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Wstęp 

 

Podręcznik dla nauczycieli CLIL w szkołach podstawowych to materiał stanowiący praktyczny 

wstęp do zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego przeznaczony dla nauczycieli, 

którzy nie mieli wcześniej możliwości dokształcenia się w zakresie metodologii CLIL i nie 

posiadają żadnego lub mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Materiał w nim zawarty 

opiera się o trzy istotne założenia, które projekt C4C- CLIL for Children przyjął za kluczowe: 

wsparcie nauczyciela w jakościwym i efektywnym nauczaniu za pomocą metodologii CLIL, 

wdrażanie rozwiązań technologicznych w nauczaniu i uczeniu się oraz istotny wzrost 

umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego na poziomie UE. 

Podręcznik, który oddajemy w Państwa ręce zostal zainspirowany lokalnymi badaniami na temat 

potrzeb i warunków, w jakich nauczanie dwujęzyczne funkcjonuje w krajach partnerskich 

projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ C4C: CLIL for Children, tj. w Polsce, we 

Włoszech, w Portugalii i w Rumunii. 

Respondenci, którzy wzięli udział w ankiecie C4C wskazali jednoznacznie, że brakuje im 

materiałów edukacyjnych w formie łatwo dostępnego kursu na temat metodologii CLIL, który 

oferowałby pełne szkolenie na temat efektywnego przygotowywania materiałów dydaktycznych 

i planów lekcji CLILowych. Kurs, który został opracowany przez Konsorcjum Projektu C4C-CLIL 

for Children, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przyjął formę praktycznych wskazówek 

popartych klarownymi i reprezentatywnymi przykładami na temat sposobów opracowywania 

planów lekcji CLIL i materiałów dydaktycznych dla uczniów w nauczaniu wczesnoszkolnym z 

zakresu trzech przedmiotów: przyrody, geografii i matematyki.  

Nauczanie wczesnoszkolne w niektórych krajach europejskich odnosi się do nauczania głównie 

w sytuacjach, w których jeden nauczyciel uczy własną klasę lub grupę dzieci w wieku do około 

12 lat wielu przedmiotów zintegrowanych. W niektórych kontekstach nauczanie w szkole 

podstawowej już z zasady zawiera w sobie element zintegrowanego nauczania. Edukacja 

wczesnoszkolna jest często zorganizowana tematycznie lub projektowo, a nauczyciele czerpią z 

materiałów z zakresu różnych dyscyplin przedmiotowych, aby zaprezentować dzieciom wiedzę 

w bardziej systematyczny sposób (Byram 2007). 

Podręcznik został stworzony na podstawie wcześniejszych wyników pracy zaplanowanych w 

ramach projektu C4C-CLIL for Children: 

 raportu dotyczącego aktualnego zastosowania metodologii CLIL w nauczaniu w 

szkołach podstawowych w krajach partnerskich, 

 spisu Otwartych Zasobów Edukacyjnych do wykorzystania w kształceniu CLIL w szkole 

podstawowej, 

 wskazówek na temat tworzenia materiałów dydaktycznych oraz planów lekcji, 

 wskazówek na temat wdrażania i stosowania metodologii CLIL w szkołach 

podstawowych.  
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W krajach europejskich istnieją różne systemy edukacji wczesnoszkolnej, którym ten Podręcznik 

wychodzi naprzeciw w zakresie organizacji materiałów szkoleniowych i ich treści. Podręcznik 

koncentruje się na nauczaniu treści przedmiotowych w języku angielskim w ramach trzech 

przedmiotów: przyrody, geografii i matematyki w szkole podstawowej. Został opracowany dla 

nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla przyszłych nauczycieli (w tym dla nauczycieli języka 

angielskiego jako obcego, nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli 

przedmiotowych przyrody, geografii i matematyki) i może stanowić podstawę szkolenia CLIL w 

dowolny sposób. Jeśli nauczyciel chcący skorzystać z materiałów zawartych w tym opracowaniu 

ma doświadczenie w pracy w ramach metodologii CLIL lub przeszedł już szkolenie w tym 

zakresie, może wybrać te rozdziały Podręcznika, które uzna za przydatne w przygotowywaniu 

planów lekcji CLIL. 

 

Celem Podręcznika jest zaprezentowanie w przystępny sposób przykładów dobrych praktyk 

oraz materiałów dydaktycznych, aby pomóc nauczycielowi: 

 zaplanować aktywności uczniów w czasie lekcji, 

 zaobserwować i ocenić zachowanie uczniów i proces przyswajania przez nich wiedzy,  

 monitorować wyniki pracy za pomocą metodologii CLIL.  

 

Część pierwsza Podręcznika składa się z następujących rozdziałów: 

1. CLIL w edukacji wczesnoszkolnej 

2. Skuteczne wykorzystanie metodologii CLIL 

3. Zasady planowania lekcji CLIL 

4. Planowanie lekcji CLIL 

5. Techniki budowania wsparcia (ang. scaffolding) i tworzenia materiałów CLIL 

6. Monitorowanie i ocenianie w CLIL 

7. Ewaluacja kursu dla nauczycieli CLIL w szkole podstawowej 

 
Niniejszy Podręcznik został opracowany w oparciu o materiały pochodzące z produktów 
wypracowanych w ramach międzynarodowego projektu C4C-CLIL for Children: spisu Otwartych 
Zasobów Edukacyjnych do wykorzystania w kształceniu CLIL w szkole podstawowej, z wskazówek 
na temat tworzenia materiałów dydaktycznych oraz planów lekcji oraz wskazówek na temat 
wdrażania i stosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych. 
 
Projekt C4C-CLIL for Children jest realizowany dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne w 

sektorze edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk (Numer 

Projektu: 2015-1-IT02-KA201-015017). Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów. 

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za 

umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 
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Podziękowania 

Członkowie Konsorcjum Projektu C4C-CLIL for Children chcieliby serdecznie podziękować 

nauczycielom, którzy wzięli udział w szkoleniach i warsztatach na temat CLIL za ich duży wkład i 

cenne obserwacje na temat Podręcznika i pakietu planów lekcji C4C. 
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Słowniczek 

Celem tej sekcji jest zebranie krótkich wyjaśnień pojęć, które odnoszą się do nauczania CLIL oraz 

występują w Podręczniku. 

 

4C to kluczowe elementy CLIL (ang. The 4Cs) odnoszą się do Treści (ang. Content), Umiejętności 

poznawczych (ang. Cognition), Komunikacji (ang. Communication) i Kultury (ang. Culture). Są 

zintegrowane z planowaniem i praktyką CLIL. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA w niektórych krajach europejskich odnosi się do sytuacji edukacyjnych, w 

których zazwyczaj jeden nauczyciel jest odpowiedzialny za jedną klasę lub grupę dzieci do lat 12, którą 

uczy wszystkich przedmiotów w systemie zintegrowanym. W pewnych sytuacjach takie kształcenie 

obejmuje również obszary przedmiotowe nauczane niezależnie, jak ma to miejsce na przykład w 

nauczaniu CLIL w szkole podstawowej. Obok innych modeli pracy nauczanie w szkołach podstawowych 

często opiera się na omawianiu tręsci przedmiotowych zorganizowanych tematycznie lub na realizacji 

projektów, a nauczyciel czerpie pośrednio z różnych dziedzin i „przedmiotów”, aby bardziej 

usystematyzować „spotkanie dzieci ze światem” (Byram 2007). 

HOLISTYCZNE UCZENIE SIĘ opiera się na holistycznej koncepcji wiedzy, w której “różne techniki  dociekań 

są łączone lub integrowane w procesie badania jakiegoś aspektu ludzkiego doświadczenia w celu nadania 

głębszego sensu procesowi uczenia się" (Carr 2003: 126). Praktyczne uczenie się ma miejsce wtedy, kiedy 

uczeń uzyskuje obraz całości wiedzy, a nie wtedy, gdy rzeczywistość zostaje podzielona na odrębne 

dziedziny nauki. Przyjęcie holistycznej koncepcji w nauczaniu wymaga zaprojektowania metody 

formalnego nauczania, która odnosi się do wszystkich obszarów przedmiotowych i ma na celu wspieranie 

dziecka w jego rozwoju społecznym, psychologicznym, fizycznym i poznawczym. 

JĘZYK LEKCYJNY NAUCZYCIELA zawiera zbiór przydatnych zwrotów do wykorzystania podczas lekcji CLIL. 

KOMUNIKATYWNE NAUCZANIE JĘZYKÓW koncentruje się na komunikacji i jest zorientowany na ucznia. W 

klasie często przybiera ono formę pracy w parach i grupach, która wymaga negocjacji i współpracy 

pomiędzy uczniami, działań opartych na płynności wypowiedzi, które zachęcają uczniów do rozwijania 

pewności siebie, odgrywania ról, w których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe, a także 

rozsądnego wykorzystanie struktur gramatycznych i ćwiczeń skupiających się na wymowie. 

KONSTRUKTYWIZM wspiera uczenie się jako odkrywanie i budowanie zarysu mentalnego przez uczniów 

uczących się interakcji ze swoim otoczeniem. 

METODA REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM (ANG. TOTAL PHYSICAL RESPONSE – TPR) to podejście 

dydaktyczne, które łączy język z aktywnością fizyczną związaną z zabawą. Metoda ta szczególnie 

odpowiada uczniom kinestetycznym i klasom o zróżnicowanym poziomie umiejętności. Poprzez 

zaangażowanie w jednoczesne wykonywanie czynności i użycie języka uczniowie uczą się używania 

danego wyrażenia lub zdania w języku obcym w odpowiednim kontekście. 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI to nauczyciele szkół podstawowych lub średnich, posiadający 

wykształcenie w zakresie przedmiotu innego niż angielski. Mogą oni znać język w różnym stopniu i często 

nie posiadają formalnego przeszkolenia w zakresie języka angielskiego jako obcego. 

OCENA DIAGNOSTYCZNA opiera się na umiejętności rozpoznania wcześniejszej wiedzy ucznia oraz 

poziomu jego wiedzy językowej w celu odpowiedniego zaplanowania działań edukacyjnych. 



 
 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  NUMER PROJEKTU: 2015-1-IT02-KA201-015017 

OCENA FORMATYWNA odnosi się do monitorowania wyników ucznia i zwiększania jego świadomości na 

temat procesu uczenia się za pomocą różnorodnych narzędzi oceny. 

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE (ANG. OPEN EDUCATIONAL RESOURCES - OER) to termin odnoszący się 

do materiałów edukacyjnych oraz nauczania w formacie cyfrowym, które charakteryzują się otwartością 

w podwójnym sensie: materiały dydaktyczne są dostępne w sieci nieodpłatnie oraz można dostosowywać, 

przekształcać i adaptować do potrzeb uczniów i sytuacji. 

PLANOWANIE ZINTEGROWANE obejmuje współzależność między obszarem treści przedmiotowych a 

językiem obcym, a także kładzie nacisk na zainteresowania edukacyjne i indywidualne potrzeby dzieci. 

STRATEGIE KOMPENSACYJNE to działania komunikacyjne, które mają pokazać uczniom, w jaki sposób 

przezwyciężać problemy ze zrozumieniem języka. 

STYLE UCZENIA SIĘ odnoszą się do różnic między dziećmi w sposobie przyswajania wiedzy. Niektóre dzieci, 

na przykład, preferują wzrokowy (widzenie), słuchowy (słuch), kinestetyczny (ruch) lub dotykowy (dotyk) 

sposób uczenia się. Aby uwzględnić różnice w stylach uczenia się, nauczyciele powinni różnicować swoje 

materiały i metody nauczania. 

TECHNIKI BUDOWANIA WSPARCIA w procesie nauczania polegają na udzielaniu uczniom pomocy w 

koncentrowaniu się wyłącznie na najważniejszych informacjach i wykorzystaniu strategii przyswajania 

wiedzy, które lepiej pasują do ich stylu uczenia się.  

WERBALNE TECHNIKI BUDOWANIA WSPARCIA polegają na stosowaniu chwilowych strategii w celu 

ułatwienia rozumienia treści językowych i pomocy w formułowaniu wypowiedzi ustnej. Techniki te zależą 

od biegłości językowej ucznia i mogą obejmować powtórzenia, parafrazowanie, naśladowanie czynności, 

itp. W systemie CLIL werbalne techniki wsparcia mogą także obejmować starannie planowane 

przechodzenia z języka angielskiego na język lub znajdowanie sposobów wsparcia ucznia w procesie 

samodzielnego korygowania wypowiedzi. 

ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (ANG. CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 

LEARNING - CLIL) to innowacyjne podejście edukacyjne w edukacji szkolnej w Europie, które łączy 

nauczanie treści przedmiotowych z nauką języka obcego (lub dodatkowego), kładąc nacisk na uczenie się 

obu tych elementów jednocześnie. Język obcy jest przyswajany poprzez treści merytoryczne 

przekazywane w taki sposób, aby zachęcać uczniów do nauki. Szczególną uwagę przywiązuje się do 

umiejętności uczenia się, ponieważ są one kluczowe dla skutecznego nauczania językowego i 

komunikacyjnego. Kolejnym ważnym aspektem podejścia CLIL jest to, że wpływa ono na sposób myślenia 

uczniów i ich zdolności poznawcze, przyczyniając się do poszerzenia mapowania pojęciowego. 
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1 CLIL w edukacji wczesnoszkolnej 
 

1.1 Wprowadzenie  
 

Zjawisko globalizacji wymaga nowego podejścia do edukacji, aby przygotować uczniów do 
funkcjonowania w wielu wielojęzycznych, zglobalizowanych przestrzeniach. W tym celu, poza 
umiejętnością posługiwania się językiem ojczystym, potrzebują również kompetencji i płynności 
w komunikowaniu się w językach obcych. CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning), 
czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, może pomóc dzieciom w osiągnięciu 
poziomu komunikacyjnego bez dodatkowego obciążania szkolnego harmonogramu. Wprowadza 
uczniów w celowe, innowacyjne i znaczące doświadczenia w zakresie nauki. Istnieją także zalety 
poznawcze i językowe związane z CLIL dla uczniów: nauka myślenia i uczenia się w dodatkowym 
języku obcym, oraz nauka posługiwania się językiem angielskim w celu sprawnego poruszania 
się w zakresie różnych tematów przedmiotowych. 
 
CLIL jest ogólnie zdefiniowany (Coyle 2005) jako podejście do nauczania, w którym zarówno 
treści przedmiotowe, jak i treści językowe nauczane są za pomocą dodatkowego języka. Można 
spojrzeć na CLIL na wiele sposobów: jako na metodologię, podejście pedagogiczne, podejście 
edukacyjne, innowacyjną praktykę w danym kontekście edukacyjnym lub jako jeden konkretny, 
międzyprzedmiotowy projekt edukacji dwujęzycznej o charakterze integracyjnym. CLIL jest 
często opisywany jako każda aktywność, której celem jest uczenie się (np.: projekt, moduł, temat 
lub motyw), która łączy treść przedmiotową i językową. 
 
Ten Podręcznik koncentruje się na modelu nauczania wczesnoszkolnego CLIL opartym na pięciu 
modułach przedmiotowych, z których każdy składa się z trzech sekwencyjnych w zakresie trzech 
przedmiotów: przyrody, geografii i matematyki realizowanych w klasach 1-6 szkoły 
podstawowej. Pakiet lekcji C4C-CLIL for Children, składający się w sumie z piętnastu lekcji, 
stanowi drugą część niniejszego Podręcznika. Pierwsza część natomiast zawiera opis celów 
nauczania języka za pomocą metodologii CLIL, sposobu integracji treści przedmiotowych i 
językowych w szkole podstawowej, zasobów edukacyjnych CLIL, metod monitorowania pracy 
uczniów oraz ewaluacji doświadczeń w pracy opartej o metodologię CLIL. 
 
Powyższe aspekty metodologiczne będą omawiane w odniesieniu do konkretnych przykładów 
zaczerpniętych z pakietu 15 planów lekcji z drugiej części Podręcznika. Mamy nadzieję, że 
niniejszy Podręcznik pomoże nauczycielom zrozumieć, jak wdrażać CLIL w ich własnym 
kontekście nauczania wczesnoszkolnego i przyczynią się do podniesienia innowacyjności 
nauczania treści przedmiotowych i językowych za pomocą metodologii CLIL. 
 

1.2 Integracja treści w CLIL 
 
CLIL jest stosunkowo innowacyjnym podejściem do nauczania szkołach podstawowych w 
Europie, które łączy w sobie treści przedmiotowe z nauką języka obcego i stwarza niezwykle 
stymulujące dla dzieci środowisko uczenia się. Pakiet lekcji CLILowych C4C zbudowano w oparciu 
o podejście tematyczne (Mehisto, Marsh i Frigols 2008) tak, aby moduły CLIL były zorganizowane 
wokół dużych bloków tematycznych, w ramach których można powiązać kilka przedmiotów lub 
obszarów nauczania  w zakresie treści i języka. Tabela 1 poniżej przedstawia konkretny przykład 
takiego podejścia. 
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TABELA 1. TEMAT „ŚWIAT ZWIERZĄT” INTEGRUJĄCY TREŚCI PRZEDMIOTOWE I JĘZYKOWE CLIL 

 
TEMAT „ŚWIAT ZWIERZĄT” ŁĄCZĄCY OBSZARY EDUKACJI PRZEDMIOTOWEJ W ZAKRESIE WCZESNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

ORAZ PRZYRODY I GEOGRAFII W 2 LUB 3 ROKU NAUKI JĘZYKA 

Treści 
przedmiotowe 

JĘZYK ANGIELSKI PRZYRODA GEOGRAFIA 

Cele 
przedmiotowe 
i językowe 

Słownictwo: Zna nazwy 
wybranych zwierząt i 
dzieli je ze względu na ich 
naturalne środowisko: 
gospodarcze, dzikie, 
leśne i domowe 

Zna nazwy wybranych 
zwierząt i klasyfikuje je pod 
względem miejsca 
zamieszkania 
 

Umieszcza dzikie 
zwierzęta na mapie 
Europy i własnego kraju 
ze względu na gęstość ich 
występowania 

 

1.3 Zasady pracy z CLIL 
 
Zgodnie z definicją Coyle (2005) istnieją cztery podstawowe filary, na których opiera się 
stosowanie podejścia CLIL. Są one zasadniczo oparte na koncepcie znanym jako 4C (ang. The 4 
Cs): Treść, Komunikacja, Umiejętności poznawcze, Kultura (ang. Content, Communication, 
Cognition, Culture). 
 
TABELA 2. KONCEPCJA 4C W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM 

 
TREŚĆ (PRZEKAZYWANA W JĘZYKU OBCYM) 
 
Język obcy jest przyswajany dzięki treści 
tematycznej, która zachęca do aktywnej nauki 
przedmiotu. 
 
Skupienie się na nauce języka nie polega na 
poznawaniu struktur lub zasad gramatyki, ale na 
nabywaniu języka w rzeczywistym kontekście (np. 
język obcy wykorzystuje się jako narzędzie do 
rozwiązywania zadań). 
 

KOMUNIKACJA  
 
Nacisk kładzie się na skuteczne nauczanie języka 
w celu jego natychmiastowego wykorzystania w 
komunikacji. 
 
Język jest używany jako medium do wykonywania 
zadań, rozwiązywania problemów, 
opracowywania projektów, a także do wyrażania 
pomysłów. 

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE 
 
Język obcy (np. angielski) jest używany jako język, 
w którym uczeń myśli równolegle z językiem 
ojczystym. 
 
Język obcy gra dużą rolę w procesach myślowych, 
wzbogaca rozumienie pojęć i procesów z zakresu 
uczonych treści przedmiotowych. 

KULTURA 
 
Uczenie się języka obcego polega na poznaniu 
kultur używających tego języka i zestawianiu ich z 
kulturą własnego kraju. 
 
