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WSTĘP

ZAKRES INNOWACJI

Innowacja  obejmuje  dodatkowe zajęcia  edukacyjne  dla  uczniów klasy IV.  Są  to  zajęcia

prowadzone metodą zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego ( CLIL – Content and

Language Integrated  Learning),  w czasie  których nauczanie  języka angielskiego odbywa się  w

powiązaniu  z  treściami  przyrodniczymi  obejmującymi  takie  obszary  jak:  ekologia,  środowisko

przyrodnicze (nieożywione i ożywione), klimat i pogoda, przestrzeń kosmiczna, geografia świata

oraz zdrowie i higiena. Wprowadzenie innowacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla organu

prowadzącego.

UZASADNIENIE POTRZEBY WPROWADZENIA ZMIANY

Uczniowie  klasy  czwartej  w  pierwszym  etapie  edukacyjnym  aktywnie  uczestniczyli  w

zajęciach  Koła  Młodego  Przyrodnika  prowadzonych  przez  wychowawcę  tej  klasy,  gdzie  z

zaangażowaniem rozwijali swoje zainteresowania przyrodnicze i poszerzali wiedzę w tym zakresie.

Jednocześnie  jako  zespół  przejawiali  zainteresowanie  i  zaangażowanie  w  naukę  języka

angielskiego,  a  nauczycielka języka,  często miała  okazję  z  sukcesem wprowadzać w tej  grupie

różnorodne metody nauczania, przyjmowane z entuzjazmem przez uczniów i skutkujące wysokimi

wynikami  nauczania.  Taka  diagnoza  tego  zespołu  nasunęła  pomysł  o  celowości  połączenia

predyspozycji  językowych oraz przyrodniczych zainteresowań tej  klasy w ramach dodatkowych

zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą CLIL, dla dalszego rozwijania zarówno zainteresowań

przyrodniczych jak  i językowych tej klasy. Jest to jednocześnie odpowiedź na wymaganie stawiane

szkołom przez państwo w zakresie indywidualizacji metod nauczania, w tym wypadku skierowanej

do zespołu klasowego przejawiającego podobne zainteresowania i predyspozycje.

CELE OGÓLNE:

I. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i językowych uczniów.
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II. Pogłębianie  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  w  zakresie  języka  angielskiego  oraz

wybranych obszarów nauk przyrodniczych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Uczeń rozwija wiedzę i umiejętności językowe w zakresie słownictwa powiązanego

z wybranymi obszarami nauk przyrodniczych, wybranych struktur gramatycznych,

czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu.

2. Uczeń  ugruntowuje  i  poszerza  wiedzę  w  zakresie  wybranych  obszarów  nauk

przyrodniczych,  takich  jak:   ekologia,  środowisko  przyrodnicze  (nieożywione  i

ożywione: fauna i flora), klimat i pogoda, przestrzeń kosmiczna, geografia świata

oraz zdrowie i higiena.

3. Uczeń  rozwija  się  w  zakresie  większości  opisanych  w  podstawie  programowej

kompetencji  kluczowych  takich  jak:  czytanie,  myślenie  naukowe,  umiejętność

komunikowania się w języku obcym, wyszukiwanie i korzystanie z informacji  za

pomocą  nowoczesnych  technologii,  umiejętność  uczenia  się  jako  sposób

zaspokajania naturalnej ciekawości świata i odkrywania swoich zainteresowań oraz

umiejętność pracy zespołowej. 

OPIS DZIAŁAŃ

Innowacja przewiduje udział uczniów klasy IV w dodatkowych zajęciach edukacyjnych pod

nazwą Earth Club ( Klub Ziemi), jeden raz w tygodniu w roku szkolnym 2016/2017. Są to zajęcia

prowadzone  metodą  zintegrowanego  nauczania  przedmiotowo-językowego,  w  czasie  których

nauczanie języka angielskiego odbywa się w powiązaniu z treściami przyrodniczymi obejmującymi

takie  obszary  jak:  ekologia,  środowisko  przyrodnicze,  klimat  i  pogoda,  przestrzeń  kosmiczna,

geografia  świata  oraz  zdrowie  i  higiena.  Zajęcia  prowadzi  nauczyciel  języka  angielskiego

korzystając z własnych, autorskich materiałów, oraz wykorzystując:

1. Zestaw edukacyjny SCIENCE SORT ( Learning Resources)

2. Wybrane materiały dla nauczycieli udostępnione na stronie  www.havefunteaching.com

3. Pomysły na lekcje prowadzone metodą CLIL pozyskane z następujących podręczników:

a. English for Polish Schools, A.Littlejohn, D.Hicks, Cambridge.

b. Starland, V.Evans, J.Dooley, Express Publishing.

c. Sky, B.Abbs, I.Freebairn, D.Sapiejewska, Longman.

d. Today!, K.Wakeman, Pearson.

e. Open Doors, N.Whitney, Oxford University Press.

f. English Plus, B.Wetz, D.Pye, Oxford University Press.
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g. World Explorer, S.Clarke, Nowa Era.

h. Happy Earth, B.Bowler, S.Parminter, Oxford University Press.

a także dostępne, wybrane zasoby internetowe, w których uczniowie poszukiwać będą informacji w

czasie niektórych zajęć.

