktycznych. W metodzie tej gramatyka nauczana jest poprzez 
odgrywanie krótkich scenek. Ponadto należy łączyć różnorodne sytuacje, konteksty czy obrazy  
z przynależnymi do nich słowami bądź grupami znaczeniowymi.2

2  M. Kotarba, Program nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej, Nowa Era,   Warszawa 2007; 46.
3   H. Curtain, A. Pesola, Languages and Children. Making the Match. Foreign language instruction for an early start grades K–8,  
   Longman, White Plains, New York 1994; 109.
4  K. Nicholls, Program nauczania języka angielskiego dla I etapu sześcioletniej szkoły podstawowej (klasy I-III) kurs początkowy  
   do nowej podstawy programowej, Cambridge University Press, 2009; 1

2 Metody konwencjonalne

Metoda naturalna

Jedną z metod bezpośrednich jest podejście, według którego przyswajanie języka obcego odzwierciedla 
proces przyswajania języka ojczystego. Metoda ta, zwana naturalną, zakłada stwarzanie dziecku 
możliwości osłuchania się z językiem obcym poprzez kontakt z rodzimymi użytkownikami języka i jego 
kulturą. W procesie tym uczeń pokonuje kolejne stopnie: słuchanie, rozumienie, imitacja dźwięków, 
wyrazów, zwrotów, tworzenie prostych zdań, tworzenie złożonych wypowiedzi.3  Takie podejście  
do nauczania języka angielskiego jest odpowiednie dla nauczycieli, którzy płynnie komunikują się 
w języku angielskim i mogą zaoferować uczniom częsty kontakt z językiem obcym (np. nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej, posiadający również kwalifikacje do nauki języka angielskiego na tym  
etapie edukacyjnym lub asystenci – rezydenci programu Comenius) poprzez różnorodne materiały  
i formy nauczania umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka i ich kulturą  
(np. nagrania CD/DVD, literatura dziecięca itp.). Metoda naturalna opiera się na założeniu, że  
w nauczaniu języka obcego dzieci pierwszeństwo ma rozwój sprawności rozumienia ze słuchu, 
która stanowi fundament do rozwijania pozostałych sprawności językowych, oraz że uczeń zacznie 
wypowiadać się w języku obcym wtedy, gdy będzie do tego gotów (the silent period). Na tej podstawie 
bazują inne metody i techniki wykorzystywane w nauczaniu języka angielskiego takie jak: Total Physical 
Response (reagowanie całym ciałem), gry i zabawy, podejście narracyjne, praca z ilustracją itp. 4

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe

W związku z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zakładającą 
korelację międzyprzedmiotową i  integrację treści nauczania warto zwrócić szczególną uwagę na 
podejście metodyczne zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (ang. Content and 
Language Integrated Learning, CLIL). Stanowi ono innowacyjne podejście metodyczne o znacznie 
szerszym zakresie niż samo nauczanie języków obcych. Jego zwolennicy podkreślają, że ma ono 
umożliwić biegłe opanowanie zarówno danego pozajęzykowego przedmiotu, jak i języka, w którym 
naucza się tego przedmiotu, przy czym do każdego z tych elementów przywiązuje się taką samą 
wagę. Ponadto osiągnięcie tego podwójnego celu wymaga opracowania specjalnego podejścia do 
nauczania, polegającego na tym, że przedmiotu pozajęzykowego nie naucza się w obcym języku, lecz 



wraz z językiem obcym i poprzez język obcy. Oznacza to konieczność przyjęcia bardziej zintegrowanego 
podejścia zarówno do nauczania, jak i do uczenia się, które wymaga tego, aby nauczyciele zwrócili 
szczególną uwagę nie tylko na to, jak powinno się uczyć języków, ale także na cały proces kształcenia.5

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe można realizować dwojako. Pierwszy sposób 
to wykorzystanie języka obcego do przekazania treści związanych z poszczególnymi przedmiotami 
nauczania. Drugi sposób to wprowadzanie na lekcjach języka obcego treści pochodzących z innych 
obszarów nauczania. Oprócz treści przedmiotowych i nauki języka postrzeganego jako narzędzie 
ich poznawania, w literaturze przedmiotu wyróżnia się także trzeci dodatkowy element strategii CLIL, 
którym jest rozwijanie umiejętności uczenia się 6 , co w pierwszym okresie nauki w szkole stanowi 
element kluczowy.

8

5  N. Baïdak, M. L. García Mínguez, S. Oberheidt Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w szkołach w Europie,  
   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2007;7-8.
6  P. Mehisto, D. Marsh, M.J. Frigols, Uncovering CLIL. Content and Language Integrated Learning 
   in Bilingual and Multilingual Education, Macmillan Books for Teachers, Oxford 2008; 11.
7  H. Komorowska, Metodyka nauczania…, op.cit; 29.
8   K. Nicholls, Program nauczania…, op.cit.; 17.

