SZKOŁA PODSTAWOWA

JĘZYK ANGIELSKI

Ocenianie
kształtujące
w serii Explorer
Przykłady i wskazówki

OCENIANIE
KSZTAŁTUJĄCE
– CO TO JEST i JAK WYKORZYSTAĆ
JE W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO?
WSKAZÓWKI DO SERII HELLO EXPLORER, JUNIOR EXPLORER I TEEN EXPLORER

Ocenianie kształtujące (formative assassment lub asessment for learning)

zwane jest także ocenianiem pomagającym się uczyć. Polega na udzielaniu uczniowi
wskazówek dotyczących uczenia się, dzięki którym uczeń wie czego, i jak powinien
się uczyć. Jednocześnie skłania ucznia do refleksji dotyczącej uczenia się, sprawia,
że uczeń staje się świadomym uczestnikiem tego procesu i bierze za niego
odpowiedzialność.

Cele uczenia się
W ocenianiu kształtującym nauczyciel przekazuje uczniowi cele lekcji. To nie to samo
co temat lekcji. Cele pokazują dokąd zmierzamy – do czego chcemy dojść na koniec
lekcji/bloku lekcji/ roku szkolnego. Nie może ich być zbyt wiele, tak by możliwa była
ich realizacja w zaplanowanym czasie.
Najmłodszym uczniom można przedstawić cele lekcji za pomocą piktogramów. Nieco
starszym rozdać na kartkach, które będą mogli wkleić do zeszytu. Najstarszych można
poprosić, aby zapisali je sami.
Cele lepiej zapisywać w języku polskim (nawet w starszych klasach), tak by wszyscy
uczniowie, a także rodzice mogli je łatwo zrozumieć. Najlepiej, gdyby były widoczne
przez całą lekcję, gdyż w trakcie jej trwania należy się do nich odwoływać i monitorować, czy się do nich zbliżamy. I zawsze należy je podsumować – na zakończenie lekcji
/bloku lekcji/roku szkolnego sprawdzić, czy zostały osiągnięte. Powinny być sformułowane w języku zrozumiałym dla ucznia.
Można też pokusić się o sformułowanie celów lekcji razem z uczniami. Układając
cele używamy następujących zwrotów: poznam, dowiem się, zbadam, powtórzę,
utrwalę, wymienię, stworzę, obliczę, rozpoznam, ułożę, napiszę...

Kryteria sukcesu
Zgodnie z ocenianiem kształtującym uczeń powinien wiedzieć, kiedy osiągnie sukces.
Kryteria sukcesu to szczegółowe wskazówki, które pokazują, jak dojść do celu, czyli
co uczeń powinien umieć, co będzie podlegało ocenie, na co powinien zwrócić uwagę.
Nauczyciel przekazuje uczniom kryteria sukcesu do każdej lekcji, ale też do każdego
bloku lekcji, do każdej pracy domowej i sprawdzianu. To konkretne wymagania, które
uczeń musi spełnić.
Formułując kryteria sukcesu trzeba zastanowić się, co będzie dowodem na to, że cele
zostały osiągnięte. Podobnie jak w przypadku celów nauczania można je ułożyć
razem z uczniami. Typowe zwroty używane w kryteriach sukcesu: wiem, znam, potrafię,
umiem, mówię, wymieniam, rysuję, obliczam, rozpoznaję, wybieram, układam,
określam...

Informacja zwrotna
Jest sednem oceniania kształtującego. Prawidłowa informacja zwrotna powinna
składać się z czterech elementów: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy i jak
to poprawić oraz czym zająć się w następnej kolejności. Udzielamy jej zawsze na
podstawie ustalonych wcześniej kryteriów sukcesu. Może być przekazywana pisemnie
lub ustnie. Może występować w formie graficznej, opisowej lub w formie tabeli. Mogą
jej udzielać sobie nawzajem uczniowie (ocena koleżeńska) lub można ich poprosić,
by ocenili samych siebie (samoocena). Ważne jest, aby nie łączyć informacji zwrotnej
z oceną sumująca (czyli stopniem). Można się umówić z uczniami, które prace
oceniamy kształtująco, a które stopniem.