Używanie języka angielskiego służy do 
komunikacji i myślenia jest kluczową kompetencją 
niezbędną do funkcjonowania w wielojęzycznych, 
zglobalizowanych przestrzeniach. 
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1.4 Zaangażowanie nauczyciela w CLIL 
 
Współpraca w zakresie planowania: metodologia CLIL sprzyja indywidualnym i instytucjonalnym 
sposobom pracy nauczycieli. Nauczyciele muszą współpracować, aby pomóc uczniom zrozumieć 
powiązania między przedmiotami i ich współzależnościami, aby zobaczyć spójny charakter 
wiedzy. Stąd konieczne jest stworzenie warunków współpracy nauczycieli języka angielskiego i 
nauczycieli innych przedmiotów, którzy powinni: 
 

 czerpać z podobieństw pomiędzy poszczególnymi przedmiotami (w zakresie treści 
przedmiotowych, narzędzi pedagogicznych i procesów uczenia się) i pokazywać te 
relacje międzyprzedmiotowe na różne sposoby, 

 rozwijać współpracę pracowników dążących do osiągnięcia podwójnych korzyści dla 
programu nauczania i rozwoju zawodowego, 

 przyczyniać się do tworzenia szerokiego wachlarza możliwości nauczania i uczenia się, 
mieszczących się w ramach poszczególnych przedmiotów i w odniesieniu do 
konkretnych tematów lub bloków tematycznych w ramach stosowanych programów 
nauczania, 

 pozwalać nauczycielom na ocenę i refleksję nad ich sposobem nauczania oraz na 
pomysłowość i innowacyjność w planowaniu programu nauczania, 

 ułatwiać tworzenie wspólnej wizji wśród nauczycieli, dyrekcji i organów zarządzających 
poprzez znaczące współdziałanie na wszystkich poziomach nauczania (Savage 2011: 42). 

 
TABELA 3. WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI - KLUCZOWE KORZYŚCI IMPLEMENTACJI CLIL   

 
KLUCZOWE KORZYŚCI W IMPLEMENTACJI CLIL 

1. Motywacja nauczyciela wzrośnie dzięki współpracy z kolegami i możliwościami nauczania 
międzyprzedmiotowego. 

2. Uczestnictwo w dialogu i projektowaniu programu nauczania przyczynia się do lepszej praktyki 
w klasie poprzez wspólne podejście, działania i dzielenie się dobrymi praktykami. 

3. Potrzebna jest staranna koordynacja, dyplomacja i zdolność do pracy w partnerstwie, aby 
nauczyciel nie czuł się zagrożony przez ingerencję innego nauczyciela. 

4. Dzięki wdrażaniu CLIL wzrasta szansa na rozwój zawodowy. W niektórych krajach nauczyciele 
mogą korzystać z programów wymiany i  dofinansowań. 

 
Zastosowanie CLIL w kontekście szkoły podstawowej zazwyczaj zakłada, że nauczyciel 
przedmiotu, posiadający pewną znajomość językową w zakresie języka obcego, przekazuje 
swoją wiedzę wzbogacając ją o elementy języka dodatkowego. W tej sytuacji wyzwaniem jest 
zapewnienie uczniom wiedzy na temat treści przedmiotowych i osiągnięcie celów językowych. 
Jeśli kompetencje językowe nauczyciela przedmiotowego są niewystarczające, można również 
zaprosić nauczyciela języka angielskiego do współpracy z zespołem nauczycieli innych 
przedmiotów. 
 
Modele CLIL mogą być organizowane na różne sposoby, które określają rodzaj współpracy 
między nauczycielami. Modele te obejmują różne typy ekspozycji: 
 

• KRÓTKOTRWAŁE EKSPOZYCJE NA CLIL (tzw. prysznice językowe (Mehistoi in. 2008)), w 
których pewne znaczące obszary tematu są badane i rozwijane w języku obcym przez 
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około 30 minut do jednej godziny ekspozycji dziennie, np.: w zakresie wiedzy 
matematycznej dzieci mogą nauczyć się liczb i podstawowych zasad dowodzenia 
fizycznego. 

 KRÓTKA SERIA ZINTEGROWANYCH LEKCJI planowanych wokół tematów lub tematu 
obejmującego treść z jednego lub więcej obszarów przedmiotowych. Zazwyczaj wymaga 
planowania w tandemie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej/przedmiotu i 
nauczyciela języka angielskiego. 
 

• KURSY MODUŁOWE trwające pół semestru, w których nauczane są aspekty 
poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem języka. Treści mogą mieć podobny 
model, ale mogą być również nauczane przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub 
specjalistę przeszkolonego w zakresie metodologii CLIL i posiadającego dobrą znajomość 
języka angielskiego. 
 

• KRÓTKIE, INTENSYWNE KURSY, w których harmonogram jest ustalany na co najmniej jeden 
pełny dzień, aby umożliwić głębsze doświadczenie uczenia się i rozwinąć umiejętności 
praktyczne korzystania z języka. Wymagają one przygotowania tandemowego. Treści 
przedmiotowe mogą być nauczane zarówno przez nauczyciela języka angielskiego jak i 
nauczyciela przedmiotu/edukacji wczesnoszkolnej. 
 

• DŁUGOTRWAŁE NAUCZANIE CLIL I CZĘŚCIOWE ZANURZENIE wymaga nauczania tandemowego 
lub indywidualnego. 

 

1.5 Zaangażowanie rodzica w CLIL  
 
Niektórzy rodzice mogą obawiać się nowych rozwiązań w nauce w szkole podstawowej takich, 
jak uczenie się przez ich dzieci treści przedmiotowych za pośrednictwem języka obcego. 
Nauczyciel powinien wyjść naprzeciw potrzebom i obawom rodzica, informując go o zasadach i 
założeniach programu CLIL zarówno przed, jak i podczas wdrażania metodologii CLIL. 
Odpowiednimi metodami mogą być: 
 

• ULOTKI Z INFORMACJAMI O CLIL jako metodologii i programie CLIL, który ma być wdrożony 
w danej placówce. Należy podkreślić, że podczas rozwijania kompetencji językowych i 
przedmiotowych u dzieci, CLIL wzbogaca również ich umiejętności poznawcze i przynosi 
inne korzyści edukacyjne. Warto zaznaczyć, że daje on uczniom szansę uczenia się nie 
tylko języka, ale także zdobywania wiedzy na temat kultury i innych tematów, którymi 
mogą być zainteresowani, ponieważ metodologia CLIL z zasady koncentruje się na 
uczniu. W czasie zajęć CLIL dzieci powinny dzielić się swoimi opiniami i wcześniejszą 
wiedzą, rozwiązywać problemy i uczyć się przez zabawę i zaangażowanie w 
rozwiązywanie zadań, 
 

• zapraszanie rodziców na LEKCJE POKAZOWE CLIL. Warto poinformować rodziców o tym, 
jak organizowane są lekcje CLIL i jak oni sami mogą wspierać swoje dzieci, podając 
konkretne przykłady pracy domowej i rodzicielskiej pomocy w jej zakresie, np.: 
nauczyciel co tydzień/miesiąc dostarcza rodzicom informacje na temat zasobów IT 
(m.in. filmów, piosenek, gier online) używanych w czasie zajęć tak, aby ich dzieci mogły 
korzystać z tych zasobów w domu pod nadzorem rodzica, 
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• TWORZENIE FORMULARZY ZGODY rodziców oraz kwestionariuszy, w których uwzględniono 
większość ich obaw. Taki formularz można wydrukować i rozdać rodzicom w formie 
broszury informacyjnej przy wdrażaniu programu CLIL (zobacz przykład opracowany na 
podstawie Marsh i Langé 2000 w Tabeli 4 poniżej), 

• PROWADZENIE DYSKUSJI NA TEMAT CLIL podczas spotkań rodziców, 
 

• UTRZYMYWANIE OTWARTEJ KOMUNIKACJI z rodzicami, 
 

• ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW przez zachęcanie ich DO POMOCY W ZAJĘCIACH CLIL (np. przy 
organizacji szkolnych wycieczek, projektów technologicznych itp.) lub nakłanianie ich do 
refleksji i regularnego wglądu w osiągnięcia dzieci, 
 

• ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW w pomoc dzieciom W PROJEKTACH DOMOWYCH. Pomoc 
rodziców w domu jest korzystna dla uczniów i może poprawić postawę rodziców wobec 
lekcji CLIL, 
 

• ZACHĘCANIE RODZICÓW DO OMAWIANIA Z DZIEĆMI POZNANYCH TREŚCI PRZEDMIOTOWYCH w 
domu jako formy zakończenia lekcji CLIL. Dzieci mogą potrzebować kontynuacji nauki 
danego przedmiotu w języku ojczystym, a wiedza zdobyta w szkole umożliwia dzieciom 
rozmowę z rodzicami na dany temat przedmiotowy w domu. Taki rodzaj nauki stanowi 
wsparcie dla dzieci poprzez sprawdzanie i poszerzanie umiejętności samodzielnego 
wyjaśniania treści nauczanych przez nauczyciela, 
 

• ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W PROCES OCENY poprzez zachęcenie ich do przyglądania się 
portfolio ich dzieci lub przyjęcie przez nich roli partnera w realizowaniu zadań 
domowych. 
 
 

TABELA 4. PRZYKŁADOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW 

 
CZYM JEST CLIL? 

CLIL integruje naukę treści przedmiotowych i naukę języka. Oznacza to, że Twoje dziecko będzie uczyć 
się treści przedmiotowych takich, jak tematy z zakresu przyrody, geografii, czy matematyki w języku 
angielskim. Metoda ta może być bardzo skuteczna we wspieraniu nauki języków (pomaga w uzyskaniu 
płynności językowej, pewności siebie i poszerza umiejętności prowadzenia konwersacji) i treści 
przedmiotowych. Dodatkowo rozwija umiejętności poznawcze u dzieci, np.: umiejętność skupienia 
uwagi, zdolności zapamiętywania, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i podejmowania 
autonomicznych decyzji. Wzmacnia w dziecku pozytywne nastawienie do własnych możliwości. 

CZY PRZYSWAJANIE TREŚCI PRZEDMIOTOWYCH BĘDZIE TAK SAMO EFEKTYWNE JAK UCZENIE SIĘ ICH W 

JĘZYKU OJCZYSTYM? 

Ostatecznie tak właśnie się stanie i będzie równie skuteczne. Jednak na początku proces uczenia się 
może być wolniejszy, ponieważ dziecko używa języka angielskiego, aby poznać treści przedmiotowe i 
sam język. W niektórych przypadkach nauka może być skuteczniejsza gdy używany jest angielski, 
ponieważ wzrastają koncentracja i zainteresowanie dziecka, a nauczyciel CLIL częściej podkreśla i 
wielokrotnie parafrazuje kluczowe zagadnienia w ramach omawianego tematu. CLIL jest podejściem 
aktywnego uczenia się, datego dzieci są o wiele bardziej zaangażowane i odpowiedzialne za własną 
naukę i mogą liczyć na większe wsparcie również ze strony rówieśników. 

CZY NAUCZYCIEL UŻYJE JĘZYKA OJCZYSTEGO, JEŚLI NAUKA PO ANGIELSKU STANIE SIĘ ZBYT TRUDNA? 

Większość zajęć CLIL obejmuje używanie dwóch języków, pierwszego języka dziecka i języka 
angielskiego. Nauczyciele często przechodzą z jednego języka na drugi, gdy leży to w dobrze pojętym 
interesie uczniów. Dzieci mogą również swobodnie „przełączać się” między językami podczas zajęć CLIL. 

CZY MOJE DZIECKO BĘDZIE MIAŁO WIĘCEJ PRACY? CZY CLIL NARAZI JE NA WIĘKSZY STRES? 
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Ponieważ dziecko słucha, czyta, pisze i mówi po angielsku, może uważać zajęcia za trudniejsze lub 
bardziej wymagające. Jednak każda lekcja CLIL jest zaplanowana tak, aby uczniowie nie czuli 
dyskomfortu związanego z używaniem angielskiego i by aktywnie angażowali się i uczyli od siebie 
nawzajem w aktywny, ciekawy sposób. Nauczyciele CLIL wspierają użycie języka angielskiego przez 
uczniów na każdym kroku, tworząc zabawowe i angażujące sytuacje edukacyjne, w których uczniowie 
mogą uczyć się bez stresu. 

CZY RODZIC POWINIEN RÓWNIEŻ ZNAĆ JĘZYK ANGIELSKI? 

Nie ma takiej potrzeby. W niektórych przypadkach dzieci może nawet cieszyć dzielenie się z rodzicami 
tym, czego nauczyły się w szkole w języku angielskim. Ważne jest, aby rodzice wykazywali 
zainteresowanie tym, czego i jak dziecko się uczy oraz szukali okazji do aktywnego użycia języka 
angielskiego przez dziecko. 

CO W SYTUACJI, KIEDY NIE BĘDĘ W STANIE POMÓC DZIECKU W PRACY DOMOWEJ? 

Dziecko powinno być w stanie wykonać większość swojej pracy domowej bez pomocy rodziców. Jeśli 
tak nie jest, rodzic powinien porozmawiać o tym z nauczycielem. Uczniowie mogą również czerpać 
przyjemność z odrabiania zadań domowych z kolegami klasy, ponieważ wiele zadań CLIL polega na 
pracy w grupach - w tym przypadku rodzice mogą się nawzajem wspierać.  

JAK MOJE DZIECKO BĘDZIE OCENIANE? 

Przygotuj dla rodziców dodatkowe informacje na temat: 
• tego, w jaki sposób program CLIL jest zintegrowany z programem nauczania, 
• wytycznych oceny diagnostycznej, formatywnej i podsumowującej zatwierdzonych dla programów 
CLIL przez szkołę,  
• praktyki oceny zintegrowanej, oceny kompetencji przedmiotowych i językowych, 
• współczynnika oceny kompetencji językowych i merytorycznych (tzw. średniej ważonej, np. ocena 
przedmiotowa w stosunku do oceny językowej może być określona jako 2:1), 
• przykładów materiałów ewaluacyjnych, które zostaną wykorzystane (porównaj z opisem znajdującym 
się w rozdziale 6 Podręcznika). 

 
Kiedy lekcje CLIL pojawiają się okazjonalnie w szkołach podstawowych poprzez sesje związane z 
projektem, wsparcie rodziców jest niewielkie. Według badań, aby uzyskać wsparcie rodziców, 
programy CLIL muszą trwać co najmniej 2 lata (Navés & Muñoz, 2002). Administracja szkolna 
powinna uczestniczyć w zaspokajaniu oczekiwań rodziców w zakresie uczenia się języka w formie 
CLIL poprzez współpracę kierownictwa, władz oświatowych, administratorów i nauczycieli. 
 

1.6 Sprawdź, co wiesz 
 
W jakim stopniu jesteś przygotowany/a do wprowadzenia podejścia CLIL? 
 
Użyj Listy Kryteriów Sukcesu (Morgado i in., 2015 dostosowanego przez Bertaux i in., 2010), aby 
ocenić swoje przygotowanie do korzystania z CLIL pod kątem definicji, warunków adaptacji i 
włączania CLIL do programu nauczania w kontekście lokalnym. Poświęć trochę czasu na 
przemyślenie jak to zrobić. 
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2 Skuteczne wykorzystanie metodologii CLIL 

2.1 Zasady pracy z małym dzieckiem w podejściu CLIL 
 
W kontekście nauczania języka obcego w ramach edukacji wczesnoszkolnej, cele edukacyjne 
CLIL powinny być zarówno holistyczne jak i konstruktywistyczne. W tabeli 5 przedstawiono jak 
można wykorzystać zasady nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym  w metodologii CLIL. 
 
TABELA 5. ZASADY NAUCZANIA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM W METODOLOGII CLIL 

 
1. ZAPEWNIENIE EKSPOZYCJI NA JĘZYK ORAZ 

WSPIERANIE MOTYWACJI* 
Zachęć uczniów aby uczyli się jak wykorzystać 
wiedzę a nie jedynie ją zdobywać. 

2. WSPIERAJ WIARĘ WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI I DUMĘ 

Z OSIĄGNIĘĆ* 
Na przykład w sytuacji, kiedy uczniowie rozumieją 
proste informacje z autentycznych materiałów 
(tekstu czytanego lub słuchanego)  
 

3.  ANGAŻUJ UCZNIÓW DO KONKRETNYCH ZADAŃ Z 

JASNO OKREŚLONYM CELEM* 
Zachęcaj uczniów do rozwiazywania zadań w 
realnym kontekście (np. zorganizuj sondę klasową, 
w której dzieci dowiedzą się od siebie jakie 
zwierzęta mają, czym się żywią i gdzie można kupić 
dla nich jedzenie). 

4. WYKORZYSTUJ HUMOR* Używaj technik pamięciowych (ang. mnemonics) 
takich jak krótkie wierszyki lub językowych gier w 
skojarzenia (My – for Mercury, Very – for Venus, 
Monkey – for Mars, itd.). 

5. WYKORZYSTUJ WSZELKIE DOSTĘPNE HISTORIE, 
BAJKI I OPOWIADANIA * 

np. Bajkę o magicznej fasoli (Jack and the Beanstalk) 
wykorzystaj na lekcji o fazach rozwoju roślin 

6.WYKORZYSTUJ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE* Zachęć uczniów aby nagrywali się na dyktafon, na 
przykład w telefonie komórkowym lub tablecie, i w 
ten sposób uczyli się słownictwa np. nazw zwierząt 

7. DAJ UCZNIOM WYBÓR I WSPIERAJ AUTONOMIĘ* Pokaż uczniom strategie uczenia się i zdobywania 
wiedzy, na przykład poprzez stworzenie własnej 
ankiety. Naucz ich zestawiać dane w tabelach do 
prezentacji. Uczniowie sami mogą wybrać jej temat. 

8. BĄDŹ OTWARTY NA OPINIE I POGLĄDY UCZNIÓW* Zachęcaj uczniów do wyrażania własnych opinii i 
dzielenia się swoimi zainteresowaniami i 
potrzebami (na przykład uczniowie mogą 
przedstawić swoich ulubionych zwierzęcych 
bohaterów). 

9.TRAKTUJ DZIECI JAK PARTNERÓW* Zachęcaj aby sami wyszukiwali informacje w 
tekstach i samodzielnie uzupełniali wykresy i tabele 

10. ZACHĘCAJ DO WYKORZYSTYWANIA ZDOBYTEJ 

WCZEŚNIEJ WIEDZY  
Uczniowie powinni wiedzieć jak wykorzystywać już 
posiadaną wiedzę i konfrontować ją z nową wiedzą. 

11. OCENIAJ POSTĘPY UCZNIÓW  
 

Oceniaj postępy w ramach całego dnia pracy, a nie 
tylko realizację poszczególnych zadań.  

*Sugestie oparte na opracowaniu Annamarii Pinter (2015) 
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2.2 Strategie uczenia się wspierające CLIL 
 
Wprowadzenie metodologii CLIL umożliwia dzieciom naukę dwóch lub więcej przedmiotów 
jednocześnie. Metodologia ta wymaga, aby niezbędna interdyscyplinarna wiedza i umiejętności 
były uczone w taki sposób, aby można było na ich podstawie pogłębiać wiedzę. Istnieje wiele 
strategii wspomagających edukację w systemie CLIL w edukacji wczesnoszkolnej, takich jak 
uczenie się holistyczne, konstruktywistyczne i doświadczalne. Podejścia pedagogiczne w XXI 
wieku promują aktywne, eksperymentalne, technologiczne i kooperatywne procesy uczenia się, 
a także uczenie się poprzez odkrywanie wiedzy, dedukcję i uczenie się zadaniowe.  
 
PODEJŚCIE HOLISTYCZNE 
Holizm odnosi się do integrowania wszystkich obszarów i celów w procesie wspierania dziecka 
w jego społecznym, psychologicznym, fizycznym i kognitywnym rozwoju. Takie podejście na 
pierwszy plan wysuwa celowość procesu uczenia się (Carr,2003:126). 
 
PODEJŚCIE KONSTRUKTYWISTYCZNE 
Konstruktywizm jest poglądem zakładającym, że ludzie, aktywnie poznając rzeczywistość, w 
której funkcjonują, nabywają wiedzę poprzez interakcje z otoczeniem.  W myśl teorii 
konstruktywistycznej najważniejsze jest  poszukiwanie, modyfikowanie, interpretowanie i 
sprawdzanie wiadomości przez uczącego się.  
 

PRZYKŁAD: Zabawa w zgadywanie nazw zwierząt na podstawie opisu ich cech, miejsca występowania, 
wyglądu, itp. Zobacz część drugą Podręcznika – Moduł przyrodniczy: Świat zwierząt – Lekcja 1 – 
Ćwiczenie 3. 

 
MODEL UCZENIA PRZEZ DOŚWIADCZENIE  
Jest to podejście, które zakłada, że wiedzę zdobywa się głównie poprzez praktykę.  Jego celem 
jest promowanie autentycznego doświadczenia. Poziom autentyczności jest zwiększony, jeśli 
doświadczeniem można podzielić się z ekspertem w danej dziedzinie. 
 