Total Physical Response (TPR)

Metoda ta opiera się na założeniu, że uczeniu się i trwałemu zapamiętywaniu nowego materiału 
językowego sprzyjają dwa rodzaje zachowania ucznia – milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny 
związany z treścią przekazu. Nauczanie w tej metodzie polega więc na prostych poleceniach 
wydawanych przez nauczyciela w języku angielskim. Polecenia te są skonstruowane tak, że można  
je wykonać bez słów. W każdym przypadku niezbędny jest jednak ruch fizyczny i praca całym ciałem. 
Celem jest tu uruchomienie zarówno lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za język i mowę,  
jak i prawej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za realizację ruchu fizycznego. Pobudza to zatem 
cały mózg zwiększając efektywność nauki. Nauka organizowana jest wokół struktur gramatycznych 
wchodzących w skład poleceń oraz wokół zestawów słownictwa dla poszczególnych sytuacji. Metoda 
ta jest odpowiednia dla młodszych uczniów. 7

3 Podejście komunikacyjne

Podejście to nie jest zazwyczaj zaliczane ani do metod konwencjonalnych, ani do niekonwencjonalnych. 
Najważniejszym jego założeniem jest przekonanie, że nauka języka to nauka komunikacji. Treści 
językowe przedstawiane są w kontekście sytuacyjnym. Ich rozumienie ułatwiają pomoce wizualne  
i środki pozawerbalne. Rolą nauczyciela jest przygotowanie uczniów do skutecznego porozumiewania 
się w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych. Służy temu stwarzanie w toku zajęć językowych sytuacji 
zbliżonych do naturalnych oraz uczenie wyrażeń i zwrotów, które będzie można w nich zastosować. 
Język docelowy jest preferowanym językiem instrukcji – język ojczysty ogranicza się do minimum.  
W edukacji wczesnoszkolnej uczniowie opanowują pamięciowo związane z daną funkcją 
komunikacyjną wyrazy i zwroty, które potem będą mogli zastosować w innych kontekstach. 
Odgrywanie ról, dialogi, gry, zabawy i zagadki to tylko niektóre przykłady zastosowania tego  
podejścia do nauczania języka obcego. 8 



9

Techniki nauczania
Wymienione niżej techniki nauczania są powszechnie stosowane w edukacji wczesnoszkolnej. 
Polegają one głównie na zabawie i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dzieci. Rolą nauczyciela 
jest odpowiednie dopasowanie ich do potrzeb i możliwości zespołu klasowego oraz poszczególnych 
uczniów.  

1 Nauczanie sprawności językowych

Poniżej przedstawiono kilka typowych ćwiczeń rozwijających podstawowe sprawności: 
słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie.

Słuchanie bezzadaniowe i ze zrozumieniem 

• słuchanie różnorodnych tekstów (wyrazów, zdań, piosenek, rymowanek, bajek, opowiadań)  
w celu zapoznania uczniów z poprawnymi wzorcami wymowy i intonacji (przekazywanych  
przez nauczyciela lub nagrań audio),

• wspomaganie się materiałem wizualnym podczas słuchania przez uczniów tekstu (prezentacja 
ilustracji, prezentacje multimedialne, pokaz audio video – bajka, film, pokazywanie ruchem poleceń, 
inscenizacja),

• słuchanie w celu niewerbalnego reagowania na polecenia (uczniowie reagują ciałem na wydane 
polecenie, zabawa w pantomimę),

• słuchanie w cewlu weryfikacji informacji (wybieranie odpowiedzi: prawda-fałsz, pokazywanie 
obrazków jako odpowiedzi do zadawanych pytań, quiz),

• słuchanie w celu identyfikacji właściwych obrazków oraz ich uszeregowania (dobieranie obrazka  
do usłyszanego słowa, ustawianie ilustracji we właściwej kolejności, rysowanie pod dyktando),

• słuchanie w celu uzupełnienia brakujących informacji (uzupełnianie luk informacyjnych).

Mówienie

• chóralne powtarzanie usłyszanego tekstu (wyrazy, zdania, piosenki, wiersze, rymowanki),

• nauka na pamięć (wierszy, rymowanek, piosenek),  

• dialog na podstawie wzoru lub informacji wizualnej,

• odpowiadanie na pytania według wzoru lub na podstawie informacji wizualnej,

• samodzielne odpowiadanie na pytania dotyczące obrazka lub tekstu, 

• zgadywanki, 

• ustne opisywanie osób, przedmiotów, 

• układanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat,

• układanie pytań (gry językowe, wywiad),

• udział w inscenizacjach i przedstawieniach (scenki sytuacyjne, odgrywanie ról).
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Czytanie
• rozpoznawanie zapisu graficznego wyrazu i kojarzenie go z jego znaczeniem  

i brzmieniem (czytanie globalne),

• czytanie na głos (chóralne i indywidualne),

• czytanie z podziałem na role,

• czytanie w celu weryfikacji informacji (zdania prawdziwe i fałszywe, wykreślanie  
niepotrzebnych wyrazów),

• czytanie w celu dopasowania i uzupełnienia informacji (wyraz do obrazka, zdanie do zdjęcia, 
wypowiedzi do osób, luka informacyjna),

• czytanie w celu zdobycia informacji (polecenie do zadania, zagadka, rebus, quiz, rozsypanka 
literowa i wyrazowa, słownik obrazkowy, krzyżówka).