Unit

1 My friends

Lesson

1

What’s your name?

2 Listen, say and repeat .

girl

boy

1 Listen and say .

sit down

stand up

5

Story

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 5. Powiedz, aby dzieci dokładnie
obejrzały obrazki i wymieniły imiona postaci, których brakuje na poszczególnych obrazkach.

corner

What’s your name?

Are you a boy or a girl?

I’m a girl.

I’m Snap.

3 Look and say .

4 Talk.

Słownictwo czynne
Girl, boy, sit down, stand up, friends. Fred, Kate, Snap, Honey,
Chatty. What’s your name? I’m … Come in, please. It’s nice to see
you. Goodbye, see you next time. Are you a boy?

• Odczytaj wspólnie z uczniami wypowiedzi dzieci na zdjęciach. Zapytaj, czy uczniowie zrozumieli, w jaki sposób mają
ze sobą rozmawiać. Posadź uczniów w kręgu (w przypadku
liczniejszej klasy w dwóch kręgach) i poproś o zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi w formie łańcuszka.

Słownictwo bierne
Listen and point. Kate says ...

2

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 10, 11), zeszyt ćwiczeń (s. 4, 5, 12), płyta CD, karty
obrazkowe: girl, boy, sit down, stand up, friends, analogiczne karty
wyrazowe (do pobrania i wydruku ze strony dlanauczyciela.pl).

Praca domowa

3
Sit down, girls.

Oh, no! Stand up! Stand up!

4 Talk .

Hello. What’s your name?
I’m Marta.

Rozgrzewka
• Zaśpiewaj z dziećmi piosenkę powitalną.
• Pobawcie się. Jedno dziecko wychodzi za drzwi i po chwili puka. Cała klasa odpowiada: Come in, please. It’s nice to
see you. Wchodzący mówi: It’s nice to see you, too. Pomagaj
uczniom nieśmiałym. Do zabawy wybieraj tylko ochotników.
• Zabawę można rozszerzyć o zwrot: Goodbye, see you next
time, wypowiadany przez całą klasę, kiedy uczeń wychodzi.
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• Powiedz nowe słowa, ilustrując je gestem: girl – wskaż jakąś dziewczynkę w klasie, boy – wskaż chłopca, stand up –
gestem poproś klasę o powstanie, sit down – opuść dłonie,
prosząc dzieci, aby usiadły, friends – przybij piątkę z jednym
z uczniów.
• Uczniowie powtarzają Twoje gesty lub wykonują Twoje polecenia oraz mówią nowe słowa.
• Pokaż karty obrazkowe, nazwij je i poproś o powtórzenie.
• Włącz nagranie i poproś uczniów o wskazywanie obrazków
w ramce oraz powtarzanie słów
• Wymieniaj nowe słowa i proś uczniów o ilustrowanie ich
gestem i ruchem.
• Pokaż karty wyrazowe i odczytaj je z dziećmi w sposób globalny.
Nauczanie czytania globalnego
Pokaż uczniom karty wyrazowe. Powiedz, że są to odpowiedniki
kart obrazkowych, tylko „zapis” jest inny. Wytłumacz, że nie będą
odczytywać osobno wszystkich liter, ale pobawią się w detektywów. Poproś uczniów, żeby ułożyli palce w kółeczko (jest to szkło
powiększające detektywa) i jak detektyw spojrzeli na karty wyrazowe i pomyśleli: Do czego to jest podobne? Co to może być?. Muszą
spojrzeć na całość wyrazu albo na jego początek i od razu zgadywać. Czasem się pomylą, ale cóż… detektyw czasem też się myli.

What’s your name?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 4. Powiedz, aby uczniowie połączyli postaci z podręcznika z ich cieniami i podali ich
imiona.

I’m Igor.

Zakończenie
• Zaśpiewaj z uczniami piosenkę pożegnalną.
• Pamiętaj o pochwałach: OK! Very well! Perfect!

10

1. Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi
w dymkach.