PRZYKŁAD: Jeśli uczniowie poznają budowę ciała wybranych zwierząt, warto omawiać ją w odniesieniu 
do prawdziwego zwierzęcia lub z wykorzystaniem jego modelu. Zobacz część drugą Podręcznika – 
Moduł przyrodniczy: Świat roślin – Lekcja 3 – Ćwiczenie 1 dotyczące przygotowania eksperymentu 
polegającego na wyhodowaniu rośliny. 

 
PODEJŚCIE AKTYWIZUJĄCE   
Polega na nauce poprzez proces wykorzystywania, robienia i odkrywania rzeczy dla siebie przy 
użyciu różnych mediów, rozwiązywanie problemów i planowanie własnej pracy i nauki, a nie 
tylko poprzez słuchanie czy czytanie.  
 

PRZYKŁAD: Uczniowie przeglądają i segregują śmieci do recyklingu na terenie szkoły. Zobacz inny 
przykład w drugiej części Podręcznika – Moduł matematyczny: Świat kształtów i jednostek – Lekcja 1 – 
Ćwiczenie 3 zawierające grę lub zadanie praktyczne z kwadratowymi tangramami, w szczególności 
Opcja 3 dotycząca tworzenia własnej torby tangram z papierowej torby na zakupy . 

 
MODEL UCZENIA SIĘ PRZEZ EKSPERYMENT  
Angażuje uczniów w naukę i zdobywanie wiedzy poprzez eksperymentowanie, tworzenie 
hipotez, sprawdzanie ich i wyciąganie wniosków, zamiast podawanie gotowych  rozwiązań. 
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PRZYKŁAD: Uczniowie obserwują metamorfozę żaby, jedwabnika lub motyla i rejestrują ich fazy 
rozwojowe. Zobacz inny przykład w drugiej części Podręcznika – Moduł geograficzny: Świat wokół nas 
– Lekcja 3 – Ćwiczenie 6 polegające na prognozowaniu warunków pogodowych w kilku krajach UE w 
określonym dniu tygodnia. 

 
KONTEKTYWIZM    
Nazywany jest „teorią uczenia się w epoce cyfrowej”. Koncepcja ta jest odpowiedzią 
na współczesne wyzwania edukacyjne – umiejętność selekcji docierających informacji, 
wykorzystanie technologii, czy uczenie się poprzez bycie w społecznościach sieciowych. 
Najważniejszą z umiejętności jest umiejętność dostrzegania związków między ideami 
oraz zdolność zastosowania wiedzy w praktyce. 
 

PRZYKŁAD: Uczniowie szukają w Internecie informacji o dzikich zwierzętach i ich naturalnym środowisku, 
dobierają odpowiednie zdjęcia i publikują je na klasowym blogu. Zobacz inny przykład w drugiej części 
Podręcznika – Moduł przyrodniczy: Świat roślin – Lekcja 1 – Ćwiczenie 3 polegające na tworzeniu 
flipbooków online i korzystaniu z internetowego quizu Kahoot w celu ewaluacji sposobu przyswajania 
wiedzy przez uczniów. 

 
UCZENIE SIĘ WE WSPÓŁPRACY  
Zachęca uczniów do pracy w zespole  (w parach, małych grupach, całej klasie, z inną klasą, całą 
szkołą, z kilkoma szkołami). Nauczyciele powinni monitorować, w jaki sposób dzieci działają i 
reagują w różnych ustawieniach grupy, czy potrafią skutecznie komunikować się, itd. 
 

PRZYKŁAD: Uczniowie współpracują tworząc wspólną książkę na temat lokalnie występujących zwierząt. 
Każde z dzieci w grupie koloruje 3 zwierzęta. Uczniowie wymieniają się swoimi pracami z innymi w 
ramach różnych klas lub szkół. Zobacz inny przykład w drugiej części Podręcznika – Moduł 
matematyczny: Świat liczb – Lekcja 1 – Ćwiczenie 2, w którym uczniowie pracują w parach w celu 
uzupełnienia zadania z brakującymi informacjami na temat odległości pomiędzy wybranymi miastami 
w Europie.  

 
UCZENIE SIĘ PRZEZ ODKRYWANIE WIEDZY  
Jest modelem opartym na przeprowadzeniu doświadczenia w nauce, które pozwala dzieciom 
rozwinąć własne zrozumienie i znajomość pojęć i / lub relacji między nimi zamiast opierać się na 
z góry założonych danych. 
 

PRZYKŁAD: Zaangażowanie dzieci w projekt, w ramach którego zbierają informacje na temat miejsca, w 
którym mieszkają i robią zdjęcia swojego otoczenia, które zostaną następnie wykorzystane w projekcie. 
Zobacz inny przykład w drugiej części Podręcznika – Moduł matematyczny: Świat liczb – Lekcja 3 – 
Ćwiczenie 4, w którym uczniowie wybierają przykłady dla określonych kategorii (urządzenie do gier; 
najlepszy YouTuber; aplikacje na smartfona) i w grupach przeprowadzają ankietę klasową. 

 
METODA OPARTA NA WYKONYWANIU KONKRETNYCH ZADAŃ (ANG. TASK-BASED LEARNING (TBL)) 
Język, z którego będą korzystać, zależy od tego, czego potrzebują. Metoda ta jest pomocna w 
zakresie: przygotowania do zadania, realizacji zadania, planowania, jak wykonać zadanie i 
raportowania poprzez analizowanie i działanie. 
 

PRZYKŁAD: W ramach przygotowania do wykonania zadania uczniowie znajdują swoją ulubioną audycję 
w programie telewizyjnym. Następnie ustalają, czy w wolnym czasie mogą obejrzeć swój ulubiony 
program lub powinni go nagrać, żeby obejrzeć materiał później.  
Planowanie zadania: uczniowie przygotowują swój plan dnia, zapisują kiedy mają wolny czas, notują 
szczegóły programu telewizyjnego i decydują czy obejrzeć swój ulubiony program czy lepiej go nagrać. 
Raportowanie: „Mogę ogladać program o ... ponieważ mam wolny czas od ... do...” 
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Zobacz inny przykład w drugiej części Podręcznika – Moduł matematyczny: Świat liczb – Lekcja 3 – 
Ćwiczenia 2, 3 i 4, w których uczniowie wybierają przykłady dla określonych kategorii (urządzenie do 
gier; najlepszy YouTuber; aplikacje na smartfona) i w grupach przeprowadzają ankietę klasową, na 
podstawie której piszą raport. 

 
METODA REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM (ANG. TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR))  
Jest techniką uczenia się języków obcych, która łączy w sobie naukę języka z działaniami całego 
ciała. Może być stosowana w różnych sekwencjach stałych działań, wymyślonych działań, 
symulacji i działań w odniesieniu do określonej treści. 
 

PRZYKŁAD: Traverso (2003) zwraca uwagę na to, że niektóre tematy związane z nauką, takie jak cykle życia 
roślin i zwierząt, mogą być wprowadzone za pomocą metody TPR. Cykl życiowy żaby to przykład: jesteś 
małą kijanką . Zwiń się w kłębek, jesteś naprawdę mały. Przeturlaj się po wodzie. Stop. Jesteś coraz większy 
i większy. Jesteś piękną żabką! Wyskocz z stawu. Skok na skałę. Powitaj znajomych: "CROAK!” 
Zobacz inny przykład w drugiej części Podręcznika – Moduł przyrodniczy: Świat roślin – Lekcja 2 – 
Ćwiczenie 1, wykorzystujące metodę TPR, w którym uczniowie pokazują części rośliny przy pomocy 
własnego ciała. 

 

2.3 Unowocześnij swoje nauczanie  
 
Nauczanie CLIL oczywiście wymaga dużo planowania i zaangażowania wszystkich nauczycieli. 
Ścisła współpraca pomiędzy nauczycielami przedmiotowymi i nauczycielami języków jest 
niezbędna dla skutecznego wprowadzenia programu opartego o metodologię CLIL w szkole 
podstawowej. Tabele 6 i 7 przedstawiają sugestie na temat sposobów, w jakie można najlepiej 
przygotować się do nauczania języka według założeń CLIL. 
 
TABELA 6. SUGESTIE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH UCZĄCYCH WEDŁUG ZAŁOŻEŃ CLIL 

 
Badania pokazują, że dzieci preferują lekcje CLIL, które nie koncentrują się na nauce języka obcego. 
Nauczyciele języka angielskiego powinni zatem rozważyć następujące pytania dotyczące skutecznego 
nauczania CLILowego, które odnoszą się do Treści, Komunikacji, Poznania i Kultury (ang. Content, 
Communication, Cognition and Culture): 
 
• Które zagadnienia w danym obszarze tematycznym (np. geografia) mogą być opracowane na lekcji 
CLIL? W drugiej części Podręcznika znajduje się przykład modułu geograficznego „Świat wokół nas”, 
który jest realizowany w ramach 3 sekwencyjnych lekcji: Lekcja 1 - Odkrywamy Układ Słoneczny, Lekcja 
2 – Podróżujemy po Unii Europejskiej i Lekcja 3 - Jaka jest dziś pogoda? 
• Jakiego  języka potrzebują moi uczniowie? 
• Jakiego specjalistycznego słownictwa i wyrażeń uczniowie powinni się nauczyć? Które formy już 
znają i mogą poddać recyklingowi? 
• Jakie formy językowe potrzebne będą do przeprowadzenia zajęć w klasie i wykonywania zadań? 
Na przykład w module geograficznym „Świat wokół nas” w lekcji 3 - Jaka jest dziś pogoda? cele językowe 
obejmują słownictwo (wybrane słowa opisujące pogodę), umiejętności słuchania, pisania i mówienia 
takie, jak słuchanie w celu uzyskania konkretnych informacji o pogodzie, tworzenie prognozy pogody i 
opisywanie warunków pogodowych w różnych częściach Europy, a także naukę korzystania z funkcji 
językowych (pytanie w języku angielskim o pogodę danego dnia).  
• Jakie działania powinienem podjąć aby stymulować sprawności poznawcze uczniów? 
W module geograficznym „Świat wokół nas”, lekcja 3 skupia się na znajomości map i na porządkowaniu 
informacji. Zatem ćwiczenia 3, 4 i 6 wymagają od uczniów pracy z mapami (np. wyszukiwania 
kierunków: północ, południe, wschód, zachód na mapie  Europy i znajdowania powiązań określonych 
lokalizacji z warunkami pogodowymi). 
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• Jakie są aspekty kulturowe lekcji CLIL? 
W ramach tej samej lekcji uczniowie poznają pogodę charakterystyczną dla różnych części Europy. 

Staraj się pracować przede wszystkim z nową treścią tak, aby uczniowie byli bardziej zainteresowani 
omawianym tematem. Dostosuj również treść językową, jeśli jest to dozwolone przez program 
nauczania. 

Unikaj wyraźnej instrukcji zorientowanej na formę (de Graaf i in., 2007: 20). Ułatw ten typ nauki 
poprzez: 
• podawanie przykładów. 
• potwierdzanie zrozumienia 
• korzystanie z prośby o wyjaśnienie. 
• udzielanie informacji zwrotnej. 

Wspieraj uczenie skoncentrowane na znaczeniu (de Graaf i in., 2007: 20) przez: 
• zachęcanie uczących się do poznawania nowych elementów leksykalnych. 
• weryfikowanie treści przekazywanych przez uczniów. 
• korzystanie z pośrednich i bezpośrednich  form poprawiania błędów i dawania informacji zwrotnej. 
• zlecanie zadań pisemnych i ustnych (de Graaf i in. 2007: 20). 

 
Nauczyciele przedmiotowi pracujący ze starszymi grupami w szkole podstawowej mogą 
doświadczać pewnych trudności w sprawnym posługiwaniu się językiem obcym. Często mogą 
mieć też problemy ze stosowaniem konkretnych technik nauczania języków, zwłaszcza 
komunikacyjnych , które są niezbędne w podejściu CLIL. W tabeli 6 znajdują się wskazówki 
przygotowane specjalnie dla nich. 
 
TABELA 7  SUGESTIE DLA NAUCZYCIELI NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO ORAZ PRZEDMIOTOWEGO UCZĄCYCH WEDŁUG 

ZAŁOŻEŃ CLIL 

 
Spisz zwroty językowe, które wykorzystujesz w trakcie lekcji i sprawdź ich angielskie odpowiedniki. 
Zwroty te mogą dotyczyć: 
• prezentowania nowych treści, 
• zachęcania uczniów do współpracy, pisania lub mówienia, 
• podawania przykładów, 
• zachęcania uczniów do reakcji, 
• ułatwiania uczniom korzystania z języka obcego, 
• sposobów, dzięki którym uczniowie mogą skutecznie korzystać z tego języka. 

Zidentyfikuj formy (zwroty, słownictwo) w języku angielskim, których uczniowie mają się nauczyć i 
używać. Warto zastanowić się również co pomoże uczniom posługiwać się językiem obcym. 
W drugiej części Podręcznika znajduje się wiele przykładów gier używanych do wprowadzania tematu 
lub powtarzania wiadomości i słownictwa. Rymowanki, aktywności wykorzystujące technikę 
reagowania całym ciałem i pracę w grupie, które również stymulują użycie języka. Zobacz, na przykład, 
grę używaną do angażowania uczniów na początku modułu matematycznego „Świat kształtów i 
jednostek” – Lekcja 1 – Wprowadzenie. 

Jeśli chcesz uniknąć problemów z komunikacją podczas lekcji CLIL, naucz swoich uczniów kluczowych 
zwrotów i strategii komunikacji, które mogą być pomocne, jeśli będą mieli problemy z 
porozumiewaniem się. Zachęcaj uczniów do zapamiętania i używania gotowych struktur, takich jak:  
 
Me, What page?                               What did you say?                         I don’t know.  
We don’t understand this/that.     We’ve finished.                              We haven’t finished.  
Shall I help him/her?                        Excuse me, I don’t understand.  How do we say ... in English?  
How do we spell...?    
 
Można też nauczyć ich, jak używać gestów w komunikacji, a także parafrazować lub opisywać to, co 
chcą powiedzieć. 

Określ typ pytań, które zazwyczaj zadajesz i oczekiwania (język i treść) dotyczące potencjalnych 
odpowiedzi uczniów (w zakresie języka obcego i treści przedmiotowych). 
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Pytania proceduralne (wsparcie w klasie i procedury) 

• "Czy są jakieś problemy?" (“Are there any problems?”) 
•"Jakieś problemy?" (“Any problems?”) 
 

Zapisz/Wyświetl pytania (testuj wiedzę i zrozumienie uczniów) 
• Jaki to ma kształt? Ile to ma boków? (What shape is it? How many sides has it got?) 
• Gdzie żyją lwy? (Where do lions live?) 
• Co się dzieje z larwą motyli? (What happens to the butterfly larva?) 
• Co widzisz po lewo/prawo/pośrodku? (What can you see on the left/on the right/in the 

middle?) 
 
Pytania referencyjne (stymulowanie autentycznej produkcji językowej w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące samego ucznia lub wiedzy, którą posiada na dany temat) 

  Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? (What’s your favourite animal?) 

  Co wiesz o dzikich zwierzętach? (What do you know about wild animals?) 

Nie ucz zapamiętywania faktów, a rozumienia, utrwalania wiedzyi jej stosowania w praktyce. 
Metodologia CLIL powinna koncentrować się na myśleniu, zachęcać uczniów do udziału w zadaniach i 
dialogu. Zadaj sobie pytanie: Co pomoże uczniom zrozumieć treść dzięki wprowadzonym przez mnie 
zmianom? 
W drugiej części Podręcznika w module matematycznym „Świat kształtów i jednostek” w Lekcji 1 
Ćwiczeniu 3 znajdują się przykłady sposobów angażowania uczniów w tworzenie własnych tangramów. 

Pamiętaj, że osiągnięcie znajomości treści przez uczniów jest równie ważne jak ich rozwój językowy. 
Warto zatem zachęcać uczniów do: 
• reakcji, 
• prezentacji ustnych, 
• wykonywania  zadań dostosowanych do ich możliwości, 
• uczenia się od siebie nawzajem i reagowania na wypowiedzi innych. 

Używaj języka dostosowanego do poziomu biegłości uczniów w obcym języku, ale jednocześnie: 
• nie upraszczaj zbytnio języka, 
• spowolnij tempo wypowiedzi, 
• zwiększ pauzy między zdaniami, 
• często powtarzaj i parafrazuj. 

Ważne jest, aby zawsze używać języka obcego do porozumiewania się z uczniami w klasie, tak aby 
zmaksymalizować ich ekspozycję na język angielski i ustanowić dwujęzyczną kulturę podczas lekcji CLIL, 
co pozwoli stworzyć warunki niezbędne do prawdziwej komunikacji, np. kiedy uczeń spóźnia się na 
lekcję lub o czyś zapomniał, może spróbować wyjaśnić swoją sytuację w języku angielskim. 

W celu lepszego porozumienia w czasie lekcji nie bój się wielokrotnych powtórzeń: 
• parafrazuj  
• używaj synonimów znanych uczniom  

Podawaj modele i przykłady użycia struktur językowych. W tym celu: 

 korzystaj z parafrazy, 

 powtórz innymi słowami i rozbuduj wypowiedź ucznia 

 podawaj właściwe wzory wymowy 

Ożywiaj użycie języka: 

 wspieraj swoją wypowiedź mimiką i gestykulacją, 

 łącz pojęcia abstrakcyjne z rzeczywistymi. 

Używaj języka ojczystego z rozwagą. W czasie lekcji używaj języka angielskiego, ale w uzasadnionych 
przypadkach dopuszczaj użycie jezyka ojczystego, zwłaszcza w czasie początkowych lekcji CLIL lub 
podczas omawiania z uczniami wyników eksperymentów lub podsumowywania ich wiedzy zdobytej w 
czasie lekcji. 
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2.4 Sprawdź, co wiesz 
 
Jak dobrze jesteś przygotowany do pracy za pomocą metodologii  CLIL? 
 
Użyj Kwestionariusza 1 (Morgado & Arau Ribeiro 2015, stworzonego na podstawie Bertaux i in. 
2010), aby ocenić swoje przygotowanie do korzystania z metodologii CLIL pod kątem: definicji 
tej metodologii, przyjęcia, adaptacji i wdrażania CLIL do programu nauczania obowiązującego w 
szkole. Zastanów się, w jaki sposób możesz to zrobić i zapisz kilka przykładów. 
 
KWESTIONARIUSZ 1. JAK DOBRZE JESTEŚ PRZYGOTOWANY DO PRACY ZA POMOCĄ CLIL? 

 
Określ swoje umiejętności za pomocą skali od 1 – bardzo trudne do 6 – łatwe. 
 

 Potrafię stosować strategie wspierające naukę CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym.  

 Potrafię przygotować oryginalne, skoncentrowane na uczniu ćwiczenia promujące 
aktywną naukę treści przedmiotowych w języku angielskim. 

 Potrafię samodzielnie opracowywać materiały w języku angielskim (np. karty pracy lub 
prezentacje) w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów i preferowany przez nich 
styl uczenia się. 

 Potrafię wskazać odpowiednie słownictwo  potrzebne do przeprowadzenia danej lekcji 
w języku angielskim 

 Potrafię podać przykłady, zadawać  klarowne pytania i udzielać zrozumiałych 
odpowiedzi dostosowanych do poziomu językowego uczniów.  
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3 Zasady planowania lekcji CLIL  

3.1 Integrowanie nauczania CLIL z programami nauczania 
 
W ramach różnych systemów edukacji w Europie, dzieci w wieku wczesnoszkolnym kształci się 
w oparciu o podstawy programowe, w ramach których prowadzone są zajęcia integrujące treści 
przedmiotowe. Treści te najczęściej zorganizowane są tematycznie, co sprawia, że wiedza z 
zakresu różnych przedmiotów przeplata się i uzupełnia. Nie istnieje żaden powód, dla którego 
nauczanie języków obcych nie mogłoby stać się elementem w zintegrowanym nauczaniu 
(językowo-)przedmiotowym. Język jest przecież naturalnym narzędziem komunikacji w 
nauczaniu wszelkich treści przedmiotowych. Uczniowie wykorzystują w czasie lekcji swój język 
ojczysty; można zatem w prosty sposób zachęcić ich do używania elementów języka obcego 
(angielskiego) w celu wykonania tych samych zadań dotyczących treści niejęzykowych.  
 
Wprowadzenie nauczania CLIL-owego jako integralnego elementu szkolnych programów 
nauczania pociąga za sobą konieczność planowania indywidualnych lekcji zgodnie z zasadami 
opisywanymi w innych rozdziałach i sekcjach tego Podręcznika.  
 