Pisanie
• odwzorowywanie liter i słów (pisanie po śladzie, przepisywanie liter, wyrazów i zdań),

• podpisywanie obrazków i zdań,

• odwzorowywanie ze zmianą elementu zdania,

• uzupełnianie (liter, wyrazów, zdań, krzyżówki, formularza, tabeli, ankiety),

• klasyfikowanie wyrazów (tworzenie list),

• pisanie z pamięci i ze słuchu,  

• układanie wypowiedzi (odpowiedź na pytanie, układanie zdań i krótkich tekstów).

2 Nauczanie i utrwalanie słownictwa

Nauka słownictwa w okresie wczesnoszkolnym jest bardzo istotnym elementem nauki 
języka obcego. Dzieci w wieku 6-9 lat poznają język przede wszystkim w postaci nowych 
słów i zwrotów, przy czym słowa te muszą być im bliskie i nie mogą mieć charakteru 
abstrakcyjnego, a jedynie konkretne odniesienie do rzeczywistości. Prezentowane 
techniki odnoszą się do takiego właśnie postrzegania świata przez dziecko.

Prezentacja nowego słownictwa z wykorzystaniem pomocy wizualnych:
• rzeczywistych przedmiotów, rekwizytów,

• kart dydaktycznych (flashcards),

• plansz dydaktycznych i plakatów,

• rysunków i zdjęć,

• mimiki,

• naśladowania czynności.
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Klasyfikowanie poznanych wyrazów
• ze względu na znaczenie (np. wokół określonego tematu – rodzina),

• ze względu na brzmienie (np. rymujące się),

• ze względu na budowę (np. rozpoczynające się taką samą głoską),

Utrwalanie poznanego słownictwa podczas gier i zabaw (games)
• zabawy słowne: rymowanki (rhymes), kalambury, domino, scrable, zgadywanki obrazkowe, 

układanki, bingo, głuchy telefon, memory, rozsypanki literowe, itp. 

• zabawy muzyczno-ruchowe: naśladowanie zwierząt, pokazywanie części ciała, gimnastyka, 
wskazywanie przedmiotów i kierunków, itp. 

Utrwalanie poznanego słownictwa przy pomocy piosenki (songs)
• wspólne śpiewanie,

• piosenka w połączeniu z układem ruchowym.

Utrwalanie poznanego słownictwa przy pomocy inscenizacji
• odgrywanie ról w przedstawieniach, 

• spontaniczna symulacja scen z życia (roleplay),

• drama – pantomima, naśladowanie czynności, odgrywanie historyjki, opowiadania.

Utrwalanie słownictwa na podstawie tekstu (storytelling)
• opowiadanie,

• bajka,

Utrwalanie słownictwa podczas zajęć plastycznych
• słownik obrazkowy,

• dyktando obrazkowe,

• kolorowanie,

• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.



3 Nauczanie gramatyki

12

W  przypadku nauki języka angielskiego ważną umiejętnością uczniów, którą należy 
wykorzystać jest interpretowanie i zgadywanie znaczeń na podstawie kontekstu  
i informacji niewerbalnych oraz przyswajanie wiedzy bez konieczności analizowania form 
językowych i bez znajomości wszystkich słów. Ta umiejętność jest charakterystyczna dla 
uczniów młodszych dlatego uczą się one całych zwrotów, bez konieczności analizowania 
reguł gramatycznych czy poszczególnych części zdania. Dlatego ze względu na znikome 
zdolności uczniów we wczesnym wieku szkolnym w zakresie myślenia abstrakcyjnego, 
nie powinni oni poznawać określonych reguł gramatycznych, a jedynie przyswajać je 
w sposób nieuświadomiony.9  Poniżej przedstawiono najbardziej popularne techniki 
stosowane podczas nauki gramatyki.

9  I. Studzińska, A. Mędela, M. Kądro, E. Piotrowska, Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej, Macmillan,   
   Warszawa 2009; 21.

Poznawanie i utrwalanie struktur gramatycznych na podstawie tekstu
• opowiadanie,

• bajka,

• historyjka.