Dictionary
Unit 1, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
Girl, boy, sit down, stand up, friends

1

• Poproś, aby uczniowie nazwali postaci na cieniach.
• Wymień imiona kolejnych postaci i poproś uczniów o przytoczenie odpowiednich wypowiedzi z historyjki: Kate says ...
W razie potrzeby włącz ponownie nagranie historyjki.

4

2

friends
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1

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• ilustruje nowe słowa i zwroty ruchem i gestami.

Lesson

1
3 Look and say.

3

1

Cele językowe
Uczeń:
• poznaje nowe słowa i zwroty,
• utrwala imiona postaci z podręcznika,
• zadaje pytanie o imię: What’s your name?,
• potrafi się przedstawić, stosując zwrot: I’m …,
• wskazuje obrazki w czasie słuchania historyjki,
• powtarza zdania z historyjki.

Unit

1/13
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Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 4. Powiedz, aby dzieci przykleiły
odpowiednie naklejki w dymkach.
• Zadaj kilku osobom pytanie: What’s your name?. Następnie
zadaj to pytanie całej klasie i poproś, aby wszystkie dzieci
udzieliły odpowiedzi, jednocześnie wypowiadając swoje
imiona.

1 Listen and say.
Unit 1, Lesson 1. 1 Listen and say.
1 Kate: Hi, I’m Kate.
Fred: I’m Fred.
Kate: What’s your name?
Snap: I’m Snap.
Chatty: And I’m Chatty.
Fred: Are you a boy or a girl?
Chatty: I’m a girl. Snap is a boy.
2 Snap: And where is Honey? Honey is a boy too.
Fred: Sit down, girls.
3 Honey: Oh, no! Stand up, stand up!
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• Wymieniaj imiona bohaterów podręcznika i poproś o odszukanie odpowiednich postaci na obrazkach historyjki.
• Włącz nagranie i poproś dzieci o wskazywanie kolejnych
obrazków: Listen and point (przyłóż dłoń za uchem, następnie wskaż dłonią obrazki w podręczniku).
• Upewnij się, czy uczniowie dobrze zrozumieli treść historyjki.

2. Uczniowie słuchają nagrania i podają numery odpowiednich zdjęć. Następnie powtarzają wszystkie zdania.
3. Uczniowie odgadują, czyje cienie zostały ukazane na obrazkach. Następnie wypowiadają te same kwestie, które
bohaterowie mówili w historyjce.
4. Pierwsza osoba zadaje pytanie: What’s your name?. Następna odpowiada i o to samo pyta kolejnego ucznia.

11

Notatki:

• Przeczytaj zdania w dymkach i poproś uczniów o ich powtórzenie.
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 12 w sekcji More Fun. Poproś
uczniów o obejrzenie portretów postaci z podręcznika
i odczytanie imion. Następnie dzieci zaznaczają odpowiednio odpowiedź Yes lub No.
Ćwiczenia dodatkowe
• Wymień kilka poleceń osobno dla dziewczynek i chłopców,
np.: Girls, stand up. Boys, sit down. Staraj się nie mówić boys
i girls na zmianę, aby zachować element zaskoczenia. Dzieci
wykonują Twoje polecenia.

2 Listen, say and repeat.
Unit 1, Lesson 1. 2 Listen, say and repeat.
Boy: Hey, I’m a boy.
Girl: Sit down!
Together: We are friends!
Boy: She’s a girl.
Girl: Stand up!
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• Włącz nagranie, zatrzymuj je po każdej wypowiedzi i poproś o wskazywanie odpowiednich zdjęć.
• Ponownie włącz nagranie, zatrzymuj je po każdej wypowiedzi i poproś o powtarzanie.

30
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OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA

Ćwiczenie 3

Ocenianie kształtujące
– wskazówki dla nauczyciela
Unit 1, Lesson 1
What’s your name?

Cele lekcji i kryteria sukcesu w języku ucznia:
Cele lekcji - „What’s your name?”
1. Umiem powiedzieć: dziewczynka, chłopiec, rodzina, usiądź, wstań po angielsku
2. Umiem się przedstawić
3. Umiem zapytać o imię
Kryteria sukcesu do lekcji „What’s your name?
1. Prawidłowo mówię po angielsku: girl, boy, friends, sit down, stand up
2. Prawidłowo się przedstawiam: I’m….
3.Prawidłowo pytam o imię What’s your name?