3.2 Zasady planowania lekcji CLIL 
 
Każda z planowanych lekcji CLIL powinna posiadać odpowiednią szczegółową strukturę 
odzwierciedlającą informacje dotyczące:  
 

 dotychczasowej wiedzy uczniów na omawiany temat, 

 oczekiwanych rezultatów nauczania zarówno w zakresie wiedzy przedmiotowej, jak i 
językowej, 

 celów nauczania (językowych, merytorycznych, komunikacyjnych i kulturowych). Patrz 
przykłady w drugiej części Podręcznika, 

 celów nauczania (tzw. kryteriów powodzenia), 

 atrakcyjnych dla dzieci typów aktywności, 

 rodzajów materiałów i zasobów edukacyjnych (materiały autentyczne i wizualne, np. 
karty ćwiczeń (ang. flashcards), plakaty, itp.) oraz sposobów wprowadzania i 
adaptowania materiałów autentycznych, takich jak nagrania video, teksty pisane, 
piosenki, itp.,  

 odpowiedniego sposobu oceniania (diagnostycznego, sumatywnego, formatywnego) 
oraz rodzaju materiałów wykorzystywanych do ewaluacji. 

 
Tabela 8 poniżej wyszczególnia najważniejsze aspekty planowania lekcji prowadzonej w ramach 
metodologii CLIL. 
 
TABELA 8. NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PLANOWANIA LEKCJI CLIL 

 
CZTERY KLUCZOWE 

ELEMENTY CLIL (ANG. 
THE 4 CS) 

Każdy konspekt lekcji powinien zawierać, oprócz treści przedmiotowej, 
aktywność wspierającą rozwój przynajmniej jeszcze jednego z elementów 
CLIL: komunikację, kulturę lub jedną z umiejętności poznawcze, na przykład 
wszystkie z 15 planów lekcji zawartych w drugiej części Podręcznika 
uwzględniają wymienione wyżej elementy CLIL według zasady 4C. 
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DOTYCHCZASOWA 

WIEDZA 
 

Uczniowie powinni być zachęcani do wykorzystywania swojej 
dotychczasowej wiedzy oraz doświadczeń w nabywaniu nowej wiedzy i 
umiejętności, na przykład we wstępie do modułu geograficznego „Świat 
wokół nas” w Lekcji 2 nauczyciel przeprowadza powtórzenie wiadomości na 
temat kontynentów i krajów europejskich. 

MATERIAŁY WIZUALNE I 

AUTENTYCZNE  
W przypadku młodszych dzieci materiały wizualne, np. obrazki są niezwykle 
istotne. Ponadto należy pamiętać, że wykorzystanie materiałów 
autentycznych przyczynia się do wprowadzenia nowego, nieznanego 
wcześniej słownictwa/terminologii. W drugiej części Podręcznika widać, że 
wszystkie 15 planów lekcji wykorzystuje wiele różnorodnych filmów 
zaczerpniętych z zasobów YouTube. 
Rola nauczyciela polega na pomaganiu dzieciom w przezwyciężeniu obaw 
przed nieznanym słownictwem i nowymi strukturami poprzez zwrócenie 
uwagi na to, co uczniowie już potrafią, a następnie pomoc w razie 
wystąpienia takiej potrzeby.  

WSPARCIE I WYZWANIA Istotne jest również przygotowanie alternatywnych ćwiczeń dodatkowych 
(ang. fast finishers) będących ciekawym wyzwaniem dla uczniów, którzy 
ukończą swoje zadania wcześniej, silniejszych grup, czy starszych uczniów. 
Przykłady dodatkowych zadań dla uczniów pracujących szybciej niż pozostali 
można łatwo znaleźć we wszystkich 15 planach lekcji w drugiej części 
Podręcznika na końcu każdej lekcji. 

ZADANIA I BRAKUJĄCE 

INFORMACJE 
 

Lekcje CLIL powinny zachęcać uczniów do komunikacji wynikającej z 
autentycznej potrzeby przekazania konkretnych treści w oparciu o ćwiczenia 
nastawione na realizację zadania (ang. task-based learning (TBL)).  
Planowanie zadań oznacza, że selekcjonowane są ćwiczenia z różnego typu 
brakującymi informacjami do uzupełnienia, co stwarza u uczniów potrzebę 
zapytania o brakujące informacje i wymieniania się wiedzą dotyczącą 
zadania w celu uzupełnienia brakujących elementów i ukończenia zadania. 
W tym przypadku następuje autentyczna komunikacja pomiędzy uczniami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYKŁAD: Znajdź różnice między obrazkami. Na 
podstawie podobnych, ale różniących się od siebie 5 
elementami obrazków, uczeń A i uczeń B opisują co się 
na nich znajduje tak, aby odkryć różnice (np. opisują kolor 
i długość włosów postaci na obrazku, jej kolor oczu, 
kształt twarzy, kolor skóry, itp.). 
Zobacz inny przykład w drugiej części Podręcznika – 
Moduł matematyczny: Świat liczb – Lekcja 1 – Ćwiczenie 
2, w którym uczniowie pracują w parach w celu 
uzupełnienia ćwiczenia z lukami informacyjnymi 
związanymi z informacjami na temat odległości między 
wybranymi miastami europejskimi. 

 
Podczas układania planów lekcji CLIL, nauczyciele powinni: 
 

 przywiązywać większą wagę do płynności wypowiedzi niż do jej poprawności – w 
nauczaniu CLIL-owym koncentrujemy się na komunikacji, zakładając, że większa 
poprawność językowa pojawi się z czasem, 

 rozumieć swoją rolę jako osoby informującej, konsultującej oraz współpracującej z 
uczniami w kształceniu nakierowanym na ucznia, 

 wprowadzić do konkretnej lekcji elementy odpowiadające różnym stylom uczenia się. 
W drugiej części Podręcznika w module przyrodniczym „Świat zwierząt” w Lekcji 2, na 
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temat anatomicznych części zwierząt, znajduje się wybór ćwiczeń, które uwzględniają 
różne style uczenia się. We wstępie uczniowie losują zwierzę i rozmawiają na jego temat 
w parach lub grupach. W zadaniu 1 do nauki i ćwiczenia umiejętności mówienia o 
częściach ciała zwierząt używa się rysunków, w zadaniu 2 uczniowie stoją w kręgu, 
słuchają melodii i  odgrywają czynności w ćwiczeniu kinestetycznym (TPR), w zadaniu 3 
uczniowie w grupach posługują się kartami z zagadkami i obrazkami bawiąc się w 
zgadywankę, w zadaniu 4 na kartach z obrazkami uczniowie dopasowują okrywę 
zwierząt do zwierząt, które ją posiadają, a w zadaniu 5 uczniowie wypełniają tabelę z 
częściami ciała, okryciami i zwierzętami, zaznaczając odpowiednie pola zgodnie z 
instrukcją. Dla uczniów pracujących szybciej dodana została gra pamięciowa do 
zrealizowania w parach wraz z kartami. 
 

WSKAZÓWKA: Wyobraź sobie, że w klasie, którą uczysz masz dzieci, które preferują różne style 
uczenia się: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny lub dotykowy. Oto kilka ćwiczeń i strategii, 
które możesz wykorzystać w pracy z każdym z powyższych typów ucznia: 

 Wzrokowiec: używaj wielu materiałów ilustracyjnych podczas lekcji, np.  materiałów 
graficznych rozwieszonych na ścianach, plakatów, przedmiotów, kart z obrazkami, 
organizerów graficznych, itp. 

 Słuchowiec: wykorzystuj nagrania na płytach CD i filmy, opowiadania, piosenki, 
rymowanki, naukę na pamięć i dryle; pozwalaj uczniom regularnie pracować w parach 
i małych grupach. 

 Kinestetyk: posłuż się ćwiczeniami fizycznymi, konkursami, grami planszowymi, 
odgrywaniem ról, itp., przeplataj czynności, które wymagają od uczniów spokojnego 
siedzenia z czynnościami, które pozwalają im poruszać się i być aktywnymi. 

 Dotykowiec: używaj gier planszowych i karcianych, pokazów, projektów, odgrywania 
ról, itp. Daj uczniom do zrobienia ćwiczenia podczas aktywności słuchania i czytania. 
Na przykład poproś uczniów, aby wypełnili tabelę, kiedy słuchają prezentacji lub 
opisali wykres podczas czytania. 
 

 

 korzystać efektywnie z informacji zwrotnych uczniów poprzez wypracowanie strategii, 
które pozwolą zebrać ich opinie,  

 rozumieć potrzebę opanowania nowego słownictwa zanim zostanie ono zastosowane w 
zadaniach. W drugiej części Podręcznika wszystkie 15 planów lekcji zawiera przykłady 
tego, jak wprowadzać słownictwo za pomocą gry, prezentacji PowerPoint, obrazków, 
rysunków, filmów, zagadek, piosenek, przedmiotów (takich, jak na przykład zegar), 
schematów, opowiadań, filmów animowanych, itp. 

 zachęcać uczniów do odgadywania znaczenia na podstawie kontekstu, w jakim dane 
słowo występuje, 

 stosować strategie wizualizacji, które pomagają uczniom w rozumieniu przekazywanych 
treści oraz wzmacniają ich motywację do nauki, 

 rozumieć, że techniki promujące autonomię uczniów są niezwykle przydatne w 
prowadzeniu lekcji w oparciu o metodologię CLIL oraz pozwalają im posiąść umiejętność 
stosowania różnych strategii sprzyjającym konkretnym stylom uczenia się. 
 

3.3 Techniki wyjaśniania zadań 
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 PODAWAJ KLAROWNE POLECENIA DO ZADAŃ I ĆWICZEŃ: polecenia będą bardziej zrozumiałe 
dla uczniów jeśli wypracujesz rutynowe instrukcje podczas lekcji oraz będziesz 
przedstawiać materiały wyjaśniające zawsze w taki sam sposób. 

 ZAPREZENTUJ MODEL DZIAŁANIA/ZADANIA/ĆWICZENIA: pokaż uczniom jak sam(a) 
wykonujesz ćwiczenie zanim ich o to poprosisz, podaj im konkretny model wraz z ustnym 
wyjaśnieniem instrukcji do zadania. 

 SPRAWDŹ CZY UCZNIOWIE ROZUMIEJĄ POLECENIA: możesz to zrobić prosząc wybranego 
ucznia o ponowne wytłumaczenie polecenia reszcie klasy lub poprosić parę/grupę o 
zaprezentowanie sposobu, w jaki można wykonać wybrane zadanie. 
 

3.4 Techniki wyjaśniania treści przedmiotowych 
 

 STOSUJ TECHNIKI WIZUALIZACJI: rysunki, wykresy, praktyczne zadania manualne, język 
ciała, gesty oraz programy do symulacji komputerowej, które mogą pomóc uczniom 
lepiej zrozumieć omawiane w czasie lekcji zagadnienia przedmiotowe. 

 KORZYSTAJ AKTYWNIE Z TECHNIKI ODKRYWANIA (ANG. DISCOVERY TECHNIQUES): zamiast 
obszernego wyjaśniania omawianych zagadnień w języku obcym, spróbuj zaciekawić i 
zaangażować swoich uczniów w zadania praktyczne, które mogą w sobie zawierać takie 
elementy jak: słuchanie nagrania, formułowanie wypowiedzi ustnych, czytanie krótkich 
tekstów, oglądanie filmów, wycinanie,  przyklejanie, eksperymenty, rysowanie, itp. 

 POZWÓL SWOIM UCZNIOM DYSKUTOWAĆ I PRACOWAĆ NAD OMAWIANYM MATERIAŁEM W ICH 

JĘZYKU OJCZYSTYM kiedy podchodzą do zadań w początkowych stadiach wdrażania 
nauczania CLIL-owego, jak również np. w sytuacji, kiedy uczniowie mają wejść w 
interakcję lub negocjować z rówieśnikami.  

 REGULARNIE POWTARZAJ Z UCZNIAMI KLUCZOWE SŁOWNICTWO ORAZ NAJWAŻNIEJSZE 

ZAGADNIENIA PRZEDMIOTOWE: możesz wyświetlić wybrane słowa/zwroty, wykorzystać 
krótki quiz sprawdzający w postaci gry lub wykorzystać piosenki i rymowanki, w których 
pojawiają się omawiane zagadnienia. Będzie to szybki i ciekawy sposób przypomnienia 
uczniom najważniejszych wiadomości z lekcji.  

 REGULARNIE SPRAWDZAJ CZY UCZNIOWIE ROZUMIEJĄ POLECENIA I REAGUJ: uważnie słuchaj 
wypowiedzi uczniów i korzystaj z szybkich sposobów sprawdzania rozumienia w czasie 
zajęć. 

 

3.5 Przykłady strategii kompensacyjnych 
 
Nauczanie CLIL-owe stawia przed uczniem dodatkowe wyzwanie w postaci autentycznej 
potrzeby komunikowania się w języku obcym. Oznacza to, że uczniowie posługują się oraz 
odbierają komunikaty w języku obcym, a więc stykają się z wieloma strukturami gramatycznymi 
oraz dużą ilością słownictwa. W nauczaniu integrującym treści językowe i przedmiotowe zakłada 
się, że płynność jest dalece ważniejsza w komunikacji CLIL-owej, a większej poprawności 
oczekuje się od uczniów nie od razu, a z upływem czasu.  
 
Pokaż uczniom w jaki sposób powinni radzić sobie z kłopotami w rozumieniu komunikatów w 
języku obcym, poprzez, na przykład: 
 



 
 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  NUMER PROJEKTU: 2015-1-IT02-KA201-015017 

 UCZENIE UMIEJĘTNOŚCI SZYBKIEGO CZYTANIA w celu ustalenia ogólnego sensu tekstu (ang. 
skimming) oraz czytanie w celu znalezienia konkretnych informacji (ang. scanning), 

 WPROWADZANIE WIĘKSZEJ ILOŚCI MATERIAŁÓW WIZUALNYCH W POSTACI MAP, WYKRESÓW I 

GRAFÓW. Taka wizualizacja może stanowić uzupełnienie lub wspomagać rozumienie 
tekstów pisanych i słuchanych oraz może przejąć rolę pisemnych instrukcji do ćwiczeń i 
zadań. Jeśli arkusze ćwiczeń są w dużej mierze klarowne i wymagają niewiele wyjaśnień 
w języku ojczystym ze strony nauczyciela, uczniowie mogą zaangażować się i pracować 
nad zadaniem w bardziej samodzielny sposób, 

 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII, która może okazać się wspaniałym narzędziem zarówno w 
nauczaniu, jak i uczeniu się. Jako źródło materiałów dydaktycznych, przedmiotowych 
oraz językowych może stanowić nieodzowną pomoc rozszerzając możliwości 
nauczyciela w zakresie dostępności materiałów dydaktycznych. Może również stanowić 
źródło wiedzy i wsparcia pedagogicznego. W drugiej części Podręcznika znajdziesz wiele 
przykładów użycia rozwiązań technologicznych w 15 planach lekcji C4C, które 
wykorzystują Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER), takie jak filmy na YouTube, piosenki i 
gry online, czy aplikacja Kahoot. Są to materiały, do których dzieci mają swobodny 
dostęp w domu i których mogą używać wielokrotnie. Jest to dobra strategia 
kompensacyjna dla dziecka, które czuje się niepewnie podczas mówienia w klasie, 
ponieważ pozwala dziecku uczyć się w swoim własnym tempie. Ważne jest również, aby 
uczniowie byli zaangażowani w wykorzystywanie różnych technologii do wykonywania 
zadań takich, jak sprawdzanie prognozy pogody w Internecie, praca w programach Word 
i Pdf w celu tworzenia plików, a następnie przekształcenie ich we flipbooki udostępniane 
online, czy też używanie telefonu komórkowego do grania w quizy Kahoot w czasie 
rzeczywistym. Zobacz przykłady w module przyrodniczym „Świat roślin” w drugiej części 
Podręcznika. 

 DOSTOSOWANIE SPOSOBU NAUCZANIA do różnych stylów uczenia się oraz preferencji dzieci. 
 

PRZYKŁAD: Wyobraź sobie, że masz różne typy uczniów w klasie: są tacy, którzy preferują materiały 
wizualne (wzrok), nagrania (słuch), potrzebują stymulacji kinestetycznej (ruch) lub wrażeń dotykowych 
(dotyk), aby uczyć się efektywnie. Poniżej znajdziesz kilka ćwiczeń i strategii, które możesz wykorzystać 
w każdej z powyżej wymienionych sytuacji. 
 

 Materiały wizualne – wykorzystuj dużo różnorodnych materiałów wizualnych w czasie zajęć, 
na przykład wystawki ścienne, plakaty, materiały autentyczne, karty ćwiczeń, grafy 
organizujące wiedzę, itp. 

 Nagrania – wykorzystuj nagrania CD oraz DVD, opowiadania, piosenki, rymowanki, techniki 
zapamiętywania oraz ćwiczenia utrwalające, pozwalając uczniom na regularną pracę w parach 
i grupach. 

 Stymulacja kinestetyczna – wprowadzaj elementy ruchowe, organizuj konkursy, gry 
planszowe, odgrywanie ról, itp., wykorzystuj ćwiczenia, które zarówno wymagają od uczniów 
zachowania ciszy i skupienia w czasie wykonywania zadań, jak i takich, które pozwalają im na 
aktywność fizyczną, na przykład przemieszczanie się po sali. 

 Wrażenia dotykowe – wykorzystuj gry planszowe i karciane, pokazy, projekty, odgrywanie ról, 
itp. Stosuj ćwiczenia, które uczniowie wypełniają podczas słuchania nagrań lub czytania 
tekstów, na przykład poproś ich o uzupełnienie informacji w tabelce podczas słuchania 
nagranej rozmowy lub o opisanie wykresu podczas czytania.  

 
Pokaż swoim uczniom jak rozwiązywać problemy w produkcji języka poprzez:  
 

 STWORZENIE BEZSTRESOWEJ ATMOSFERY WSPARCIA, kiedy zaczynasz uczyć treści 
przedmiotowych w języku obcym. Zacznij od stopniowego wprowadzania języka obcego 
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pozwalając uczniom na używanie języka ojczystego wtedy, kiedy czują się niepewnie. 
Pozwoli im to stopniowo zbudować więcej pewności w mówieniu w języku obcym i da 
czas na oswojenie się z nim do momentu, aż będą gotowi zastosować użyć w 
komunikacji, 
 
 

WSKAZÓWKA: Użytecznym narzędziem w budowaniu bezstresowej atmosfery wsparcia w klasie 
będzie stworzenie dwujęzycznej sali dydaktycznej, w której znajdą się interaktywne plakaty na 
temat: wyrażeń czasowych (np. kalendarz z datą, dniem tygodnia, miesiącami, porami roku, itp.), 
liczebniki główne i porządkowe, popularne przymiotniki przedstawione za pomocą obrazków (np. 
emotikonów), nazwy przedmiotów szkolnych, lista zasad obowiązujących w czasie zajęć, 
słownictwo związane z jedzeniem i rodzajami napojów, najpopularniejsze nazwy zwierząt, 
słownictwo związane z pogodą, itp. 

 

 WYJAŚNIENIE KLUCZOWYCH TERMINÓW ORAZ STRUKTUR UŻYWANYCH W RAMACH DANEGO 

TEMATU CLIL-OWEGO. Warto pamiętać o regularnym powtarzaniu i odświeżaniu wiedzy, 
szczególnie na początkowych etapach, 

 ZAPLANOWANIE CZASU PRZEJŚCIOWEGO MIĘDZY RÓŻNYMI FAZAMI ZAJĘĆ, w fazie 
początkowej, kiedy uczniowie zaangażowani są w gry oraz na późniejszych etapach przy 
wprowadzaniu aktywności TPR (ang. Total Physical Response – metoda reagowania 
całym ciałem), elementów rysowania, słuchania, naśladowania, itp. Te aktywności  
pomagają uczniom poczuć się komfortowo i komunikować się w języku obcym w sposób 
naturalny i niewymuszony, 

 SPOJRZENIE NA STRUKTURY GRAMATYCZNE JAKO NA NOŚNIKI ZNACZENIA. Korzystaj z 
aktywności, które podnoszą świadomość gramatyczną uczniów, na przykład proponuj 
aktywności grupowe, które angażują wszystkie pięć zmysłów (wzrok, słuch, smak, 
zapach, dotyk) zamiast uczyć list czasowników, czy wyjaśniać zastosowanie czasu 
Present Perfect, zapytaj uczniów „Have you done your homework?” lub wprowadź „I 
wish I were a (cat)” jako frazę użytkową bez konieczności pełnego wyjaśnienia 
zastosowania i fromy tej skomplikowanej struktury gramatycznej.  