Prezentacja i utrwalanie struktur gramatycznych na podstawie piosenki
• wspólne śpiewanie,

• piosenka w połączeniu z układem ruchowym,

Utrwalanie struktur gramatycznych poprzez powtarzanie (drill)
• zwroty,

• zdania,

• rymowanki,

• pytania i odpowiedzi,

• krótkie teksty,

Utrwalanie struktur gramatycznych podczas gier i zabaw

• zabawy słowne: rymowanki, kalambury, zgadywanki obrazkowe, układanki, rozsypanki wyrazowe, 
głuchy telefon, dopasowywanie obrazków do struktur, uzupełnianie zdań i wyrazów  
w odpowiedniej formie, itp., 

• zabawy muzyczno-ruchowe: naśladowanie czynności, poleceń, drama, itd.
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Kształcenie zintegrowane
Ze względu na całościowe poznawanie świata przez dziecko, na zajęciach języka angielskiego należy 
także kształcić, rozwijać i doskonalić wiadomości i umiejętności zdobywane podczas innych zajęć 
edukacji wczesnoszkolnej. Do procesu kształcenia językowego można włączyć także kształcenie 
matematyczne (np. liczenie, mierzenie, klasyfikowanie itp.), kształcenie społeczno-przyrodnicze (np. 
rozpoznawanie symboli narodowych, różnorodnych gatunków zwierząt, rośliny, praca w grupie, itp.), 
kształcenie plastyczne (praca z różnymi technikami plastycznymi, zabawa barwą i konturem, itp.), 
kształcenie muzyczne (tworzenie rytmów, taniec, tworzenie muzyki, itp.) i inne. 10

Metodą, która może łączyć wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin oraz wykorzystywać różnorodne 
techniki i formy pracy jest projekt edukacyjny. Twórcy tej metody zwracają szczególną uwagę na 
pozytywną motywację uczniów poprzez samodzielny wybór przez nich tematu, realizację założonych 
celów i ocenę własnej pracy. Dzieci chętniej uczą się tego, co ich interesuje, dlatego tak ważne jest, 
by miały wybór. Produktami projektów mogą być: plakaty, książeczki, prezentacje, wystawy, itd. Rolą 
nauczyciela jest takie pokierowanie zespołem klasowym by realizacja projektu przyniosła jak najwięcej 
pozytywnych efektów zarówno w sferze poznawczej jak i społecznej klasy. 11  

Najważniejszym elementem procesu kształcenia jest dziecko, w tym wypadku uczeń klas I-III. Patrząc 
na dziecko należy widzieć indywidualność. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, predyspozycje, 
potrzeby, problemy, czasem także deficyty. Pewne cechy rozwojowe są charakterystyczne dla wieku  
6-8 lat, jednak jest to okres dynamicznych zmian, a tempo tych zmian może być bardzo zróżnicowane. 
Tak jak w przypadku całej edukacji wczesnoszkolnej w nauce języka angielskiego należy wykorzystać 
naturalną ciekawość świata uczniów oraz wzbudzić pozytywne emocje, które zaprocentują 
nieocenioną chęcią nauki języka obcego. 

Na tym etapie dziecko poznaje świat całościowo, stąd potrzeba łączenia nauki języka angielskiego, 
który tak ekspansywnie, a zarazem niepostrzeżenie, wkracza w naszą rzeczywistość, z innymi 
zakresami edukacji wczesnoszkolnej. Za względu na to, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym zdobywają 
doświadczenie głównie poprzez własną aktywność oraz kontakty w rówieśnikami nauczanie powinno 
być skierowane na pobudzanie, aktywizowanie i rozwijanie ich działalności poznawczej. Okazją 
do kształtowania postaw twórczych oraz podejmowania różnorodnych działań kreatywnych jest 
spontaniczna czy też organizowana zabawa. Bardzo ważne jest w tym okresie osiągnięcie poziomu 
poznawczego polegającego na umiejętności wyobrażania sobie przedmiotu, porównywania 
przedmiotów manipulując jedynie ich symbolami. 12  Nie jest to jeszcze poziom abstrakcyjny, więc nadal 
podczas zabaw należy wykorzystywać konkretne sytuacje i przedmioty. 

Kolejnym elementem który dominuje w rozwoju uczniów w wieku wczesnoszkolnym jest potrzeba 
kontaktu z innymi rówieśnikami. W tym czasie wzrasta ich umiejętność pracy w parach i w grupie,  
co jest szczególnie istotnie podczas planowania pracy w zespole klasowym. Nauka języka to 
umiejętność porozumiewania się. Komunikowaniu się sprzyja praca w małych grupach, ponieważ 
uczniom umożliwia to wzajemną wymianę zdań oraz lepszy dostęp do materiałów i środków,  
a nauczycielowi dokładniejszą, zindywidualizowaną obserwację i diagnozę. 13

 10 M. Kotarba, Program nauczania…, op.cit.; 55.
 11 J. H. Helm, L. G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, CODN, Warszawa 2003; 20.
12 I. Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1997; 169.
13 Tamże; 172.