Ćwiczenie 1

Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając
z podpowiedzi w dymkach.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Możesz wprowadzić zasadę nie podnoszenia rąk, aby uniknąć pytania wciąż tych samych
ochotników. Rozdaj uczniom równo przycięte w paski kawałki sztywnej tekturki i poproś
ich o podpisanie się. Uzyskasz w ten sposób tzw. patyczki, dzięki którym będziesz losować
uczniów do odpowiedzi. Trzymaj zawsze patyczki w kubku na biurku. Po wylosowaniu
patyczka, przełóż go do drugiego kubka, by zwiększyć szanse innych uczniów na odpowiedź.

Uczniowie odgadują, czyje cienie zostały ukazane na obrazkach.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Rozdaj uczniom po 3 prostokątne karty (po jednej w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym).
Mogą to też być kubeczki, które dzieci mogą pomalować/okleić kolorowym papierem, albo
stożki zrobione samodzielnie przez dzieci z kolorowego papieru do wycinanek. Uczniowie
kolorem sygnalizują stopień zrozumienia: czerwony – nie rozumiem, żółty – trochę rozumiem,
ale potrzebuję pomocy, zielony – wszystko rozumiem.
Kubeczki czy stożki, powinny zawsze stać na ławkach, w ten sposób dzieci mogą sygnalizować problemy bez zwracania uwagi całej klasy, w zależności od sytuacji można też poprosić o
podniesienie rąk z kartkami w górę.

Ćwiczenie 4

Odczytaj wspólnie z uczniami wypowiedzi dzieci na zdjęciach. Zapytaj, czy uczniowie zrozumieli,
w jaki sposób mają ze sobą rozmawiać. Posadź uczniów w kręgu (w przypadku liczniejszej klasy
w dwóch kręgach) i poproś o zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w formie łańcuszka.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Stopień zrozumienia polecenia możesz sprawdzić stosując metodę kciuka: kto zrozumiał, to
podnosi kciuk do góry, kto nie rozumie, trzyma kciuk do dołu. W ten sposób można szybko
sprawdzić, czy wszyscy zrozumieli polecenie. Jeśli uczeń wskazuje, ze nie rozumie polecenia,
wyjaśnij jeszcze raz lub poproś by wyjaśnień udzielił uczeń siedzący najbliżej.

Podsumowanie

Sprawdź, czy cele lekcji zostały osiągnięte.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Wróć po kolei do każdego celu, poproś dzieci, by zaznaczyły karteczkami samoprzylepnymi,
na którym schodku znajdują się na drodze do każdego celu.

Ćwiczenie 2

Uczniowie słuchają nagrania i podają numery zdjęć.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Gdy dzieci poznają już cyfry i litery będzie można korzystać z tablic sucho ścieralnych – każdy uczeń powinien mieć taką tablicę. Wtedy wystarczy, by każde dziecko napisało na swojej
tabliczce np. numer zdjęcia.

Najniższy schodek: Potrzebuję pomocy, średni schodek: Jeszcze nie wszystko umiem,
najwyższy schodek: Już umiem!

4

4
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1b

Vocabulary

A tall and beautiful penguin

4

Uczniowie dyslektyczni mogą przyswajać
te formy gorzej niż inni uczniowie.
Dlatego też dostosuj swoje wymagania
do indywidualnych zdolności uczniów
dyslektycznych.
Grammar

1
23

Posłuchaj nagrania i powtórz słowa z ćw. 3.
Wybierz jedno z nich i przedstaw jego znaczenie
za pomocą gestów. Niech Twoje koleżanki i Twoi
koledzy zgadną, o które słowo chodzi.

Be singular (questions and answers)
He

is

tall .

5 Popatrz na zdjęcia i wskaż właściwe wyrazy
w zdaniach.

Am I
Are you
Is he
Is she

Read and listen
4

3

1

he

Is

tall ?

tall?