 KORZYSTANIE Z METOD NAUCZANIA OPARTYCH O ZADANIA (ang. task-based learning (TBL)), 
na przykład poprzez czytanie rozkładu jazdy pociągów oraz decydowanie, którym 
pociągiem należy jechać, aby dotrzeć w konkretne miejsce w konkretnym dniu. 
 

3.6 Język lekcyjny nauczyciela 
 
Ustalanie powtarzalnego porządku lekcji, który obowiązuje już od pierwszych do ostatnich zajęć 
sprawia, że uczniowie czują się bezpiecznie, ponieważ wiedzą dokładnie czego oczekiwać 
podczas lekcji CLIL-owej. Rutynowe aktywności mogą być stosowane przez cały czas trwania 
zajęć CLIL: 
 

WSKAZÓWKA: Rozpocznaj lekcję piosenką, zadając wcześniej takie pytania, aby naprowadzić uczniów na 
jej tematykę. Możesz wykorzystywać klasową maskotkę, która powita uczniów lub opisać pogodę 
danego dnia, zaproponować quiz pod koniec zajęć w celu sprawdzenia nowo nabytej wiedzy lub 
poprosić uczniów o odtworzenie historyjki zaprezentowanej w czasie poprzednich zajęć. 

 
Aby uniknąć używania języka ojczystego przez uczniów, podczas dawania im rutynowych 
poleceń, już od pierwszych zajęć możesz wykorzystywać gesty oraz mimikę twarzy, aby pomóc 
im zrozumieć instrukcje podawane w języku angielskim. Innym sposobem jest zapisanie 
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instrukcji na małych samoprzylepnych karteczkach oraz przyklejenie ich do tablicy, aby 
uczniowie mogli, w razie potrzeby, mieć je w zasięgu wzroku.  
 
Zestaw klasycznych zwrotów używanych w czasie lekcji (takich, jak w tabeli 9) jest niezwykle 
przydatny w czasie prowadzenia zajęć w języku angielskim.  
 
 
TABELA 9. ZESTAW KLASYCZNYCH ZWROTÓW UŻYWANYCH W CZASIE LEKCJI 

 

ROZPOCZYNANIE LEKCJI Good morning!, Hello everyone!, Who is absent today? Let’s 
start! 

W TRAKCIE LEKCJI Get out your books., Open your books at page…, Turn to page…., 
Look at exercise … on page …., Look at line/picture…., Let’s say it 
together., All together!, This row/group…., Say it again, please!, 
The whole sentence, please., Your turn., Louder please., In 
English, please., What’s…/.in English?, In English, please. Come 
here., Go back to your place., Stand up., Sit down., Hands 
up/down, Hurry up., Close the door, please., Open the window, 
please., Come in., Get out, Just a minute. 

POCHWAŁY Good, Fine, That’s (much) better, Well done, Great, Excellent, 
Very good, That’s very nice, It’s all right – don’t worry, Try again 

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ Z 

ZAKRESU ROZUMIENIA 

TEKSTU CZYTANEGO, 
PISANIA I MÓWIENIA 

Can you read this?, Who can read this sentence?, Go on, Say it 
after me, Read John’s part, Mary, Write/Copy that in your 
notebooks, Who wants to write that on the board?, How do you 
spell this? 

INSTRUKCJE DO GIER Who’s your partner? Has everyone got a partner? Sit back-to-
back, Don’t show your partner, Change partners/places with …., 
Are you ready?, Whose turn is it?, Take it in turns, You’re next, 
Start now, Guess, It’s time to stop. Have you finished?, Who has 
finished? 

UTRZYMANIE DYSCYPLINY W 

CZASIE ZAJĘĆ 
Quiet, please!, Stop talking/playing, Don’t do that please., Stop 
that, Don’t be silly, Give that to me, please. 

ZAKOŃCZENIE LEKCJI That’s all for now/today, Let’s stop now, OK. You can go now, Put 
your books away, See you on Monday, Have a nice weekend! 

 
Przy częstym powtarzaniu powyższych zwrotów zauważysz, że postęp w rozumieniu języka u 
uczniów następuje niezwykle szybko. W rezultacie staną się pewniejsi swoich umiejętności 
językowych. W ten sposób uda Ci się osiągnąć cel lekcji i poprowadzić zajęcia, podczas których 
zarówno nauczyciel jak i uczniowie mówią po angielsku przez cały czas trwania zajęć. 
 

3.7 Sprawdź, co wiesz 
 
W jakim stopniu jesteś przygotowany/a do wdrożenia metodologii CLIL?  
 
Skorzystaj z Kwestionariusza 2, aby ocenić czy rozumiesz zasady CLIL oraz w jaki sposób możesz 
je wykorzystać w planowaniu CLIL, w tworzeniu ćwiczeń i materiałów odpowiednich dla Twoich 
uczniów. Poświęć trochę czasu, aby nie tylko ocenić, czy i jak dobrze czujesz się przygotowany, 
ale także aby podać konkretne przykłady do każdego punktu kwestionariusza. 
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KWESTIONARIUSZ 2. W JAKIM STOPNIU JESTEŚ PRZYGOTOWANY/A DO PLANOWANIA LEKCJI CLIL?  

 
Określ swoje umiejętności za pomocą skali od 1 – w ogóle nie potrafię do 6 – potrafię bardzo 
dobrze. 
 

 Potrafię planować lekcje zgodnie z zasadami CLIL (Zobacz podrozdział 3.2.). 

 Potrafię znaleźć odpowiednie wizualne materiały autentyczne odpowiadające mojemu 
planowi lekcji. 

 Potrafię tworzyć sytuacje, w których uczniowie mogą angażować się w prawdziwą 
komunikację. 

 Potrafię dostosować zadania i ćwiczenia z moich planów lekcji do różnych stylów uczenia 
się moich uczniów. 

 Potrafię wyjaśnić uczniom konkretne zadania i pojęcia oraz treści przedmiotowe. 

 Potrafię planować organizację lekcji i stworzyć bezstresowe środowisko pracy na lekcji.  
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4 Planowanie lekcji CLIL 

4.1 Planowanie w nauczaniu CLIL 
 
Wiedząc jaki temat przedmiotowy będzie omawiany w języku angielskim (np. w zakresie 
przyrody – różne części roślin, elementy potrzebne roślinie do wzrostu), nauczyciel przyrody lub 
zespół złożony z nauczyciela przedmiotowego oraz nauczyciela języka angielskiego j podejmuje 
decyzję dotyczącą zintegrowanego podejścia do treści przedmiotowych, które opiera się o:  
 

 specjalistyczną wiedzę interdyscyplinarną oraz współzależności między wspomnianymi 
przedmiotami, np. identyfikacja i kategoryzacja części roślin oraz umiejętności w 
zakresie posługiwania się językiem angielskim na konkretnym poziomie (w przypadku 
szkoły podstawowej będą to poziomy A1 oraz A2), 

 zainteresowania uczniów, 

 otwartość dzieci w konfrontacji z nową wiedzą, 

 indywidualne potrzeby uczniów, 

 różnorodne aktywności pedagogiczne, w tym te opisane w rozdziale 2. 
 

Rysunek 1 ilustruje sposób, w jaki można rozwinąć dany moduł składający się z trzech 
sekwencyjnych lekcji w ramach trzech różnych przedmiotów tak, aby dopasować go do 
programu nauczania w szkole podstawowej:  
 
RYSUNEK 1.MAPA ZAWARTOŚCI PAKIETU 15 PLANÓW LEKCJI CLIL POWSTAŁEGO W RAMACH PROJEKTU C4C- CLIL 

DLA DZIECI 

 

 
 
W powyższym modelu: 
 

 lekcje w ramach każdego z modułów zorganizowane zostały w następującej sekwencji:  
o lekcja ogólna jest lekcją wprowadzającą dany temat,  
o lekcja szczegółowa, która opiera się i stanowi rozszerzenie lekcji 

wprowadzającej, 
o lekcja projektowa, która zawiera zadanie wymagające od uczniów stworzenie 

prezentacji/projektu lub przygotowanie wystąpienia, itp.  
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 zarówno osiągnięcie celów przedmiotowych, jak i językowych jest niezwykle istotne. 
Zawartość językową stanowi zestaw słownictwa niezbędny do zrealizowania danego 
tematu, co pomaga uczniom nabyć umiejętności językowe i umiejętność uczenia się. W 
ten sposób uczniowie przyswajają wiedzę przedmiotową i językową, ćwiczą ją i 
stopniowo przyswajają. 

 

4.2 Przeprowadzanie lekcji CLIL krok po kroku 
 

Lekcja CLIL zazwyczaj składa się z następujących kroków, które można przeprowadzić na 
dowolnej lekcji, na przyład języka angielskiego: 
 

1. Nauczyciel i uczniowie witają się (np. Good morning/Good afternoon, How are you?). 
2. Nauczyciel i uczniowie przechodzą na język angielski, np.:  

- poprzez rymowankę lub wierszyk rozpoczynający zajęcia lub 
- poprzez podanie przez uczniów informacji na temat tego, jaki dzień/miesiąc 
oraz jaka jest pogoda danego dnia. Po napisaniu przez nauczyciela daty na 
tablicy, uczniowie odczytują ją w języku angielskim, opisują lub/i wypełniają 
ćwiczenie dotyczące pogody. 

3. Cel lekcji: uczniowie dowiadują się, czego będą się uczyć w czasie zajęć (Today we are 
going to…). 

4. Dzieci wychodzą na środek klasy, mogą również usiąść na podłodze w półkolu tak, aby 
wszyscy widzieli tablicę, na której nauczyciel umieści: 
a. zadania mające na celu powtórzenie materiału 
b. nowy materiał lekcyjny 
c. instukcje do zadań ustnych 

5. Uczniowie pracują indywidualnie, w parach lub w grupach wykonując zadania pisemne 
i ustne, uczestnicząc w grze, czy przeprowadzając eksperyment. Nauczyciel wyjaśniając 
krok po kroku, co uczniowie powinni robić prezentuje model pracy. Następnie sprawdza, 
czy każdy z uczniów zrozumiał polecenia. 

6. Uczniowie wykonują swoje zadanie. Nauczyciel chodzi po klasie sprawdzając jak 
uczniowie radzą sobie z zadaniem oraz, w razie potrzeby, udziela im pomocy. 

7. Ocena. Nauczyciel sprawdza czy: 
- uczniom podobały się zajęcia (może do tego celu wykorzystać emotikony lub symbol 
podniesionego kciuka); 
- udało się osiągnąć założone cele lekcji poprzez zadanie uczniom kilku pytań 
sprawdzających. Następnie uczniowie sprzątają klasę po zajęciach i żegnają z 
nauczycielem za pomocą rutynowych sformułowań lub rymowanki/piosenki. 

 
Szablon w Tabeli 10 może okazać się niezwykle pomocny przy planowaniu struktury lekcji CLIL, 
na przykład w integrowaniu aspektów opisanych w poprzednich rozdziałach. Nauczyciel może 
skorzystać z niego w tej formie lub dostosować go do swoich metod i potrzeb. Konkretne 
przykłady znajdują się w drugiej części Podręcznika.  
 
Podany poniżej przykład pochodzi z modułu przyrodniczego  „Świat zwierząt” (ang. „The world 
of animals”). Materiały dydaktyczne zostały w nim zróżnicowane pod kątem uczniów (niektóre 
zadania (ang. fast finishers) oznaczono * jako aktywności dla uczniów, którzy pracują szybciej niż 
reszta klasy). 
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TABELA 10. SZABLON PLANU LEKCJI Z PRZYKŁADAMI. 

LESSON X  
(np. z modułu przyrodniczego „Świat zwierząt” (ang. „The World of Animals”) 

 

CELE JĘZYKOWE 
 

 Słownictwo i struktury gramatyczne  
Przykład: Uczniowie poznali już słownictwo z zakresu nazw zwierząt dzikich, hodowlanych i 
domowych oraz znają czasowniki, struktury gramatyczne i wyrażenia, które opisują umiejętności 
zwierząt (takie jak ‘swim’ – pływać, ‘jump’ – skakać, czy ‘run’ – biegać), potrafią nazwać środowisko 
naturalne tych zwierząt,  określić czym się odżywiają oraz wskazać ich ogólną charakterystykę. 
 

 Szczegółowe słownictwo oraz kluczowe umiejętności językowe  
Przykład: jungle, farm, house; tiger, crocodile, monkey, lion, parrot, pig, duck, cow, hen, horse, fish, 
cat, hamster, dog, bird; swim, jump, run, walk, climb, fly, live 
 

 Struktury gramatyczne i ich funkcje językowe  
Przykład:       
                      What can you see in this picture?                       What animal is this?  
                      I can see a jungle/ a farm...                                  It's a tiger/ a rabbit.... 
                   
                      Where does it live?                                                Can a tiger/a parrot fly?  
                      What can a tiger do?                                            Yes, it can. 
                      It can...                                                                    No, it can’t. 
 

 Umiejętności poznawcze  
 
Przykład: Uczniowie rozumieją proste informacje z autentycznych materiałów video; zadają 
pytania na temat różnych zwierząt (ich środowiska naturalnego, pożywienia, umiejętności) i 
odpowiadają na nie; opisują zwierzęta (ustnie lub, w przypadku uczniów sprawniejszych językowo, 
pisemnie); czytają teksty o zwierzętach  ze zrozumieniem. 

 

CELE PRZEDMIOTOWE 
 
Przykład: Uczniowie są świadomi różnorodności występującej w królestwie zwierząt. 
 

Opis aktywności:  
 

Wstęp [materiały wizualne/autentyczne + czas potrzebny na realizację zadania].  
Przykład: Nauczyciel pokazuje uczniom duży obrazek przedstawiający dżunglę (na przykład taki, jak 
na stronie http://www.mariposajunglelodge.com/images/bg-page.jpg), gospodarstwo, itp., a 
następnie zadaje pytania na ich temat:  
 
What animals can live in a jungle/ on a farm/ in a house?  
 
Nauczyciel pokazuje uczniom obrazek tygrysa (na przykład taki, jak na stronie http://science-
all.com/image.php?pic=/images/tiger/tiger-06.jpg) i pyta o nazwę zwierzęcia w języku angielskim:  
 
What animal is this?  
It's a...  

http://www.mariposajunglelodge.com/images/bg-page.jpg
http://science-all.com/image.php?pic=/images/tiger/tiger-06.jpg
http://science-all.com/image.php?pic=/images/tiger/tiger-06.jpg
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Następnie nauczyciel pyta o środowisko naturalne zwierzęcia:  
 
Where does a tiger live?  
 
umieszczając jego obrazek na obrazku przedstawiającym dżunglę. Postępuje w ten sam sposób z 
pozostałymi zwierzętami, na przykład pokazując obrazki przedstawiające krowę czy kota. 
 

Wprowadzenie (20 minut): [słownictwo/karty ćwiczeń (ang. flashcards) przedstawiające sekwencję 
zdarzeń + czas]  

Przykład: Nauczyciel pokazuje karty prosząc uczniów o padanie nazw przedstawionych zwierząt  
What's this?  
What animal is this? 
It's an elephant/ a monkey/ a crocodile/ a parrot/ a snake/ a pig/ a horse/ a sheep/ a hen/ 
a duck/ a dog/ a hamster/ a rabbit/ a turtle/ a gold fish. 

 
Nauczyciel umieszcza obrazki różnych środowisk naturalnych na tablicy, a następnie instruuje 
kolejno uczniów:  
 

Come to the board, draw a/an….  
 

Now decide together with the class where each animal/this animal lives.  
Does it live in the jungle/ on the farm/ in a house?  
Put the lion near the forest. 
  

Jeśli niektóre ze zwierząt zamieszkują więcej niż jedno z sugerowanych miejsc, uczniowie 
umieszczają je pomiędzy odpowiednimi obrazkami. 

 
Ćwiczenie 1: [historyjka/nagranie video/piosenka + czas] 
 
Ćwiczenie 2: [TPR-metoda reagowania całym ciałem/mini-teatrzyk/praca w grupach/ praca w 
parach/naśladowanie/zadania plastyczne/zadania techniczne/zadania pisemne/karty pracy + czas]  

 
Przykład: Uczniowie przyklejają obrazki na karty pracy i ukrywają je przed innymi uczniami. Jeden 
uczeń z każdej grupy podchodzi do tablicy z wybranym obrazkiem, ale nie pokazuje go reszcie klasy. 
Pozostali zadają pytania i na podstawie odpowiedzi ucznia przy tablicy próbują zgadnąć, jakie 
zwierzę zostało wybrane. Zyskują w ten sposób punkty dla swojej grupy. Przed rozpoczęciem 
zabawy nauczyciel powinien podać dzieciom typy pytań, które mogą zadać (np. What does it eat? 
Where does it live? Can it run? Has it got stripes?) lub zapytać o ich przykłady uczniów. 

 
Ćwiczenie 3: [krótka wypowiedź/prezentacja/opis + czas]  

 
Przykład: Uczniowie pracują w trzech grupach. Każda grupa otrzymuje duży arkusz papieru z jedną 
z nazw grup zwierząt: Farm Animals, Wild Animals lub Pets. Zadaniem każdej grupy jest zebranie 
obrazków przedstawiających zwierzęta należące do swojej kategorii oraz przyklejenie ich w 
odpowiednim miejscu na kartach pracy. Następnie uczniowie przyklejają tak stworzone plakaty na 
ścianę i prezentują je opowiadając o tym, czym każde ze zwierząt się żywi i co potrafi robić. Tak, 
jak w poprzednim przypadku, również w tym zadaniu nauczyciel powinien zaprezentować 
przykłady zdań zanim uczniowie przejdą do swoich wystąpień. 
 
Każda z aktywności posiada dodatkowe ćwiczenia typu fast finisher. Przykład: Quiz dotyczący 
wiedzy szczegółowej. Aby podejść do quizu uczniowie powinni być zaznajomieni z podstawowym 
słownictwem, takim jak: części ciała zwierząt (ears, eyes, pupils, whiskers, tail. fur, feathers, 
stripes, horns, etc.); przymiotniki (fluffy, twitchy, clever, dirty...); nazwy młodych zwierząt 
(puppies, kittens, etc.). Nauczyciel powinien przedstawić niezbędne słownictwo przed, w trakcie 
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Istotne jest przygotowanie lekcji w ramach danego modułu w sekwencji, tak, jak zostało to 
wyjaśnione wcześniej. W drugiej części Podręcznika wszystkie z pięciu modułów tematycznych 
składa się z trzech sekwencyjnych lekcji. Od początku należy wyjść z założenia, że dany temat 
powinien być rozwijany w taki sposób, aby kolejne lekcje w sekwencji opierały się o odpowiednią 
zawartość merytoryczną i rozszerzały wiedzę zawartą w lekcji poprzedzającej. Kolejnym ważnym 
aspektem jest niewątpliwie zachowanie tych samych celów nauczania we wszystkich z 
sekwencyjnych lekcji. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku kryteriów powodzenia. 
 
TABELA 11. PRZYKŁAD ZAWARTOŚCI POJEDYNCZEJ LEKCJI CLIL 

 

 

lub po prezentacji nagrania video oraz zaproponować uczniom zrobienie plakatu lub mini 
słowniczka obrazkowego. 
 
 
*Uczniowie opisują zwierzęta...  
W tym przypadku nauczyciel powinien najpierw zaprezentować model zdań i struktur.  
Przykład: This animal lives in the jungle. It eats meat. It can run very fast. It has got stripes.  
 
*Uczniowie pracują w dwóch grupach...   
Nauczyciel podaje przykłady pytań: What does this animal eat?, Where does it live?, Can it 
run/jump/ swim?, Has it got stripes/ horns?  
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4.3 Sprawdź, co wiesz 
 
Po zaplanowaniu lekcji (lub pełnego modułu składającego się z trzech lekcji w sekwencji) oraz 
przeprowadzeniu ich pilotażu nauczyciele powinni przyjrzeć się swoim planom lekcji i reakcjom 
uczniów na prezentowany materiał dydaktyczny oraz zanotować swoje obserwacje. Użyj 
poniższego kwestionariusza w celu zapisania swoich przemyśleń. 
 
KWESTIONARIUSZ 3. JAK OCENIASZ SWOJĄ UMIEJĘTNOŚĆ PRZYGOTOWYWANIA PLANÓW LEKCJI PO PILOTAŻU? 
 

 Czy mój sposób planowania lekcji jest zgodny z metodologią CLIL? 

 Czy wzięłam/wziąłem pod uwagę przynajmniej dwa z czterech głównych elementów 
metodologii CLIL, tj. treść, komunikację, umiejętności poznawcze i kulturę? 