Podczas projektowania zajęć z uczniami w klasach I-III trzeba pamiętać, że w tym okresie u dzieci  
co prawda zwiększa się zdolność koncentracji uwagi oraz rozwija pamięć, ale nadal czas skupienia  
się na wykonywanych czynnościach jest krótki, a tak szybko jak potrafią się oni uczyć, tak szybko 
również zapominają przyswajane treści. Dlatego często wykorzystuje się metody powtarzania jako 
sposób na zapamiętanie materiału.

Nie jest możliwe wymienić wszystkie cechy charakteryzujące uczniów w wieku wczesnoszkolnym,  
gdyż okres ten jest bardzo dynamiczny, bogaty i zróżnicowany. Biorąc pod uwagę swoiste style uczenia 
się, tempo oraz rytm pracy każdego ucznia należy tak organizować pracę, by umożliwić im optymalny, 
indywidualny rozwój. 

Mówiąc o indywidualnym rozwoju dziecka nie sposób nie uwzględnić, przyjętej z dużym 
zainteresowaniem na całym świecie, teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera. Według niej każdy 
człowiek posiada wiele odrębnych inteligencji, które są ściśle związane z warunkami, w których  
żyjemy. 14 W odniesieniu do dzieci H. Gardner prezentuje 8 typów inteligencji: językowa,  
matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna, 
ruchowa, przyrodnicza. Wszystkie te zdolności są równouprawnione. Dla szkoły i nauczycieli jest  
to niezmiernie istotne, gdyż mówi nam, że dzieci mają prawo do nabycia umiejętności optymalnego 
wykorzystania własnego potencjału i uczyć się w sposób, jaki im najbardziej odpowiada.15” 

14

 14  H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań 2002; 15. 
 15 A. Kopik, M. Zatorska, Każde dziecko jest zdolne, Materiały metodyczne projektu „Pierwsze uczniowskie  
     doświadczenia droga do wiedzy”, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2009; 11.

Ostatnim elementem, który dotyczy „lubianego” nauczyciela jest jego szczególna osobowość. 
Przepisy regulujące możliwość nauczania języka angielskiego w klasach początkowych szkoły 
podstawowej są ogólnie dostępne i znane, jednak nie zawsze kwalifikacje idą w parze  
z predyspozycjami do wykonywania tego zawodu. Praca w młodszych klasach szkolnych jest 
niezmiernie wymagająca i znacznie różni się od lekcji w klasach starszych. Nauczyciel uczący 
młodsze dzieci powinien szczególnie wyróżniać się cechami takimi jak: otwartość, łatwość 
nawiązywania kontaktów, kreatywność, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, szczerość 
oraz umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków pracy. W tym okresie występuje 
znaczna rozbieżność w rozwoju dziecka, tym bardziej nauczyciel musi 
być elastyczny i gotowy do indywidualnego podejścia do ucznia. 

Głównym celem edukacji w klasach młodszych jest wzbudzenie zainteresowania nauką w każdym 
zakresie i pozytywne zmotywowanie młodego człowieka do pogłębiania swojej wiedzy. Aby to 
osiągnąć nauczyciel sam powinien przejawiać postawę entuzjastyczną, zachęcającą do działania, 
intrygującą. Wtedy pasja nauczyciela przenosi się na pasję ucznia, a to z kolei na wyniki nauczania.
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Przed nauczycielem stoi wiele wyzwań
Jak sobie z nimi poradzić?

Nie bez powodu ta piramida ma taką formę. Patrząc od dołu mamy najmniej ważne ale  
i najbardziej wymagające, czasochłonne i uciążliwe zadania. Zatem na samej górze znajduje 
się najważniejsza cześć czyli praca z uczniem, która często jest dla nas najprzyjemniejszym 
elementem naszej pracy. 

Najbardziej czasochłonną i nielubianą częścią pracy nauczyciela jest dokumentacja. 
Chodzi zarówno o codzienną pracę jak i okresowe planowanie, przygotowanie do pracy 
czy sprawozdanie z działania. Dotyczy to także dokumentacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, która często jest bardzo rozbudowana. Często postrzegamy tą aktywność 
jako stratę czasu, który moglibyśmy wykorzystać na pracę z uczniami. Moje dotychczasowe 
doświadczenie mówi jednak, że dokumentacja wypełniana w sposób celowy, służąca analizie 
i ewaluacji pracy własnej może stanowić źródło samokształcenia i doskonalenia zawodowego. 
Ważne jest, jakie jest nasze nastawienie i zrozumienie sensu wypełnianej dokumentacji, jako 
środka do osiągniecia określonego celu, a nie celu samego w sobie. Aby nie było to takie uciążliwe 
postarajmy się przygotowywać dokumentację w taki sposób, by posłużyła przede wszystkim nam 
samym. Tak abyśmy mogli wykorzystać ją w kolejnych działaniach. 