Is it

is

.

isn't

No, he

2

1

Daj swoim
uczniom
dyslektycznym
dodatkowy czas
na znalezienie
odpowiedzi na
pytania. Może
być potrzebne
dodatkowe
odtworzenie
płyty CD.

Yes, he

.

Yes, I am.
No, I’m not.
Yes, he is.
No, she isn't.
Yes, it is.

1
22

Przeczytaj tekst
i posłuchaj nagrania. Odpowiedz
na pytanie: Where is an emperor
penguin’s home?

8 Przepisz do zeszytu pytania i dopisz
pasujące do nich odpowiedzi.

In the Antarctic.

An emperor penguin is an amazing bird. It
is a good swimmer, but it can’t fly. It has got
small wings. It is a big bird. Is it tall? Yes, it is.
It is very tall and beautiful.

1 This baby boy has got dark / fair hair and brown /
blue eyes. He is fat / slim.
2 Sally’s grandma is old / young. She has got long /
short hair. It is straight / curly.
3 Tony’s grandad has got grey / dark hair and
a moustache / glasses. He has got a beard /
a hat too.
4 Laura’s hair is curly / wavy and fair / red. She has
got a beard / glasses.

An emperor penguin’s home is in the
Antarctic. It is very cold there.
An emperor penguin is a good parent. The
mother penguin has one egg every winter.
The father penguin keeps the egg warm
on his feet and the mother goes to the
sea for food.

Guess
What?

Look at this mum, dad and the
chicks. It is a happy family.

6 Zapisz na kartce po dwa słowa do każdego
zdjęcia, opisujące osoby na nim. W parach
czytajcie słowa i odgadnijcie, które osoby
opisują.

About 40 kinds of
birds can’t fly.

Comprehension
2 Wskaż zdania prawdziwe.
1
2
3
4
5

A penguin is a bird.
A penguin isn’t a good swimmer.
It isn’t cold in the Antarctic.
An emperor penguin isn’t a good parent.
An emperor penguin is tall.

14

Vocabulary
3 Które słowa z ramki możesz znaleźć w tekście?
tall • short • slim • fat • young • old • clever
funny • beautiful
curly • straight • wavy • long • short • fair
dark • grey • red
glasses • beard • moustache

Listen
7

1
24

Posłuchaj, co Ben mówi o swojej dalszej
rodzinie. Wskaż zdania prawdziwe.
1
2
3
4
5

Uncle Peter is tall.
Uncle Peter has got brown eyes.
Aunt Jenny is short with dark hair.
Aunt Jenny isn’t clever.
Tina is seven years old.

1
2
3
4

Is your brother short?
Are you clever?
Is his mum slim?
Is your hair curly?

Yes, she is.
No, he isn't.
No, it isn't.
Yes, I am.

9 Przepisz pytania i odpowiedzi do zeszytu
i uzupełnij brakujące formy czasownika
to be.
1 Are you tall?
Is 2
Are 3
Is 4

No, I

your hair dark?

No, it

you young?

Yes, I

your grandma old?

Yes, she

. ‘m not
. isn’t
. am
. is

Speak
10 Wyobraź sobie postać. Odpowiadaj na
pytania kolegi/koleżanki o wygląd
i cechy tej postaci, a oni niech ją
narysują. Następnie zamieńcie się
rolami.
Are you tall?
Yes, I am.
Is your hair dark?
No, it isn’t. It’s red.

15

Rozważ odtworzenie płyty CD
dodatkowy raz dla uczniów
dyslektycznych.
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A tall and beautiful penguin

Unit 1 Meet my family

W Wielkiej Brytanii wiele książek jest wydawanych przez wydawnictwo, które wzięło swoją nazwę od pingwinów: Penguin Books.
Na okładce każdej książki widnieje mały pingwin, który jest symbolem wydawnictwa. Wydawnictwo jest stare – zostało założone w
1935 roku. Ile lat już istnieje? W Australii mieszka człowiek, który ma 109 lat i robi małe sweterki dla pingwinów. Sweterki chronią je
przed ropą, która czasem wycieka ze statków i przedostaje się do wody, w której pływają pingwiny.