Plan pracy:

ob
sz

ar Treści nauczania z zakresu 

przyrody

Treści nauczania z zakresu języka 

angielskiego

god
zin

E
k

ol
og

ia - Tworzywa sztuczne i naturalne

- Sortowanie odpadów

- Jak chronić środowisko naturalne?

- Jak oszczędzać wodę?

- Jak dbać o nasze zwierzęta?

- Nazwy materiałów

- Opisywanie co z czego jest zrobione

- Nazwy produktów podlegających 

sortowaniu

- Czasownik SHOULD

- Opowiadanie o tym co powinniśmy a 

czego nie powinniśmy robić, by chronić 

środowisko

- Tryb rozkazujący czasowników

- czas Present Simple i Continuos

- pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie
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Ś
ro

d
ow

is
k

o 
n

at
u

ra
ln

e - Elementy środowiska 

nieożywionego

- Elementy środowiska ożywionego

( fauna i flora)

- cechy zwierząt

- pokarm zwierząt

- łańcuchy pokarmowe

- cykle rozwojowe wybranych 

zwierząt

- budowa roślin

- warunki wzrostu i  uprawy roślin

- jadalne rośliny i ich części

- Nazwy elementów środowiska 

naturalnego 

- Opisywanie warunków 

środowiskowych wybranego miejsca

- Nazwy zwierząt

- nazwy części ciała zwierząt

- czasowniki opisujące aktywność 

zwierząt

- stopniowanie przymiotników (utrw.)

- Opisywanie i porównywanie zwierząt

- nazwy roślin jadalnych i ich części

- instrukcja uprawy rośliny

- czas Present Simple i Continuos

- pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie
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K
lim

at
 i 

p
og

od
a -Rodzaje pogody

-Niebezpieczne zjawiska pogodowe

-Obieg wody w przyrodzie

-Słownictwo związane z pogodą 

-Opisywanie zjawisk pogodowych

- czas Present Simple i Continuos

-pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie

4
P

rz
es

tr
ze

ń
 k

os
m

ic
zn

a - układ słoneczny i jego planety

- charakterystyka planet w Układzie

Słonecznym

- Ziemia jako planeta

-  nazwy  ciał  niebieskich  i  planet  w

Układzie Słonecznym

- stopniowanie przymiotników

- porównywanie planet

- nauka wiersza

- czas Present Simple i Continuos

 -pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie
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G
eo

gr
af

ia
 ś

w
ia

ta - Kontynenty i oceany

- Kraje i narodowości

- Kierunki na mapie

- mapy ( elementy i odczytywanie)

- Nazwy kontynentów i oceanów

- nazwy krajów i narodowości

- Nazwy kierunków na mapie

- słownictwo związane z mapą: skala ,

legenda, linia itp.

- rysowanie i opisywanie mapy

- pisanie instrukcji dotarcia do 

wybranego miejsca na podstawie mapy

- czas Present Simple i Continuos

- czytanie, mówienie, słuchanie
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Z
d

ro
w

ie
 i 

h
ig

ie
n

a - Jak drobnoustroje i insekty mogą 

zagrozić zdrowiu? – zasady 

zachowania higieny 

- Dbanie o ciało, aktywność fizyczna

i zdrowy styl życia

- Zdrowa dieta

- Klasyfikowanie produktów 

spożywczych pod względem 

wartości odżywczych

- Nowa piramida zdrowia

- Pierwsza pomoc

- Tryb rozkazujący, should – utrwalenie

-nazwy  szkodników  zamieszkujących

ludzkie domy

- nazwy sportów

-Nazwy produktów spożywczych  i  ich

grup

-  Nazwy  składników  odżywczych  w

pożywieniu

- czas Present Simple i Continuos

-pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie
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Razem godzin:

Do dyspozycji nauczyciela pozostają 4 

godziny

32
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EWALUACJA

Bieżące pozyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów biorących udział w zajęciach oraz ankieta

ewaluacyjna na zakończenie innowacji. Portfolio innowacji, gdzie uczniowie gromadzić będą karty

pracy i własne wytwory. 
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