Dużą część pracy nauczycielskiej stanowią także kontakty z rodzicami naszych uczniów, które  
z roku na rok stają się coraz trudniejsze. Czasami mamy poczucie, że rodzice postawili sobie za cel 
„zatruć nam życie”. Ale tak naprawdę oni zwyczajnie martwią się o swoje dzieci. Chcą otrzymać jak 
najlepszą opiekę i edukację dla swoich dzieci. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób i przekonamy 
rodziców, by nam zaufali, relacje z rodzicami będą znacznie lepsze. Przecież zarówno my, jak i oni 
patrzymy w tę samą stronę – przyszłość dzieci.

praca z uczniem

współpraca z nauczycielami

dokształcanie się

współpraca z rodzicami

dokumentacja nauczycielska i przygotowanie do pracy 
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Dobry nauczyciel dokształca się dla siebie, żeby lepiej wykonywać swoją pracę, żeby czuć się 
pewnie, żeby ułatwić sobie pracę. Bardzo dobry nauczyciel czerpie od innych i potrafi dzielić 
się wiedzą i doświadczeniem. Słaby nauczyciel dokształca się, bo tak mówią przepisy, bo tak 
każe dyrektor, bo tak wypada, bo koleżanki się dokształcają, itd. Wybierajmy kursy i szkolenia, 
które naprawdę nas interesują, które są sprawdzone, polecone, które rozwiną nasze umiejętności 
i poszerzą wiedzę. Korzystajmy z dofinansowania, wyszukujmy bezpłatnych, często dobrych 
szkoleń, inwestujmy w siebie.

Współpraca z dyrektorem bywa trudna. Często dużo wymaga. Nie zawsze rozumie nasze 
stanowisko. Może powierzać zadania, które wykraczają poza nasze możliwości np. czasowe. 
Spróbujmy porozmawiać, określić zakres działania, nasze możliwości i potrzeby. Może okaże  
się, że znajdziecie wspólny punkt, który będzie stanowił mocny element Waszej relacji. 
Dyrektor też jest nauczycielem. Staje przed zadaniami, których sam nie wykona. Potrzebuje 
współpracowników, którzy zmotywowani, będą tak pracować, by odnosić sukcesy edukacyjne 
poprawiające jakość pracy całej szkoły. Odpowiada za pracę wszystkich nauczycieli, niezależnie  
od tego jakie błędy popełniają. Na szczęście możemy zazwyczaj liczyć na koleżanki i kolegów, 
którzy spotykają się z tymi samymi problemami i stanowią dla nas prawdziwe wsparcie  
w trudnych chwilach. Warto wykorzystać te pozytywne relacje chociażby podczas ubiegania  
się o kolejny stopień awansu zawodowego. 

Ostatnim najważniejszym wyzwaniem dla nauczyciela jest codzienna praca z uczniem.  
I nie chodzi tylko o obowiązkowe przygotowywanie się i prowadzenie lekcji, ale także o zajęcia 
dodatkowe, indywidualizację nauczania, w tym pomoc uczniom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych oraz uczniom zdolnym, przygotowywanie ich do egzaminów, realizacja programów 
i projektów. I choć trudna to przecież najprzyjemniejsza część naszej pracy. Pytajmy.

Integracja nauczania języka angielskiego  
i edukacji wczesnoszkolnej

Współczesna szkoła na I etapie edukacyjnym ma szereg zadań, które musi spełniać.  
Przede wszystkim powinna przygotować dziecko do dalszej nauki poprzez realizację programu 
skoncentrowanego na indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach ucznia. Przygotowanie 
to zawiera zarówno wyposażenie dziecka w umiejętność czytania, pisania, rozwiązywania 
problemów matematycznych oraz niezbędnej wiedzy potrzebnej do rozumienia świata,  
ale także niezwykle ważne kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki. W rozwoju 
ucznia oddziaływania wychowawcze i kształcące skoncentrowane powinny być wokół trzech 
podmiotów: uczeń, szkoła i dom rodzinny. Rozwijanie ciekawości poznawczej dziecka, jego 
zainteresowań i predyspozycji prowadzi do radości uczenia się, co na wczesnym etapie 
edukacyjnym stanowi cel nadrzędny.
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Edukacja przedmiotowo-językowa realizowana jest w naszym kraju głównie w szkołach 
prywatnych i społecznych. W innych krajach europejskich nauczyciele edukacji początkowej 
posługują się językiem angielskim i wprowadzają elementy języka obcego podczas 
zintegrowanych zajęć w szkołach publicznych.  Analizując dokumenty i badania okazuje się,  
że powodem takiej sytuacji w Polsce nie są jedynie finanse, ale także, a może przede wszystkim, 
słabe przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do nauki języka angielskiego oraz 
słabe przygotowanie nauczycieli języka angielskiego do nauki na I etapie edukacyjnym. Ostatnia 
reforma oświaty zmusiła nauczycieli języków do przekwalifikowania się z nauczania gimnazjalnego 
do nauczania wczesnoszkolnego. Często nauczyciele nie są na to gotowi. 