4

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA

Ocenianie kształtujące
– wskazówki dla nauczyciela
Unit 1, Lesson 1b
A tall and a beautiful penguin

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA

4

Ćwiczenie 4

Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słowa z ćwiczenia 3. Następnie za pomocą gestów przedstawiają ich znaczenie, a pozostali uczniowie zgadują, o jakie słowo chodzi. Ćwiczenie 5
Uczniowie wskazują właściwe wyrazy w zdaniach.

Ćwiczenie 5

Uczniowie wskazują właściwe wyrazy w zdaniach.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Cele lekcji i kryteria sukcesu w języku ucznia
Cele lekcji:
1. Poznasz słownictwo opisujące zewnętrznym
2. Dowiesz się, jak tworzyć pytania z czasownikiem to be
Kryteria sukcesu
1. Znam słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny
2. Potrafię zadawać pytania z czasownikiem to be
3. Potrafię odpowiadać na pytania z czasownikiem to be

Wprowadź zasadę niepodnoszenia rąk. Losuj uczniów do odpowiedzi np. za pomocą
programu losującego dostępnego w Internecie (program losowo wybiera numer z podanego
zakresu) lub za pomocą patyczków z imionami uczniów.

Ćwiczenie 6

Ćwiczą w parach rozpoznawanie postaci na podstawie dwóch przymiotników.

Ćwiczenie 7

Uczniowie słuchają nagrania i wskazują zdania, które są prawdziwe.

Ćwiczenie 8 i 9

Uczniowie przepisują pytania do zeszytu, dopisują odpowiedzi i uzupełniają brakujące formy czasownika to be.

Ćwiczenie 1

Uczniowie czytają tekst i słuchają nagrania. Następnie odpowiadają na pytanie: Where is emperor
penguin’s home?

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Poproś uczniów, by przedyskutowali odpowiedź w parach. Ustal, że mają na to 2 minuty,
odmierzaj czas za pomocą timera lub klepsydry.

Ćwiczenie 2

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Rozdaj uczniom kartki w trzech kolorach – czerwonym, żółtym i zielonym. Poproś by za ich pomocą przekazywali ci informacje: zielony – już skończyłem/rozumiem, żółty – potrzebuję pomocy, czerwony – nie wiem, co robić. Jeśli większość uczniów pokazuje kolor czerwony, to znaczy,
że nauczyciel powinien jeszcze raz omówić materiał sprawiający trudności na forum całej klasy.
Jeśli kilkoro uczniów wskazuje kolor żółty, a kilkoro czerwony, to nauczyciel może poprosić
uczniów pokazujących kolor zielony, aby pomogli zrozumieć temat uczniom, którzy wskazują na
żółty, a sam może zająć się tymi, którzy pokazują czerwony.

Uczniowie czytają zdania i decydują, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Gdy dzieci poznają już cyfry i litery będzie można korzystać z tablic sucho ścieralnych
– każdy uczeń powinien mieć taką tablicę. Wtedy wystarczy, by każde dziecko na pisało
na swojej tabliczce np. numer zdjęcia.

Ćwiczenie 3

Uczniowie czytają słowa znajdujące się w ramce. Upewnij się, że znają ich znaczenie. Poproś
by przeczytali ponownie tekst i odnaleźli w nim słowa z ramki.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Możesz szybko sprawdzić czy uczniowie rozumieją znaczenie słówek w ramce prosząc ich
o informację zwrotną za pomocą kciuka: kciuk uniesiony do góry – rozumiem, kciuk
do dołu – nie rozumiem.

Ćwiczenie 10

Uczniowie pracują w parach. Jeden uczeń wyobraża sobie jakąś postać, a drugi zadaje pytania
i na podstawie odpowiedzi kolegi/koleżanki rysuje tę postać

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Na zakończenie odwołaj się do celów przedstawionych na początku lekcji. Poproś uczniów
o informację zwrotną do każdego z nich (np. za pomocą kciuków, świateł lub uśmiechniętych
buziek). Można też poprosić uczniów o dokończenie zdań: Dzisiaj nauczyłem się…, Muszę jeszcze
popracować nad…, Nie rozumiem… Uczniowie mogą też swoje podsumowania zapisać na kartkach
i oddać je nauczycielowi wychodząc z klasy.