 Czy moje plany lekcji zawierały materiały wizualne? Czy zawierały materiały 
autentyczne? Jakie? 

 Czy wybrane zostały zadania stanowiące wyzwanie dla uczniów oraz czy uwzględniają 
różne style uczenia się? Czy potrafię podać przykłady?  

 Czy prawidłowo zaplanowałam/em czas, w jakim uczniowie powinni wykonać każde z 
przewidzianych zadań? Czy zapewniłam/em ćwiczenia dla uczniów pracujących szybciej? 

 Czy zaplanowane zostały pytania oraz ćwiczenia sprawdzające nabytą wiedzę? Jakie? 
Jaki był ich cel? 

 Jak mogę udoskonalić moje plany lekcji w przyszłości? 

  



 
 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  NUMER PROJEKTU: 2015-1-IT02-KA201-015017 

5 Techniki budowania wsparcia (ang. scaffolding) i tworzenia 

materiałów  CLIL 

 

5.1 Zastosowanie i adaptacja Otwartych Zasobów Edukacyjnych 
CLIL 

 
Nauczyciele pracujący metodą CLIL często skarżą się na brak odpowiednich źródeł, na podstawie 
których mogliby przygotować lekcje CLIL. W zasobach Internetowych można jednak znaleźć 
materiały nadające się do zaadaptowania do własnych potrzeb. Tak jest w przypadku Otwartych 
Zasobów Edukacyjnych.  
 

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE to nazwa materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, które są 
‘otwarte’ w podwójnym sensie: są dostępne nieodpłatnie w sieci oraz można je dowolnie przekształcać, 
adaptować i dostosowywać do potrzeb uczniów i sytuacji. Zasoby te występują w formie prezentacji w 
programie PowerPoint (służących do wprowadzania tematów, lekcji poglądowych, dyskusji w grupach 
rówieśniczych, prac praktycznych), planów i konspektów lekcji używanych przez innych nauczycieli CLIL, 
pomocy wizualnych, plakatów, map myśli, schematów, tabel, filmów, obrazków, łamigłówek, gier, 
piosenek, kart pracy dla uczniów, itd. Zobacz Spis Otwartych Zasobów Edukacyjnych C4C. 

 
Przed rozpoczęciem poszukiwań odpowiednich źródeł nauczyciel musi określić temat zajęć i 
umiejętności, które uczniowie mają posiąść. Następnie wybiera ćwiczenia pamiętając, że wybór 
materiałów dydaktycznych zależy od wdrażanych treści. Na przykład w ramach zajęć 
przyrodniczych skoncentrowanych na temacie „Świat roślin” umiejętnością, którą uczniowie 
mieliby opanować może być udział w pracy zespołowej, a ćwiczenie może polegać na „napisaniu 
przepisu na potrawę z roślin”. W takiej sytuacji nauczyciel mógłby skorzystać z  następującego 
źródła: Cooperative Collection of Old Recipes from Plants1. 
 
Materiały powinny spełniać pewne kryteria (opracowane na podstawie “Assessment in CLIL 
Learning”, rozdziału autorstwa Ute Massler w publikacji Guidelines for CLIL Implementation in 
Primary and Pre-Primary Education), które zostały podane poniżej w formie pytań: 
 

 Czy materiał w Otwartych Zasobach Edukacyjnych jest odpowiedni dla uczniów szkoły 
podstawowej? 

 Czy da się go łatwo wkomponować w szkolny program nauczania?  

 Czy można go w prosty sposób zaadaptować do potrzeb uczniów szkoły podstawowej? 

 Jakie treści poznawcze zawiera? 

 Czy jest atrakcyjny wizualnie?  

 Czy angażuje i motywuje uczniów? 

 Czy jest łatwo dostępny zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów? 
 
Czasami trudno ocenić czy materiały będą przydatne, a zatem dokonując ich wyboru nauczyciele 
mogą posłużyć się listą kontrolną dotyczącą wiedzy i zainteresowań uczniów oraz  treści 
przedmiotowych i językowych zawartych w materiałach. 
 
                                                           
1 http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=31873054  

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=31873054
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TABELA 12. LISTA KONTROLNA DO EWALUACJI OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH 

 
 1. Czy materiały bazują na wiedzy i umiejętnościach uczniów? 

 

 2. Czy materiały uwzględniają zainteresowania uczniów? 

 3. Czy treści przedmiotowe/ językowe są przyjazne dla dzieci? 
 

 4. Czy treści przedmiotowe/językowe są podzielone na łatwe do opanowania części? 

 5. Czy materiały i użyte metody uwzględniają różne sposoby uczenia się dzieci? 

 6. Czy materiały i zasoby stanowią wystarczające wyzwanie dla uczniów i są dla nich 
atrakcyjne? 

 

5.2 Wybór materiałów w celu stworzenia stymulującego 
środowiska edukacyjnego 

 
Nauczanie metodą CLIL powinno tworzyć sytuacje mobilizujące uczniów. Jednocześnie muszą 
wspierać ich aktywne zaangażowanie w naukę poprzez ćwiczenia poruszające istotne treści 
przedmiotowe oraz specjalnie opracowane lub odpowiednio dostosowane materiały.  
 
Zróżnicowanie strategii uczenia się (werbalnych i niewerbalnych), ćwiczeń (obejrzenie filmu na 
temat budowy rośliny, udział w grze koncentrującej się na fazach rozwoju rośliny, obejrzenie 
prezentacji o budowie kwiatu i cyklu życia roślin, nauka piosenki o czynnikach koniecznych do 
wzrostu rośliny2) oraz innych zasobów edukacyjnych (filmy, gry, prezentacje w PowerPoint i 
piosenki) jest bardzo ważne w edukacji wczesnoszkolnej. Równie ważne są: 
 

 POWTÓRZENIA: słów kluczowych („The Needs of a Plant”3 [„Potrzeby rośliny”]) lub słów 
piosenki („The Plant Song”4 [„Piosenka o roślinach”]), 

 PARAFRAZOWANIE I POWTARZANIE INFORMACJI: na przykład nauczyciel pokazuje film 
(„From a Seed to a Flower”5 [„Od nasionka do kwiatu”]), pauzuje i zadaje pytania w 
oparciu o jego treść, na które dzieci odpowiadają. Ma to na celu zrozumienie tematu 
przez uczniów oraz przeformułowanie lub powtórzenie informacji, jeśli mają oni 
trudności z odpowiedzią na pytania, 

 GESTY I JĘZYK CIAŁA: pokazywanie na migi, przedstawianie, odgrywanie i naśladowanie 
zwierzęcia lub sytuacji pokazanej na obrazku lub w filmie. Na przykład, dzieci oglądają 
film „Zwierzęta hodowlane” („Farm Animals”6 ), a następnie któreś z nich udaje jedno 
ze zwierząt, podczas gdy reszta uczniów musi zgadnąć, które to zwierzę, 

 KINESTETYKA: (ANG. TPR - TOTAL PHYSICAL RESPONSE): śpiewanie piosenki z użyciem 
wszystkich części ciała [„Piosenki i Rymowanki o roślinach” lub „Pan Marchewka” („Plant 
Songs, Finger plays”,  „Mister Carrot”7)], 

                                                           
2 http://reaaicleintef.blogspot.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.html  
3 https://www.youtube.com/watch?v=dUBIQ1fTRzI  
4 https://www.youtube.com/watch?v=N-l-gsWOKzk  
5 https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMSB8  
6 https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM  
7 http://www.angelfire.com/la/kinderthemes/pfingerplays.html  

http://reaaicleintef.blogspot.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.html
https://www.youtube.com/watch?v=dUBIQ1fTRzI
https://www.youtube.com/watch?v=N-l-gsWOKzk
https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMSB8
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM
http://www.angelfire.com/la/kinderthemes/pfingerplays.html
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 DEMONSTRACJA: nauczyciel pokazuje na czym polega gra [„Jak wspomagać wzrost roślin” 
(„Helping Plants Grow Well”8)], tak aby dzieci wiedziały jakie czynności i zadania 
wykonać, 

 WIZUALIZACJA: nauczyciel używa np. plakatu, aby wprowadzić treści przedmiotowe i 
potrzebny język [„Parts of the Plants and their Uses”9 („Części roślin i ich znaczenie”)], 

 PRACA PROJEKTOWA: po przeanalizowaniu materiałów internetowych wskazanych przez 
nauczyciela uczniowie tworzą plakat, na przykład „Jaką funkcję pełnią poszczególne 
części rośliny”10 („What Do Different Plant Parts Do?”), 

 WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE: w celu stworzenia albumu lub folderu z 
materiałami na dany temat, jedna grupa uczniów szuka piosenek o zwierzętach 
hodowlanych, inna krótkich filmów, jeszcze inna poszukuje obrazków, a kolejna  różnych 
gier na ten sam temat, 

 STWARZANIE OKAZJI DO SPONTANICZNEJ ROZMOWY NAUCZYCIELA Z UCZNIAMI: nauczyciel 
inicjuje rozmowę, w której dzieci mogą wykazać się wiedzą na dany temat. Nauczyciel 
może na przykład spytać czy mają zwierzęta domowe, jakie to zwierzęta, kto się nimi 
opiekuje i w jaki sposób. Niektóre dzieci, już w fazie początkowej zajęć, wykazują 
podstawową znajomość danego tematu i mogą się nią podzielić z resztą klasy, 

 BUDOWANIE POŁĄCZEŃ, KONTEKSTUALIZACJA, ODTWARZANIE TEKSTU (PISEMNE LUB USTNE): 
nauczyciel pokazuje mapę pojęć ze słowami kluczowymi zanim uczniowie przeczytają 
tekst lub obejrzą film. Odwrotna sytuacja jest także bardzo efektywna: dzieci 
sporządzają mapę pojęć po przeczytaniu tekstu lub obejrzeniu filmu. 
 

5.3 Używanie multimodalności i multimediów 
 
Użycie multimodalności i multimediów współtworzy stymulujące środowisko edukacyjne, 
ponieważ łączy wiele sposobów nauczania i uczenia się, co przekłada się na możliwość 
wprowadzenia treści pochodzących z różnorodnych źródeł (filmy wideo, mapy, schematy, 
podkasty, grafika informacyjna, karty pracy, itp.). Aby wspomóc rozwój zdolności posługiwania 
się różnymi mediami przez uczniów należy wybierać materiały używające dźwięku, obrazu i 
animacji. 
 
Ten rodzaj zasobów i materiałów wymaga skomputeryzowanej sali lekcyjnej i dostępu do 
Internetu, co w niektórych szkołach może stanowić wyzwanie. Nauczyciel może jednak 
wprowadzić treści przedmiotowe i potrzebny język na lekcji, a następnie poprosić dzieci żeby 
użyły materiałów multimedialnych w domu podczas odrabiania pracy domowej w celu 
utrwalenia wiadomości lub zwiększenia motywacji uczniów. Innym rozwiązaniem jest użycie 
komputera stacjonarnego i rzutnika przez nauczyciela w klasie. 
 
Jeśli powyższy problem nie występuje, można skorzystać z technologii Web 2.0 przy wdrażaniu 
CLIL. Aplikacje ICT przekazują informacje w sposób interaktywny, który jest odpowiedni dla 
uczniów kinestetycznych. Bogate wsparcie wizualne (prezentacje w PowerPoint, obrazki, filmy 
mapy, schematy, tabele, itp.) w połączeniu z interaktywnością (np. poszukiwania w sieci) 
pozwala uczniom przyswajać wiedzę poprzez czynne zaangażowanie. Tabela 13 zawiera kilka 
sugestii użycia tabletu lub komputera podczas pracy z dziećmi metodą CLIL. 
 

                                                           
8 http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/plants_grow.shtml  
9 https://www.yaaka.cc/unit/parts-of-the-plants-and-their-uses/#sthash.pQanfLl9.dpbs  
10 http://www.mbgnet.net/bioplants/parts.html  

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/plants_grow.shtml
https://www.yaaka.cc/unit/parts-of-the-plants-and-their-uses/#sthash.pQanfLl9.dpbs
http://www.mbgnet.net/bioplants/parts.html
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TABELA 13. UŻYCIE TABLETU I KOMPUTERA PC NA LEKCJACH CLIL 

 
UŻYJ TABLETU LUB KOMPUTERA, ŻEBY ZACHĘCIĆ DZIECI DO: 

Wyszukania informacji w sieci: znajdź piosenkę, krótki film, plakat, grę, itp. 

Znalezienia obrazków lub nagrań do zilustrowania zwierząt, roślin, kształtów, rzek, gór, itp. 

Narysowania tabeli, mapy, wykresu, itp. 

Zagrania w grę 

Wysłuchania piosenki lub rymowanki 

Zrobienia prezentacji w programie PowerPoint 

Napisania tekstu 

Wykonania pracy grupowej 

 
Ponieważ jakość ma znaczenie, oto kilka pytań, które można sobie zadać w odniesieniu do 
multimodalności i multimediów:  

 Czy zasoby i materiały użyte do tej lekcji oferują dzieciom treści multimodalne? 

 Czy zasoby lub materiały potrzebne do tej lekcji służą zwiększeniu umiejętności 
posługiwania się mediami przez uczniów? 

 Czy uczniowie wiedzą jak używać tych zasobów? Jeśli nie, czy mam czas żeby ich tego 
nauczyć? 

 

5.4 Wspieranie przyswajania języka, treści przedmiotowych i 
umiejętności uczenia się 

 
Czasami nauczyciel nie znajduje żadnych materiałów CLIL, które nadawałyby się dla jego uczniów 
i zachodzi potrzeba stworzenia nowych. Zanim to nastąpi, musi on zdecydować jakich 
materiałów potrzebuje (nastawionych na umiejętność słuchania, czytania, mówienia czy 
pisania). Nowy materiał musi również łączyć przynajmniej dwie z następujących zintegrowanych 
zasad CLIL (ang. The 4Cs): Treść, Komunikacja, Umiejętności poznawcze i Kultura. 
 
Tabela 14 pokazuje przykłady materiałów ukierunkowanych na  zrozumienie języka i treści lub 
wyrażanie języka i treści.  
 
TABELA 14. MATERIAŁY MAJĄCE NA CELU ZROZUMIENIE JĘZYKA I TREŚCI LUB WYRAŻANIE JĘZYKA I TREŚCI 

 
Słuchanie: piosenka (The Plant Song11) Cel: wysłuchanie piosenki i sporządzenie notatek 

Czytanie: tekst (What Do Plants Need to Grow?12) Cel: przeczytanie tekstu, w oparciu o który dzieci 
odpowiadają na pytania  

Mówienie: burza mózgów lub dyskusja w grupie 
oraz wspólne zapisywanie tego, co uczniowie 
wiedzą o roślinach; śpiewanie piosenki 

Cel: omówienie tematu, wybór najważniejszych 
informacji, wspólne pisanie; powtórzenie słów 
piosenki 

Pisanie: tekst z lukami Cel: obejrzenie filmu (From a Seed to a Flower13) i 
na jego podstawie uzupełnienie tekstu z lukami 
lub podpisanie obrazków 

 

                                                           
11 https://www.youtube.com/watch?v=N-l-gsWOKzk  
12 https://www.studyladder.com/games/activity/what-do-plants-need-to-grow-explanation-3172  
13 https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMSB8  

https://www.youtube.com/watch?v=N-l-gsWOKzk
https://www.studyladder.com/games/activity/what-do-plants-need-to-grow-explanation-3172
https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMSB8
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Plan rozdziału "Didactic Unit Plants”14 autorstwa Eleny Borrego García pokazuje modelowy, 
urozmaicony zestaw materiałów z dobrze zorganizowanymi ćwiczeniami i bogatą interakcją 
uczniów. 
 
Zdarza się, że nauczyciel odnajduje materiały autentyczne, które nie są w stu procentach 
odpowiednie dla potrzeb jego lekcji z powodu poziomu języka, wymagań poznawczych lub 
podejścia do nauki. Takie materiały wymagają pewnej adaptacji opisanej jako budowanie 
pomocniczych etapów pośrednich (ang. scaffolding). Jak zatem przystosować materiały 
dydaktyczne żeby zachęcić uczniów do poznawania treści przedmiotowych w języku angielskim 
metodą CLIL?  
 
Budowanie pośrednich etapów nauczania polega na użyciu pewnych strategii mających na celu 
ułatwienie uczniowi zrozumienie języka mówionego i przedstawianych treści. Zobacz przykłady 
w tabeli 15. 
 
TABELA 15. PRZYKŁADY TECHNIK WSPARCIA 

 
RODZAJ WSPARCIA SUGESTIE DLA NAUCZYCIELI PRZYKŁAD 

Wsparcie w 
rozwoju 
ekspresji 
werbalnej 

Wprowadź kluczowe słowa 
i zwroty 

Zamiast podawać uczniom listę słownictwa, użyj słów 
napisanych na paskach papieru i obrazków, żeby 
aktywować i zebrać wcześniejszą wiedzę uczniów na 
dany temat i wyeksponuj je na tablicy lub ścianach 
podczas całej lekcji CLIL, na przykład w drugiej części 
Podręcznika – Moduł matematyczny: „Świat 
kształtów i jednostek” – Lekcja 1 – Wprowadzenie. 

 Zaoferuj uczniom 
pośrednie narzędzia do 
osiągnięcia celu 
komunikacyjnego  

Pomóż uczniom zmniejszyć różnice między tym, co 
potrafią a tym, co chcą powiedzieć; zachęć ich do 
samodzielności w mówieniu, na przykład w drugiej 
części Podręcznika – Moduł przyrodniczy: „Świat 
roślin” – Lekcja 3 – Ćwiczenie 1. 

 Zaproponuj alternatywne 
sposoby wyrażania 
(nie)zrozumienia   

Pozwól uczniom odpowiadać na migi i sygnalizować 
zrozumienie przy użyciu symboli widniejących w 
tabelach i na obrazkach, a przykład w drugiej części 
Podręcznika – Moduł matematyczny: „Świat liczb” – 
Lekcja 1 – Ćwiczenie 3. 
Zobacz też Moduł geograficzny: „Świat wokół nas” - 
Lekcja 1 – Ćwiczenie 3; lub Moduł przyrodniczy: 
„Świat roślin” – Lekcja 2 – Ćwiczenie 1. 

Wsparcie w 
zakresie treści 
przedmiotowych 
 

Wybierz i dostosuj wiedzę 
merytoryczną do poziomu 
rozwojowego i 
poznawczego uczniów 

Posłuż się techniką poszukiwania i odkrywania lub 
rozwiązywania problemów kiedy pracujesz z 
treściami wcześniej nauczonymi, na przykład w 
drugiej części Podręcznika – Moduł matematyczny: 
„Świat kształtów i jednostek” – Lekcja 1 – Ćwiczenie 
3, Opcja 3. 
Próbuj pracować w oparciu o materiał, który jest w 
dużej mierze nowy, tak aby bardziej zainteresować 
uczniów, na przykład w drugiej części Podręcznika – 
Moduł matematyczny: „Świat kształtów I jednostek” 
– Lekcja 1 – Ćwiczenie 2. 
Dostosuj treść językowo, decyduj kiedy jest to 
konieczne i wtedy gdy pozwala na to program 

                                                           
14 http://reaaicleintef.blogspot.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.html  

http://reaaicleintef.blogspot.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.html
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nauczania. Na przykład w drugiej części Podręcznika 
– Moduł matematyczny: „Świat kształtów i 
jednostek” – Lekcja 1 - Ćwiczenie 3. 

 Nawiązuj do wcześniejszej 
wiedzy i 
doświadczeń/nauki, oraz 
do zainteresowań i życia 
uczniów 

Łącz to co znane z tym co nieznane i w ten sposób 
zapewnij punkt odniesienia dla nowego materiału 
(Snow 1990: 161), aby zwiększyć zrozumienie go 
przez uczniów. Na przykład w drugiej części 
Podręcznika – Moduł geograficzny: „Świat wokół nas” 
– Lekcja 1 – Wstęp. 

 Określaj, przedstawiaj i 
rewiduj cele merytoryczne 
i językowe z uczniami 

Użyj na przykład kwestionariusza KWL (Olgle 1986)  i 
poproś uczniów żeby go wypełnili na początku (K – co 
wiem, W – czego chcę się dowiedzieć), a na końcu 
lekcji (L – czego się nauczyłem). Na przykład w drugiej 
części Podręcznika – Moduł przyrodniczy: „Świat 
roślin” – Lekcja 2 – Ćwiczenie 2 znajdziesz inny 
przykład sprawdzania celów merytorycznych i  
językowych.  