Elementy integracji

• Nauczyciel

• Współpraca z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej

• Metody i formy nauczania

• Metody wychowawcze

• Środki dydaktyczne

• Treści nauczania

• Indywidualizacja nauczania

• Diagnoza i ocenianie

Mówiąc o integracji nauczania należy pomyśleć o nauczycielu. Zajęcia języka angielskiego 
w klasach I-III mogą prowadzić zarówno nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej posiadający 
odpowiednie kwalifikacje jak i angliści uczący w starszych klasach. Bardzo ważne jest to, by 
nauczyciel  prowadzący zajęcia znał ogólny program edukacji wczesnoszkolnej i umiał integrować 
z nim treści językowe oraz metody i techniki pracy na lekcjach języka angielskiego. Jest to 
znacznie łatwiejsze jeśli w klasach I-III edukację prowadzi jeden nauczyciel ucząc także języka 
angielskiego, gdyż metody pracy niemalże pokrywają się w nauczaniu ogólnym jak i językowym 
w tym wieku szkolnym. Często nie jest to możliwe ze względów organizacyjnych w szkole.  
Ale jeśli edukację wczesnoszkolną i język angielski prowadzą dwie różne osoby niezwykle istotna 
jest współpraca pomiędzy nimi. Jeśli w klasie jest nauczyciel wspierający również on powinien 
uczestniczyć w procesie nauczania języka angielskiego. Współpraca ta obejmować może wspólne 
planowanie uroczystości klasowych i szkolnych np. Dzień Babci z piosenką angielską, hasła 
ekologiczne w języku angielskim na transparentach przygotowywanych z okazji Dnia Ziemi, 
wspólna wycieczka rowerowa czy Dzień Pizzy.



18

1  Listen and point with Matt.  149   

2  Say. Then listen.    150

3  Say.  

Lesson 6 Bike Day

115
1. Posłuchaj nagrania, wskaż nowe słówka i je powtórz.
2. Popatrz na rysunek i powiedz, czego brakuje Jackowi. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoją odpowiedź.
3. Zaproponuj koleżance lub koledze wycieczkę rowerową w wybrane miejsce. Co powiesz? 

1  Listen, look and say.  099     

2  Look and say.    

3  Listen, point with Matt and act out.  100     

73
1. Posłuchaj nagrania i powtórz nazwy figur.
2. Zaprowadź Matta do pizzerii. Nazwij każdy kształt i kolor na ścieżce.
3. Posłuchaj nagrania i wskazuj wskaźnikiem odpowiednie kawałki pizzy. Następnie odegrajcie podobną scenkę.

Często wykorzystywane metody, techniki i formy nauczania przez obu nauczycieli są 
podobne. Ale dobrze byłoby wspólnie omówić wykorzystanie tych metod tak, by np. właściwie 
przygotować przestrzeń edukacyjną. Metodę projektu, gry dydaktyczne, czy np. elementy dramy 
z powodzeniem wykorzysta na swoich lekcjach zarówno nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  
jak i języka angielskiego. Rozwijając różne kompetencje kluczowe także na lekcjach języka 
angielskiego nauczyciel może stosować takie same techniki np. rysowanie po śladzie,  
porządkowanie przedmiotów itd.

Biorąc pod uwagę niestabilność emocjonalną uczniów w młodszych klasach szkolnych,  
potrzebę ustalenia zasad panujących na lekcji i właściwej, pozytywnej motywacji uczniów  
do pracy nauczyciele szczególnie w pierwszym okresie szkolnym powinni współpracować  
ze sobą ustalając metody wychowawcze. Można wspólnie ustalić kodeks zasad panujących  
w klasie w formie kontraktu, takie same formy motywacji np. naklejki lub metody radzenia sobie 
w sytuacjach wyładowania emocji np. poprzez darcie kartki. Pamiętajmy, że jednolite zasady 
przyniosą lepsze efekty. 