7

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA

1 Who Am I?

Ocenianie kształtujące
– wskazówki dla nauczyciela

Vocabulary
A

1 five plus seven equals
twelve
2 eight plus sixteen
equals twenty-four
3 nine plus twenty-nine
equals thirty-eight
4 nineteen plus twentysix equals forty-five
5 twenty-one plus
thirty-eight equals
fifty-nine
6 thirty-three plus
forty-four equals
seventy-seven
7 eleven plus eighty-five
equals ninety-six
8 forty-three plus fiftyseven equals a/one
hundred

B

Write the following equations as words in your notebook. Listen and check.

1.2

1 5+7=12

3 9+29=38

5 21+38=59

7 11+85=96

2 8+16=24

4 19+26=45

6 33+44=77

8 43+57=100

Date

Day and month

Country

Holiday

2/6

the second of June

Italy

Republic Day

2

25/3

the twenty-fifth of March

Greece

Independence Day

3

12/10

the twelfth of October

Spain

Spanish National Day (Fiesta Nacional de España)

4

14/7

the fourteenth of July

France

Bastille Day

5

16/2

the sixteenth of February

Lithuania

Day of State Restoration

6

21/9

the twenty-first of September

Malta

Independence Day

7

1/12

the first of December

Portugal

Restoration of Independence

8

3/5

the third of May

Poland

Constitution Day

9

1/8

the first of August

Switzerland

Swiss National Day

11/11

the eleventh of November

Belgium

Remembrance Day

10

D
January, February,
March, April, May, June,
July,
August, September,
October, November,
December
January and April are
not in B.

E

UNIT 1 - Who Am I? Vocabulary

Work with a partner. Draw the table in your notebook. Write the dates and names of national holidays
for ten European countries. Search the internet for information.

1

C

1 five plus seven
equals twelve

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Spróbuj zacząć lekcję od tzw. rozgrzewki lub zadania na dobry początek. Zadanie trzeba przygotować wcześniej – napisać podczas przerwy na tablicy lub rozłożyć karty na ławkach. Ważne jest,
aby uczniowie zabrali się do zadania od razu po wejściu do klasy. Gdy uczniowie zajmują się zdaniem, nauczyciel ma czas na czynności organizacyjne (zapisanie tematu, sprawdzenie obecności,
przygotowanie pozostałych materiałów). Zadanie na dobry początek może odnosić się do treści
poprzedniej lekcji lub zaznajamiać uczniów z nowym materiałem.

Write the twelve months of the year from the ﬁrst to the last in your notebook.
Which months are not mentioned in B?
Choose the correct option. Check your answers in pairs. Write the sentences in your notebook.
1 It’s an island in Greece / Greek.
It’s a Greece / Greek island.

5 It’s a symbol of France / French.
It’s a France / French symbol.

2 It’s from Chinese / China.
It’s a Chinese / China dragon.

6 He’s from England / English.
He’s an England / English bulldog.

3 It’s from Italian / Italy.
It’s Italian / Italy spaghetti.

7 It’s from Swiss / Switzerland.
It’s a Swiss / Switzerland cuckoo clock.

4 She’s from Spanish / Spain.
She’s a Spanish / Spain dancer.

8 They’re in Dutch / the Netherlands.
They’re Dutch / the Netherlands tulips.

Can you think of any other adjectives of nationality?

Cele lekcji i kryteria sukcesu
Cele lekcji “Who Am I? Vocabulary”
1. Utrwalę znajomość liczebników zwykłych i porządkowych, państw i narodowości,
nazw miesięcy.
Kryteria sukcesu lekcja “Who Am I? Vocabulary”:
1.
2.
3.
4.