Wsparcie 
procesu uczenia 
się 
 

Użyj technik przeglądania 
(czytanie w celu 
uchwycenia głównej myśli 
– ang. skimming)  i 
przeszukiwania (czytanie w 
celu znalezienia 
konkretnych informacji – 
ang. scanning) 

Zachęć uczniów do skupienia się na informacjach, 
których szukają, bez zwracania uwagi na nieznane 
słowa podczas uzupełniania tabelki na dany temat, 
Na przykład w drugiej części Podręcznika – Moduł 
geograficzny: „Świat wokół nas” – Lekcja 3 – 
Ćwiczenie 4. 

 Ucz sposobów pracy 
dobranych do konkretnych 
treści 

Zachęć uczniów do przeprowadzenia ankiety i 
przedstawienia jej wyników na wykresie 
 

 Używaj przedstawień 
graficznych 

Osie czasowe, diagramy, mapy semantyczne, itp. 
dostarczają uczniom struktur, w których mogą 
zapisać (lub do których mogą wkleić) informacje 
odczytane z obrazka. 
Na przykład w drugiej części Podręcznika – Moduł 
geograficzny:  „Świat wokół nas” – Lekcja 1 – 
Ćwiczenie 8. 

 Używaj mnemotechniki Krótkie wierszyki, łamańce językowe lub konkretne 
słowa pomagają uczniom zapamiętywać kluczowe 
pojęcia poprzez skojarzenia (My –jak Mercury, Very – 
jak Venus, Monkey – jak Mars, itp.)  
Można zachęcić uczniów do wymyślania własnych 
sekwencji, które mogą dostarczyć zabawy i rozrywki. 
Na przykład w drugiej części Podręcznika – Moduł 
przyrodniczy: „Świat roślin” – Lekcja 3 – Ćwiczenie 3. 

 
Jest kilka sposobów, których nauczyciele mogą używać w celu budowania wsparcia językowego 
(tabela 16), wsparcie w zakresie treści (tabela 17) i wsparcie w zakresie technik uczenia się 
(tabela 18). 
 
TABELA 16. PRZYKŁADY WSPIERANIA ROZWOJU JĘZYKA 

 
STRATEGIE WSPIERANIA NAUKI JĘZYKA W FAZIE  POPRZEDZAJĄCEJ 

CZYTANIE/SŁUCHANIE 
STRATEGIE WSPIERANIA NAUKI JĘZYKA PODCZAS 

CZYTANIA/SŁUCHANIA 
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układanie 
obrazków w 
kolejności 

przepisywanie powtarzanie słów skracanie zdań wyjaśnianie kluczowego 
słownictwa 

omawianie 
obrazków 

wyrażanie 
innymi słowami 

powtarzanie 
wypowiedzi 

eliminacja 
niepotrzebnego 
tekstu 

 

dopasowywan
ie obrazków 
do słów 

użycie tabeli 
zamienników 

 STRATEGIE WSPIERANIA NAUKI JĘZYKA PO 

CZYTANIU/SŁUCHANIU 

wyrażanie 
innymi słowami 

powtarzanie wypowiedzi 

użycie tabeli 
zamienników 

użycie modelowych 
wypowiedzi pisemnych i 
nagrań 

 
TABELA 17. PRZYKŁADY WSPIERANIA PRZYSWAJANIA TREŚCI PRZEDMIOTOWYCH 

 
STRATEGIE WSPIERANIA PRZYSWAJANIA TREŚCI 

pytania 
otwarte 
 

pomyśl – 
przedyskutuj 
w parze- 
podziel się z 
klasą 

gry leksykalne przedstawianie 
informacji w 
osobnych 
polach 
 

prezentacja 
prawidłowych 
modeli i 
próbek 
 

użycie 
obrazów 

 wiem – chcę 
sie dowiedzieć 
– nauczyłem 
się (ang. KWL) 

dzielenie słów 
na grupy 
według użycia 

   

 
TABELA 18.PRZYKŁADY WSPIERANIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ 

 
STRATEGIE WSPARCIA UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ 

wystawianie próbek 
prac uczniów 

zgadywanie informacji planowanie, 
kontrolowanie  i 
ocenianie  

 

 

5.5 Podsumowanie 
 
Określ temat/tematykę, której chciałbyś uczyć metodą CLIL. Użyj C4C Guide to OERs żeby 
wybrać odpowiednie dla twojej lekcji lub rozdziału Otwarte Zasoby Edukacyjne.  
 

Upewnij się, że poza Treścią każda lekcja zawiera co najmniej jedno z czterech pozostałych 
elementów (ang. The 4Cs) CLIL, tj. Komunikację, Kulturę lub Umiejętności poznawcze. 

 
Użyj listy kontrolnej (tabela 19) do wykonania następujących czynności: 
 
Czynność 1: Zaznacz te elementy listy kontrolnej, które uważasz za najważniejsze; dodaj 
elementy, których może brakować. 
 
Czynność 2: Użyj listy do oceny Otwartych Zasobów Edukacyjnych, które wybrałeś do swojej 
lekcji. Odhacz stosowne okienka. 
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TABELA 19. LISTA KONTROLNA SPRAWDZAJĄCA PRZYDATNOŚĆ MATERIAŁÓW 

 
WYBRANE MATERIAŁY: 

 są dostosowane do wieku i poziomu dzieci. 

 uwzględniają różne style uczenia się dzieci. 

 są motywujące i atrakcyjne wizualnie. 

 uwzględniają fazę rozwojową, możliwości poznawcze i kompetencje językowe ucznia. 

 charakteryzują się zbilansowaniem treści przedmiotowych i języka. 

 integrują treści przedmiotowe i językowe. 

 angażują ucznia w różnorodne czynności. 

 Precyzują, w którym języku uczniowie mają odpowiadać na pytanie. 
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6 Monitorowanie i ocenianie w CLIL 

Aby zrozumieć ocenianie w CLIL, należy odróżnić ewaluację od oceniania. Zdarza się, że 
nauczyciele mylą te pojęcia, uważając je  za tożsame. Tabela 20  zawiera przykład oraz definicję  
każdego z tych pojęć. 
 
TABELA 20. EWALUACJA A OCENA  

 
EWALUACJA jest procesem “gromadzenia informacji w 

celu  ustalenia w jakim stopniu program 
realizuje swoje cele”  (Ioannou-Geourgiou 
and Pavlou, 2003). Rozumiana w taki 
sposób, ewaluacja nie jest oparta wyłącznie 
na postępach i wiedzy ucznia, lecz na 
osiągnięciu założeń kursu. 

Przykład: Ewaluacja kursu CLIL 

OCENA jest częścią ewaluacji, ale jest zorientowana 
na ucznia, a nie na efekt końcowy procesu. 
W tym przypadku, przebieg procesu jest 
ważniejszy niż efekt końcowy. 

Przykład: Ocena ucznia w CLIL 

 

6.1 Kryteria oceny w CLIL 
 
Zacznijmy od oceny ucznia w CLIL. Ponieważ metodologia CLIL integruje treści językowe i 
przedmiotowe, oba te elementy powinny być oceniane w sposób całościowy. Niektórzy autorzy 
zadają jednak istotne pytanie: czy treść może zostać oddzielona od języka i być oceniana osobno 
przez tego samego nauczyciela lub dwóch nauczycieli (Honig 2009). 
 

Wskazówka: W matematyce nauczanej zgodnie z metodologią CLIL uczniowie mogą być oceniani 
poprzez rozwiązywanie problemów, które wymaga jednoczesnego wykonywania działań 
matematycznych i użycia angielskiego słownictwa (liczby, kolory):  
 
W pudełku jest 20 kredek (żółtych, czarnych i zielonych). 9 z nich jest żółtych, a 4 są czarne. Ile jest 
zielonych kredek?  
 

 
Tak więc ocena planowania lekcji powinna uwzględniać następujące kryteria oceny w 
odniesieniu do osiągnięć ucznia: Jak? Dlaczego? Kiedy? Zobacz Tabelę 21 poniżej. 
 
TABELA 21. KRYTERIA OCENY UCZNIA W CLIL (JAK? DLACZEGO? KIEDY?) 

 
CO WŁAŚCIWOŚCI JAK DLACZEGO KIEDY 

Ocena 
kształce
nia 

Ocena 
podsumowująca: 
-ocena 
przyswojenia 
wiedzy i poziomu 
kompetencji 
-ocena jakościowa 
lub ilościowa 

Za pomocą:  
-oceny opisowej 
przygotowanej przez 
nauczyciela lub  
-oceny końcowej 
wystawianej uczniowi  
zgodnie z obowiązującym w 
danym kraju systemem  
oceniania  

aby sprawdzić czy 
cele kształcenia 
zostały zrealizowane 

-pod koniec 
modułu lub 
kilku 
modułów  
-na koniec 
semestru 
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Wyniki procentowe mogą 
być różne dla treści 
przedmiotowych i 
językowych. 

Ocena 
służąca 
kształce
niu 

Ocena 
formatywna: 
-monitoruje wyniki 
ucznia 

Za pomocą: 
-prezentacji ustnej 
-testu diagnostycznego 
-arkusza obserwacji 
-kart pracy 
-aktywności mających na 
celu powtórzenie materiału 
i podsumowanie 
-ankiety 
-odpytywania 
-nazywania 
-ćwiczenia umiejętności 
czytania ze zrozumieniem 
-ćwiczenia typu ‘połącz w 
pary’ 
-ćwiczeń opartych na 
wyborze odpowiedzi 
-wykonania konkretnego 
zadania praktycznego 
-samooceny 
-metody projektowej 
 

aby dostarczyć 
informacji 
nauczycielowi i 
uczniom na temat 
potrzebnych w 
przyszłości sposobów 
postępowania w 
procesie  nauczania/ 
uczenia się poprzez: 
-określenie braków  
-informacje zwrotne 
-zwiększenie 
zaangażowania 
ucznia 
-ułatwianie procesu 
uczenia się 
 

-w sposób 
ciągły 

Ocena 
jako 
część 
procesu
uczenia 
się 

zwiększa 
świadomość 
procesu uczenia się 
 

Za pomocą: 
-zadania praktycznego 
-samooceny 
-oceny przez rówieśnika 
-portfolio 

aby przemyśleć i 
ocenić rozwój: 
-znajomości treści 
językowych 
-znajomości treści 
przedmiotowych 
-pozytywnego 
nastawienia zarówno 
do języka obcego jak i 
treści 
przedmiotowych 
-kompetencji 
strategicznych w 
zarówno językowych, 
jak i w zakresie treści 
przedmiotowych  
-świadomości 
międzykulturowej 

-po 
wykonaniu 
zadania/ 
ćwiczenia 
-po lekcji 
-po rozdziale 

 
Aby ocenić uczniów nauczyciel musi wiedzieć dokładnie, dlaczego chce ich ocenić. Na przykład: 

 żeby dowiedzieć się czy uczniowie nauczyli się treści przedmiotowych i językowych, 

 żeby dowiedzieć się czy są zmotywowani, 

 żeby rozpoznać mocne i słabe punkty planowania lekcji CLIL, 

 żeby ocenić skuteczność planowania, 

 żeby określić strategie monitorowania lub wsparcia, 

 żeby dać informację zwrotną uczniom, ich rodzicom lub innym osobom, 

 żeby dać uczniom promocję do kolejnej klasy,  
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 żeby uzyskać ocenę w oparciu o połączenie kilku z powyższych kwestii. 
 
Ze względu na specyfikę CLIL, dla nauczyciela CLIL ocena musi być wielowymiarowa i powinna 
ona być dokonywana przy użyciu różnych narzędzi oceny, od najbardziej formalnych do 
nieformalnych. Nauczyciel powinien wybrać strategie oceniania zgodnie z tym, co jego 
uczniowie mają umieć pod koniec ćwiczenia,  lekcji czy modułu. Wybierając i opracowując 
narzędzia oceny oraz określając jej kryteria nauczyciele powinni również brać pod uwagę różne 
style uczenia się oraz różnice w indywidualnych umiejętnościach i zdolnościach uczniów 
(Gardner, 1983). 
 

6.2 Deskryptory oceny  CLIL w szkole podstawowej 
 
Jak zasugerowano w Tabeli 5 dotyczącej zasad nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
obowiązujących w CLIL, zawsze najlepiej oceniać proces uczenia się w kontekście codziennych 
zajęć w klasie, a nie traktować go jak niezależnego wydarzenia. CLIL nabytych przez dzieci treści 
powinna: a) uwzględniać zarówno te językowe, jak i przedmiotowe w sposób zintegrowany (na 
podstawie stopnia zrozumienia tematu treści przedmiotowych), b) rozwijać umiejętności i 
kompetencje w przedmiotowym obszarze merytorycznym i w języku angielskim oraz c) rozwijać 
kompetencje komunikacyjne w języku angielskim w zakresie treści przedmiotowych (na 
podstawie Massler i in. 2014: 142). 
 
Biorąc pod uwagę wytyczne, które ukierunkowują ocenę programów dwujęzycznych lub CLIL w 
krajach europejskich, szkoły i nauczyciele mogą mieć mniej lub więcej swobody w przypisywaniu 
tej samej oceny procentowej do sposobu przyswojenia treści językowych i przedmiotowych. 
Czasem ocena treści ma wyższy wskaźnik (na przykład 70% oceny końcowej) niż język. Takiej 
tendencji należy jednak stanowczo przeciwdziałać poprzez integrację celów językowych i 
przedmiotowych z deskryptorami oceny integrującymi te treści. 
 
Aby to zrobić, należy wziąć pod uwagę deskryptory językowe według Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for 
Languages, CEFR) i połączyć je z operatorami kognitywnymi i dyskursywnymi, zdefiniowanymi 
zarówno dla języka, jak i dla obszaru treści przedmiotowych takich, jak czasowniki: ustalać, 
rozpoznawać, nazywać, odróżniać, obserwować, opisywać, mierzyć, szacować, dopasowywać, 
porządkować, porównywać, przedstawiać, projektować, orientować się, wyjaśniać, 
przeprowadzać (Massler i in. 2014: 143). 
 
W przypadku CLIL dla szkół podstawowych najczęściej używane deskryptory językowe to A1 i A2.  
W celu dokonania pełnej oceny  nauczyciel powinien określić jej kryteria w oparciu  deskryptory 
CLIL w Tabeli 22 (w oparciu o opracowanie Barbero 2012), które można zaadaptować z 
deskryptorami przedmiotowymi. 
 
TABELA 22. DESKRYPTORY CLIL DLA A1 I A2 (WEDŁUG ESOKJ) 

 
 POZIOMY A1 I A2 

EWALUACJA  -potrafi wyjaśnić skutki procesu, jeśli ma 
podaną strukturę językową 
-potrafi porównać wyniki 

ZASADY -potrafi zebrać i uporządkować informacje 
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-potrafi wyjaśnić ogólne zasady, jeśli ma 
podaną strukturę językową 
-potrafi wyciągać wnioski 

DOŚWIADCZENIE -rozumie polecenia nauczyciela 
-rozumie informacje w oparciu o materiał 
ilustracyjny i gesty 
-potrafi wykonać polecenia nauczyciela w 
celu realizacji zadań 

 
W drugiej części Podręcznika na początku każdego z 15 planów lekcji znajduje się lista celów 
kształcenia zdefiniowanych jako cele językowe (słownictwo, umiejętności i funkcje), cele 
przedmiotowe, a także cele dotyczące komunikacji, umiejętności poznawczych i kultury, które 
pokrywają się z zasadą 4C. Lista czasowników używanych do definiowania celów kształcenia 
pomaga klasyfikować, grupować i formułować deskryptory oceny dla konkretnej lekcji lub 
modułu. 
 

PRZYKŁAD: Massler i in. (2014: 143) podają przykłady głównych deskryptorów dla kluczowych działań w 

czasie lekcji przyrody CLIL, które nazywają "deskryptorami związanymi z przedmiotem przyroda". Poniżej 
znajduje się przykład jednego deskryptora (z wielu innych, które istnieją), który mógłby zostać 
wykorzystany na lekcjach przyrody CLIL, na poziomie A1 (w Rozdziale 7):  
Deskryptor oceny: ustalanie, rozpoznawanie i nazywanie). 

- znaleźć wśród kilku obrazków ten, który jest identyczny z danym obrazkiem lub kartą  
pracy z rysunkiem/zdjęciem, 
- rozpoznać miejsca (np. siedliska zwierząt lub kategorie roślin według wielkości), 
zwierzęta lub rośliny przy pomocy wspomnianych wyżej kart pracy, 
- rozpoznać wzory na obrazkach (np. puzzle przedstawiające roślinę), 
- rozpoznać i nazwać części rośliny, funkcję rośliny, części ciała zwierząt. 

 
Po zdefiniowaniu celów kształcenia dla języka i treści oraz zdefiniowaniu deskryptorów oceny, 
które integrują oba te elementy, należy zaplanować i zaprojektować ćwiczenia, które pomogą 
ocenić lub zidentyfikować wśród ćwiczeń CLIL te, które mogłyby zostać wykorzystane jako 
narzędzia oceny. W Tabeli 23 poniżej znajduje się przykład typów ćwiczeń służących do oceny, 
które uwzględniają zasady 4C, czyli treść, umiejętności poznawcze, kulturę oraz komunikację 
(język w działaniu) na przykładzie Lekcji 1 z modułu przyrodniczego: „Świat zwierząt” dostępnej 
w całości w drugiej części Podręcznika. Jest to lekcja na temat „Środowiska naturalnego i 
umiejętności zwierząt”. Do celów kształcenia tej lekcji dostosowano ćwiczenia i zadania służące 
do przeprowadzenia oceny formatywnej oraz konkretne przykłady materiałów oceniających. 
 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że ćwiczenie wykorzystywane podczas lekcji samo w sobie nie 
stanowi elementu oceny formatywnej. Aby mogło stać się narzędziem oceny potrzebny jest 
dowód w formie notatek. Każda karta pracy wypełniona przez uczniów wymaga korekty przez 
nauczyciela, a następnie poprawy przez ucznia, aby mogła zostać uznana za narzędzie oceny 
formatywnej. 
 
TABELA 23. ZINTEGROWANA OCENA CZTERECH C ORAZ OPRACOWYWANIE MATERIAŁÓW SŁUŻĄCYCH DO OCENY. 

PRZYKŁAD Z LEKCJI 1 Z MODUŁU PRZYRODNICZEGO „ŚWIAT ZWIERZĄT”. 

 
4C CELE KSZTAŁCENIA TYPY ĆWICZEŃ SŁUŻĄCYCH DO 

OCENY FORMATYWNEJ 
PRZYKŁADOWE 

NARZĘDZIA OCENY 

Ramy 
odniesienia: 

Lekcja 1: „Świat zwierząt” 
(ang. „The World of 
Animals”)  – Środowisko 

Ćwiczenia z Lekcji 1 Lekcja 1: materiały 
dydaktycznei karty 
pracy 
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ESOKJ A1 klasa 
2/3 

naturalne i umiejętności 
zwierząt 

Język i 
Komunikacja: 
Słownictwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umiejętności 
 
 
Funkcje 
 
 
Treść 
 
 
 
 
 
 
Umiejętności 
poznawcze 
 
 
 
Kultura 
 
 
 

farm, forest, house, savannah 
horse, sheep, hen, duck, pig 
(Farm) 
brown bear, wolf, fox, squirrel 
(Forest) 
frog, elephant, lion, monkey, 
kangaroo, snake (Savannah) 
gold fish, frog, duck (Water) 
budgie, gold fish, hamster, 
dog, cat (House) 
walk, run, jump, swing, shake, 
fly, sleep, swim, climb 

 
słuchanie, mówienie, 
czytanie, pisanie. 
 
identyfikacja i klasyfikacja 
środowisk naturalnych  i 
umiejętności zwierząt. 
------------------------------------ 
rozpoznawanie różnych 
środowisk naturalnych, w 
których żyją zwierzęta oraz 
identyfikowanie ich sposobu 
poruszania się 
 
klasyfikacja i 
dopasowywanie zwierząt do 
wybranych siedlisk (farm, 
forest, house, savannah) 
 
zapoznanie się z różnymi 
rodzajami zwierząt i ich 
środowiskiem naturalnym 

Ćwiczenie 2. Uczniowie: 
-rozpoznają nazwy 
zwierząt po angielsku 
(mówienie) 
-dopasowują zwierzęta do 
konkretnych środowisk 
naturalnych (mówienie). 
 