Podczas większości zajęć zarówno edukacji wczesnoszkolnej jak i języka angielskiego stosować 
możemy podobne lub wręcz te same pomoce dydaktyczne. Posiadając swój własny warsztat 
pracy i dzieląc się nim z innymi nauczycielami zyskujemy kolejne środki, które udostępni nam 
z kolei nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej np. liczmany przy nauce nazw cyfr, historyjki 
obrazkowe, pacynki itd.
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Nauczanie języka angielskiego powinno być ściśle związane z tym, czym uczniowie aktualnie 
zajmują się na innych lekcjach. Dotyczy to zarówno treści, jak i umiejętności. Na przykład 
nie można od ucznia klasy pierwszej oczekiwać, by coś zapisał, kiedy jeszcze nie opanował 
umiejętności kreślenia i odczytywania liter. Ucząc dzieci pisania liter i ich łączenia te same zasady 
powinny obowiązywać na obu edukacjach. Rolą lekcji języka obcego będzie więc wspieranie 
i utrwalanie treści i umiejętności już zdobytych lub właśnie przez dziecko zdobywanych. 
W ten sposób pokazujemy uczniowi spójny obraz świata oraz uczymy go wykorzystywać 
posiadaną wiedzę i umiejętności w innych sytuacjach, co jest niezbędnym warunkiem rozwoju 
samodzielności. Zagadnienia realizowane na lekcjach języka angielskiego powinny pokrywać 
się z tematami zajęć edukacji wczesnoszkolnej lub chociaż do nich nawiązywać. Dlatego w serii 
podręczników Super Heroes treści skorelowane są z zagadnieniami zawartymi w podręcznikach 
edukacji wczesnoszkolnej np. biorąc pod uwagę pory roku czy najbliższe dziecku otoczenie.

Musimy pamiętać, że w naszej klasie znajdą się uczniowie o różnych potrzebach i możliwościach 
edukacyjnych, którzy wymagają indywidualnego podejścia, zastosowania różnych metod, form 
i środków dydaktycznych. Zobowiązani jesteśmy dostosować naszą pracę do funkcjonowania 
poszczególnych uczniów. Jest to niezmiernie trudne zadanie i wymaga od nas dużej pracy. 
Podczas diagnozy, sporządzania niezbędnej dokumentacji i planowania pracy konieczna jest 
współpraca z wychowawcą klasy i specjalistami zatrudnionymi w szkole. Aby ułatwić pracę 
nauczycielom i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom wydawnictwa przygotowują dodatkowe 
materiały w postaci Banku Pomysłów lub Przewodników dla nauczycieli zawierających wskazówki 
do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE Guide). Publikacje zawierają 
gotowe do wykorzystania dodatkowe materiały o różnym stopniu trudności, które możemy 
dowolnie wykorzystać na zajęciach lub zadać jako dodatkową pracę rozwijającą zainteresowania 
językowe uczniów.

W młodszych klasach szkolnych obowiązuje ocenianie opisowe. Aby uczeń oraz jego rodzic 
dostawał konkretną, szczegółową informację na temat postępów  w przyswajaniu wiedzy  
i umiejętności nauczyciel języka angielskiego powinien także stosować ocenę opisową.  
Coraz powszechniejsze staje się także ocenianie kształtujące, które jest bardzo wymagającą  
od nauczyciela formą ale przynosi niezwykle dobre efekty. Dotyczy to zarówno oceniania 
bieżącego jak i okresowego.

• Ocenianie bieżące – zawiera systematyczną obserwację i bieżącą ocenę umiejętności 
uczniów. Ta forma monitorowania i oceniania jest bardzo ważna, ze względu na jej wymiar 
czasowy. Wskazówka czy upomnienie następuje zaraz po aktywności ucznia, co umożliwia 
mu natychmiastową reakcję zwrotną, a nagroda czy pochwała jest informacją o dobrze 
wykonanym zadaniu, co staje się motywacją do dalszego działania. Podczas obserwacji należy 
zwracać uwagę na aktywność ucznia, jego zainteresowanie lekcją, współdziałanie z innymi, 
zaangażowanie w pracę podczas zajęć i pracę domową. 
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Szczególną formą oceny jest samoocena – ocenianie przez ucznia własnych postępów i stosunku 
do przedmiotu najczęściej przy pomocy narzędzi przygotowanych przez nauczyciela. Jest to 
ważna forma oceniania ze względu na wdrażanie w ten sposób uczniów do samodzielnego 
uczenia się i odpowiedzialności za własną naukę i świadome korzystanie z procesu edukacyjnego. 
Można zastosować w tym celu specjalne oceny - nagrody, przeznaczone tylko dla tej formy 
oceniania spójne z ocenami stosowanymi podczas edukacji wczesnoszkolnej np. pozytywne 
emotikony.

• Ocenianie okresowe – wskazuje na osiągnięcia ucznia w dłuższym okresie czasu (semestr, 
rok szkolny). Przyjmuje formę opisową, w której zawarte są wnioski z przeprowadzanych 
wcześniej systematycznych kontroli. Powinna w niej znaleźć się informacja dotycząca 
zarówno uzyskanych przez ucznia sprawności językowych, jak i zaangażowania, umiejętności 
uczenia się i pracy w zespole. Niezbędne również mogą okazać się wskazówki do dalszej 
pracy związane z rozwijaniem słabszych stron dziecka. Niemniej jednak główny nacisk należy 
położyć na wzmocnienie mocnychstron motywując tym samym ucznia do dalszej pracy.