A windmill in a ﬁeld of tulips
in Lisse, Holland (the Netherlands)
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ODPOWIEDZI

Small Talk/Cultural Note
What characteristic objects represent Poland
to foreigners and to the world?
Are there any traditional wind mills in Poland?
Where can you see them?
Wielkopolska used to be called the ‘land of wind
mills’. It is here that one can follow the longest wind
mill route in Europe consisting of 50 different mills.
One of the oldest wind mills is located in Wielkopolski
Park Etnograﬁczny. Some of its elements come
from the 16th century.
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Prawidłowo wymieniam i zapisuję liczebniki zwykłe i porządkowe;
Potrafię wymienić i prawidłowo zapisać nazwy co najmniej 10 państw i narodowości;
Prawidłowo wymieniam i zapisuję nazwy wszystkich miesięcy;
Potrafię zapisać poprawnie datę.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Spróbuj ustalić wspólnie z uczniami, jakie są cele tej lekcji, i poproś by zapisali je do zeszytu
wraz z kryteriami sukcesu.
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OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA

Pytanie problemowe

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA

Ćwiczenie D

Uczniowie wybierają poprawną odpowiedź, uzgadniają ją w parach a następnie zapisują zdania w zeszycie.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Zadaj uczniom pytanie, które ich zaintryguje, pobudzi do myślenia i poszukiwania odpowiedzi.
Uczniowie powinni ją znaleźć po zakończeniu lekcji lub nawet całego bloku lekcji. Można takie
pytanie zapisać na tablicy czy też powiesić na ścianie i nawiązywać do niego podczas każdej
lekcji. Odpowiedź na pytanie kluczowe powinna wymagać szerszego kontekstu. Pytanie
problemowe do działu “Who Am I? Vocabulary”: Jak przekonać obcokrajowca, że warto
mieszkać w Polsce?

Możesz poprosić uczniów, by pogrupowali przymiotniki oznaczające narodowości według
końcówek, jakie przyjmują.

Ćwiczenie E

Uczniowie wymieniają wszystkie przymiotniki oznaczające narodowości, jakie znają.

Ćwiczenie A

Uczniowie zapisują obliczenia w zeszytach.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Rozdaj uczniom po 3 prostokątne karty (po jednej w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym).
Poproś, o informację zwrotną za pomocą kolorów: czerwony – nie rozumiem, nie wiem, co mam
robić, żółty – trochę rozumiem, ale potrzebuję pomocy, zielony – wszystko rozumiem. W ten
sposób uczniowie mogą sygnalizować problemy bez zwracania uwagi całej klasy, w zależności
od sytuacji można też poprosić o podniesienie rąk z kartkami w górę.

Podsumowanie

Sprawdź, czy cele lekcji zostały osiągnięte.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Poproś uczniów aby porozmawiali w parach na temat tej lekcji: Czego się nauczyłem
/nauczyłam?, Co było dla mnie trudne?, Co było łatwe?, Czego jeszcze chciałbym/chciałabym
dowiedzieć się na ten temat?

Praca domowa
Ćwiczenie B

Uczniowie pracują w parach. Szukają w Internecie informacji dotyczących świąt narodowych
i uzupełniają tabelę.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Poproś pary uczniów, aby wymieniły się tabelami i każda z par napisała kolegom/koleżankom
informację zwrotną na temat ich pracy. Zaproponuj im udzielenie informacji zwrotnej
w następującej formie: poproś by wymienili 2 dobre strony pracy i coś, co można by zrobić
lepiej/inaczej. Przypomnij, że powinni odnosić się jedynie do ustalonych wcześniej kryteriów
sukcesu.

Ćwiczenie C

Uczniowie zapisują w zeszytach nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności i wskazują, które miesiące
nie były uwzględnione w poprzednim ćwiczeniu.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Daj uczniom odpowiednią ilość czasu na przygotowanie. Uzgodnij, że będą to np. 3 minuty.
Użyj timera lub klepsydry, by widzieli upływ czasu.

Wskazówka OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Zaproponuj uczniom pracę domową do wyboru. Przedstaw im kilka wariantów o różnym stopniu
trudności. Poproś, by sami zdecydowali, co chcą wykonać. Możesz skorzystać z zadań z Banku
Pomysłów – tych dla uczniów pracujących szybciej i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tak, aby każdy mógł znaleźć coś na miarę swoich możliwości.
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