Ćwiczenie 3. Uczniowie:  
-wpisują nazwy zwierząt 
pod odpowiednim 
środowiskiem naturalnym 
(pisanie) 
 
Ćwiczenie 4. Uczniowie: 
-znają nazwy zwierząt i 
potrafią nazwać ich sposób 
poruszania się 
 
Ćwiczenie 5. Uczniowie: 
-rozpoznają nazwy 
czynności i zapamiętują 
odpowiadające im zwierzę 
 
Ćwiczenie 2. Uczniowie: 
-rozpoznają zwierzęta  i 
typy ich siedlisk 
-dopasowują zwierzęta do 
konkretnych siedlisk 
 
Ćwiczenie 3. Uczniowie: 
-charakteryzują i 
klasyfikują umiejętności 
zwierząt (sposób 
poruszania się) 
-zapoznają się z różnymi 
zwierzętami, rodzajami 
siedlisk, ludzkimi cechami 
środowiska (lasu, 
gospodarstwa wiejskiego, 
domu) 

 
 
 
 
Załącznik 3. Karta 
pracy do Ćwiczenia 
3. 
 
Załącznik 4. Karta 
pracy do Ćwiczenia 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 
Ćwiczenie 4: 
nauczyciel tworzy 
listę zwierząt z 
filmu, na której 
umieszcza 
dodatkowo 5 
zwierząt tak, aby 
uczniowie mogli 
wybrać zwierzęta 
występujące w 
piosence. 
  

 
 

6.3 Samoocena w CLIL 
 
Uczniowie, aby rozumieć swoje postępy w nauce, powinni być zawsze aktywnie zaangażowani 
w ocenianie samych siebie, co pozwoli im na rozwinięcie świadomości swoich mocnych i słabych 
stron oraz poznanie sposobów doskonalenia swoich umiejętności. Nawet najmłodsze dzieci 
powinni być zachęcane do rozwijania tej ważnej umiejętności samooceny postępów w nauce. 
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Jednym ze sposobów zachęcania do ćwiczenia tej umiejętności jest pomoc uczniom w tworzeniu 
swoich własnych dzienniczków. Dzienniczki (zobacz Tabela 24) motywują uczniów do 
przemyślenia swoich postępów i trudności, jednocześnie rozwijając zdolność myślenia i 
autonomię. Są również użyteczne dla nauczyciela, który może odnieść się do nich w dowolnym 
momencie. 
 
TABELA 24. PRZYKŁADOWY DZIENNICZEK 

 
MÓJ DZIENNICZEK. TEMAT: CZĘŚCI ROŚLIN 

Co wiem 

Co nadal sprawia mi trudności 

Czego chcę się dowiedzieć/Co mnie interesuje 

 
Innym sposobem zachęcenia ucznia do rozwijania umiejętności samooceny jest użycie 
porównawczej tabeli samooceny pracy na lekcji CLIL, w której samoocena ucznia może zostać 
porównana z oceną rówieśników i nauczyciela. Przykład w Tabeli 25 został przygotowany na 
podstawie opracowania Babocká (2015: 183): 
 
TABELA 25. PRZYKŁAD PORÓWNAWCZEJ TABELI SAMOOCENY  

 
PORÓWNAWCZA TABELA SAMOOCENY.        ROZDZIAŁ/ĆWICZENIE: ________________________________ 

KRYTERIA 

SUKCESU- EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

SAMOOCENA 
 

OCENA RÓWIEŚNIKÓW OCENA NAUCZYCIELA 

Potrafię 
wyjaśnić… 

 
 

        

Potrafię 
przekazać… 

         

Potrafię użyć 
przykładów... 

         

Uwagi: 
 

         

 
W nauczaniu CLIL w szkole podstawowej można do tego celu wykorzystać również portfolo 
wyników. Obejmuje ono zapis wyników pracy ucznia: oceny ze sprawdzianów, rysunki, notatki, 
prace, itp. Portfolio może być w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od 
preferencji uczniów i nauczyciela. Dzięki takiej strategii oceniania, zrozumienie procesu 
kształcenia i osiąganie postępów w nauce jest bardzo czytelne zarówno dla dzieci i rodziców, jak 
i dla nauczyciela. 
 

6.4 Arkusz obserwacyjny  
 
Dzięki arkuszowi obserwacyjnemu z nazwiskami uczniów, celami kształcenia i datami  (Bentley 
2010), nauczyciele widzą czy uczniowie osiągnęli zakładane cele (zobacz przykład w Tabeli 26).  
 
TABELA 26. DESKRYPTORY CLIL A1 I A2 ORAZ ZAKŁADANE CELE 

 
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE 
Imię I nazwisko: ________________ 
Potrafi: 

data data data 
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(określ wyznaczniki osiągnięć) 
np. zadawać pytania dotyczące treści przedmiotowych 
(zamknięte/otwarte) 

   

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE 
Potrafi: 

   

(określ wyznaczniki osiągnięć) 
np.  Dopasować nazwy do obrazków/przedmiotów 

   

 Rzadko Czasami Często 

Stosunek do nauki 
Potrafi: 

   

(określ wyznaczniki osiągnięć) 
np. Współpracować z innymi 

   

 

6.5 Refleksja nad oceną 
 
Ważne jest aby nauczyciele zastanowili się nad procesem uczenia się i osiągnięciami swoich 
uczniów poprzez zadanie sobie następujących pytań: 
 

 Czy moi uczniowie zrozumieli treści przedmiotowe? 

 Czy moi uczniowie wiedzą jakie były cele nauczania treści przedmiotowych? 

 Czy moi uczniowie stosowali poznaną wiedzę w nowych sytuacjach? 

 Czy moi uczniowie porozumiewali się w sprawie treści przedmiotowych w języku 
angielskim? 

 Czy moi uczniowie nauczyli się nowego angielskiego słownictwa? 

 Czy narzędzia oceny motywowały moich uczniów? 

 Czy ocenianie stanowiło dostateczne wyzwanie dla wszystkich uczniów (różne style 
uczenia się, różny poziom zdolności)? 

 Czy moi uczniowie byli naprawdę zaangażowani w przyswajanie zarówno w treści 
przedmiotowych, jak i językowych? 
 

Jak widać powyżej, autorefleksja nauczyciela jest niezwykle ważna. Warto również zadać sobie 
poniższe pytania: 
 

 Czy nie czułam/em się skrępowany oceną CLIL? Jeśli tak, dlaczego? Na czym polegał 
problem? 

 Czy wybrałam/em najbardziej właściwe narzędzia? 

 Czy zaspokoiłam/em potrzeby uczniów (style uczenia się, różne zdolności)? 

 Czy zintegrowałam/em język z treściami przedmiotowymi w narzędziach oceny? Czy 
nadałam/em tym dwóm obszarom jednakowe znaczenie? 

 Co zmieniłabym/zmieniłbym cokolwiek następnym razem? Co? 
 

6.6 Sprawdź, co wiesz 
 
Zastanów się czy potrafisz zdefiniować deskryptory oceny treści przedmiotowych i językowych. 
Jak dobrze potrafisz integrować naukę treści i języka w zadaniach oceniających? Podczas 
wybierania rodzaju deskryptorów i materiałów służących do oceny należy zastanowić się nad 
różnymi kluczowymi kwestiami, które zostały zebrane poniżej. Użyj pytań do przemyślenia 
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sposobu, w jaki można wyselekcjonować odpowiednie deskryptory oceny zarówno dla języka, 
jak i dla treści przedmiotowych oraz sposobu, w jaki można zaprojektować formatywne 
materiały służące do oceny. 
 
 
 
KWESTIONARIUSZ 4. CZY POTRAFISZ INTEGROWAĆ NAUKĘ TREŚCI PRZEDMIOTOWYCH I JĘZYKOWYCH W ZADANIACH 

OCENIAJĄCYCH? 

 

Ile ćwiczeń, które opracowałem na potrzeby moich zajęć CLIL mogę  przekształcić w narzędzia 
służące do oceny? 

Jak mogę się upewnić, że uczniowie przyswoili temat lekcji: czy językowe, merytoryczne, 
komunikacyjne, poznawcze i kulturowe cele edukacyjne zostały odpowiednio zdefiniowane? 

Które deskryptory wykorzystałbym, aby w sposób zintegrowany rozwijać jednocześnie 
kompetencje przedmiotowe uczniów i ich kompetencje komunikacyjne w języku angielskim? 

Których z poniższych operatorów poznawczych i dyskursywnych użyłem do opisu umiejętności 
i kompetencji uczenia się: obserwować, argumentować, rozróżniać, opisywać, mierzyć, 
dopasowywać, porządkować, klasyfikować, porównywać, wyjaśniać, przeprowadzać, 
analizować? 

Czy jestem zadowolony z narzędzi oceny, które zostały przeze mnie wybrane? W jaki sposób 
uwzględniają one różne style uczenia się? Podaj przykłady. 

Czy stworzyłem okoliczności, w których uczeń ma możliwość dokonać samooceny? W jaki 
sposób? Jakie? 
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7 Ewaluacja kursu dla nauczycieli CLIL w szkole podstawowej 

 
W niniejszym rozdziale zostały opisane narzędzia do ewaluacji następujących elementów kursu 
oferowanego w ramach projektu C4C-CLIL for Children:  
 

 Podręcznika dla nauczycieli,  

 warsztatów stacjonarnych (typu face-to-face),  

 intensywnych warsztatów wyjazdowych, 

 kursu online.  
 

Wszystkie instrumenty ewaluacji dostępne w tym rozdziale Podręcznika mogą zostać 
zaadoptowane dla potrzeb konkretnego kursu. Rozdział zawiera następujące narzędzia oceny: 
 

• Arkusz oceny Podręcznika dla nauczycieli, 
• Arkusz oceny warsztatów (typu face-to-face), 
• Arkusz oceny kursu online, 
• uzupełniający Arkusz oceny kursu, 
• praktyczne wskazówki dla opracowywania studium przypadku (ang. case study). 
 

7.1 Arkusz oceny Podręcznika dla nauczycieli  
 
Podręcznik dla nauczycieli zawierający informacje na temat sposobów implementacji i 
zastosowania metodologii CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym może być stosowany zarówno 
jako materiał edukacyjny wykorzystywany podczas zorganizowanych warsztatów stacjonarnych 
(typu face-to-face), jak i do samodzielnego kształcenia nauczycieli.  Arkusz oceny może być 
wykorzystywany w obu wspomnianych przypadkach. 
 
 
ARKUSZ OCENY PODRĘCZNIKA 
 
Instrukcja:  Oceń w jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami, posługując się 
pięciostopniową skalą od 1 „zdecydowanie się zgadzam” do 5 „zdecydowanie się nie zgadzam”.  
 

SKALA OCENY 
ZDECYDOWANIE 

SIĘ ZGADZAM 
RACZEJ SIĘ 

ZGADZAM 

NIE 

MAM 

ZDANIA 

RACZEJ 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 

ZDECYDOWANIE 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 
NIE 

DOTYCZY 

1 2 3 4 5 

Merytoryczne aspekty Podręcznika 
 

1. Cel Podręcznika został 
jasno i klarownie 
przedstawiony. 

 
 

    

2. W Podręczniku ujęte 
zostały ogólne cele 
projektu C4C-CLIL dla 
dzieci. 
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3. Treści zawarte w 
Podręczniku są zrozumiałe 
i logicznie przedstawione. 

      

4. Widać wyraźny związek 
między wszystkimi 
częściami Podręcznika. 

      

5. W Podręczniku 
zachowano dobrą 
równowagę pomiędzy 
informacjami 
teoretycznymi a 
praktycznymi. 

      

6. Podane w Podręczniku 
przykłady są pomocne. 

      

Struktura Podręcznika 
 

 

8. Treści Podręcznika są 
dopasowane do potrzeb i 
zainteresowań odbiorców. 

      

9. Rozdziały 
Podręcznika są 
uporządkowane i 
stanowią logiczną 
całość.  

      

10. Tekst został 
sprawdzony pod kątem 
błędów gramatycznych, 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych. 

      

11. Informacje 
przedstawione w tabelach, 
diagramach i 
kwestionariuszach są 
czytelne i kompletne. 

      

 
Dodatkowe uwagi, dotyczące Podręcznika C4C dla nauczycieli: 
 

1. Proszę wskazać trzy najmocniejsze strony Podręcznika. 
2. Czy mają Państwo propozycje dotyczące udoskonalenia Podręcznika? Jakie? Proszę 

wskazać co najmniej dwie sugestie. 
3. Proszę wymienić co najmniej dwie najciekawsze rzeczy, których dowiedzieli się po 

przeczytaniu Podręcznika.  
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7.2 Arkusz oceny warsztatów stacjonarnych (typu face-to-face) 
 
Poniższa ankieta oceny warsztatów stacjonarnych zbiera istotne dane i informacje dotyczące 
szkolenia oraz ogólnej oceny poziomu satysfakcji uczestników warsztatów. Przekazane 
informacje będą stanowić dane źródłowe niezbędne dla oceny efektywności szkolenia oraz 
materiałów dydaktycznych – Podręcznika. 
 
ARKUSZ OCENY WARSZTATÓW STACJONARNYCH (TYPU FACE-TO-FACE) 
 
Data: ..................................    Imię i nazwisko:................................ 
 

 Bardzo niska                                  Bardzo wysoka                 

Jak oceniają Państwo swój ogólny poziom 
zadowolenia z warsztatów? 1 2 3 4 5           

Ogólna ocena miejsca szkolenia.  1 2 3 4 5           

Ogólna ocena organizacji szkolenia. 1 2 3 4 5           

Ogólna ocena ilości i jakości materiału 
szkoleniowych.  

1 2 3 4 5           

 

 
Czego nauczyli się Państwo podczas tych warsztatów? 
_______________________________________________________________________ 
 
Jakie działania, powiązane z tematyką tego szkolenia, planują Państwo podjąć po zakończeniu 
warsztatu? 
_______________________________________________________________________ 
 
Prosimy o zaznaczenie czterech z poniższych przymiotników, które najlepiej podsumowują Państwa 
ogólną opinię na temat warsztatów.  

 

Interesujący Nieoryginalny Intensywny Praktyczny Przejrzysty Trudny 
Podstaw

owy 

Mało istotny Wyczerpujący Inspirujący Fascynujący Cenny Teoretyczny Słaby 

Pozyteczny 
Pobudzający do 

kreatywnego 
myslenia 

Pasjonujący 
Poszerzający 

wiedzę 
Nieprzjazny Innowacyjny 

Przydatn
y 

Pogmatwany Strata czasu Przyjemny Prowokujący Nudny 
Mało 

konkretny 
Odpowie

dni 

 
Jak oceniają Państwo poziom trudności sesji warsztatowych?   

 
   Bardzo łatwy                                                                                              Bardzo trudny 

1 2 3 4 5  
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W jaki sposób, Państwa zdaniem, moglibyśmy w przyszłości ulepszyć sesje warsztatowe? 
_____________________________________________________________________ 
 
Czy i w jaki sposób, Państwa zdaniem, wykorzystywany podczas warsztatów Podręcznik dla 
nauczycieli mógłby zostać udoskonalony? 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Ocena pracy trenera 
 
Jak oceniają Państwo pracę trenera pod względem: 

 

 Bardzo nisko                                  Bardzo wysoko 

Sposób przekazywania wiedzy  
1 2 3 4 5           

Styl prezentacji wiedzy, rytm pracy 
1 2 3 4 5           

Sposób prezentacji przykładów sprzyjał osiągnięciu 
celu szkolenia 

1 2 3 4 5           

Przygotowanie trenera było adekwatne do tematu 
szkolenia 

1 2 3 4 5           

 

 Bardzo nisko                                  Bardzo wysoko 

Ton głosu i komunikacja niewerbalna (mowa ciała) 
1 2 3 4 5           

Przygotowane materiały sprzyjały osiągnięciu celu 
szkolenia 1 2 3 4 5          

Sposób prowadzenia dyskusji i odpowiadania na 
pytania sprzyjał atmosferze i osiągnięciu celu 
szkolenia 

1 2 3 4 5           

Postawa trenera była przyjazna, profesjonalna i 
zaangażowana 1 2 3 4 5           

Efektywność w zarządzaniu czasem podczas 
szkolenia 1 2 3 4 5           

 
Dodatkowe uwagi:  
_______________________________________________________________________ 
Czy możemy wykorzystać Państwa komentarze powyżej podczas kolejnych sesji 
warsztatowych?  
Tak / Nie    (Prosimy zakreślić jedną odpowiedź)  
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7.3 Arkusz oceny kursu online  
 
Poniższa ankieta oceny  kursu on-line zbiera istotne dane i informacje dotyczące ogólnej oceny 
satysfakcji uczestników szkolenia internetowego oraz materiałów do pracy własnej.  
 
ARKUSZ OCENY KURSU ON-LINE 
 
Data: ..................................       Imię i nazwisko:................................ 
 
Jak oceniają Państwo poniższe aspekty kursu online: 
 

 Bardzo nisko                                                               Bardzo wysoko                

Skala  (Proszę zakreślić tylko 
jedną liczbę na skali obok) 

     

Struktura kursu on-line  1 2 3 4 5 

Jakość materiałów 
dydaktycznych dostępnych na 
platformie 

1 2 3 4 5 

Ilość dostępnych materiałów 
dydaktycznych na platformie 

1 2 3 4 5 

Ilość i jakość dostępnych 
gotowych przykładów do 
wykorzystania w pracy 
dydaktycznej 

1 2 3 4 5 

Ilość i jakość zadań do 
samodzielnego wykonania 

1 2 3 4 5 

 
Prosimy o zaznaczenie czterech z poniższych przymiotników, które najlepiej podsumują 
Państwa ogólną opinię na temat przebytych warsztatów.  
 

Interesujący Nieoryginalny Intensywny Praktyczny  Przejrzysty Trudny Podstawowy 

Mało istotny Wyczerpujący Inspirujący Fascynujący Cenny Teoretyczny  Słaby 

Pozyteczny Pobudzający do 
kreatywnego 
myslenia 

Pasjonujący Poszerzający 
wiedzę 

Nieprzjazny Innowacyjny Przydatny 

Pogmatwany Strata czasu  Przyjemny Prowokujący Nudny Mało 
konkretny 

Odpowiedni 
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Jak oceniliby Państwo, swój wzrost poziomu pewności siebie przy wykorzystywaniu omawianych 
zagadnień związanych z wdrażaniem metodologii CLIL w szkole podstawowej w podanym 
poniżej zakresie: 
 

 Bardzo nisko                                                                         Bardzo wysoko                

Skala  (Proszę zakreślić tylko 
jedną liczbę na skali) 

     

Zachowanie dobrej 
równowagi pomiędzy 
treściami dydaktycznymi a 
językowymi 

1 2 3 4 5 

Stopniowania 
zaawansowanych treści i 
materiałów dydaktycznych i 
językowych  

1 2 3 4 5 

Planowanie modułów lekcji z 
wykorzystaniem metodologii 
CLIL 

1 2 3 4 5 

Tworzenie ćwiczeń I zadań do 
wykorzystania podczas lekcji 

1 2 3 4 5 

Poszukiwanie lub tworzenie 
własnych materiałów i 
zasobów dydaktycznych 

1 2 3 4 5 

Przystosowywanie 
materiałów do szkolnych 
potrzeb  

1 2 3 4 5 

Ocenianie postępów uczniów 1 2 3 4 5 

Monitorowanie osiągniętych 
rezulatów przez uczniów w 
oparciu o wykorzystanie 
metodologii CLIL 

1 2 3 4 5 

Korzystanie z technik 
efektywnego uczenia się  

1 2 3 4 5 

 
Dodatkowe uwagi: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.4 Uzupełniający Arkusz oceny kursu 
 
Przykładowa ankieta uzupełniająca może być wykorzystywana w celu zebrania bardziej 
szczegółowych informacji i istotnych danych dla trenerów i organizatorów kursu.  Zebrane 
informacje mogą pozwolić na rozpoznanie i dokonanie głębszej analizy potrzeb szkoleniowych 
na podstawie zebranych opinii i sugestii od uczestników kursu.  Ankieta zawiera pytania otwarte, 
aby umożliwić respondentowi swobodną wypowiedź, w której nie będzie ograniczony podanymi 
propozycjami odpowiedzi.  
 
Pytania otwarte (Proszę przygotować szczegółowe odpowiedzi pisemne lub załączyć nagranie 
audio odpowiedzi na poniższe pytania): 

 
 

1. Proszę podać końcową ocenę szkolenia, które właśnie Państwo ukończyli. 
a. Czego konkretnego nauczyli się Państwo podczas tego szkolenia? Czy omawiane 

zagadnienia zostaną przez Państwa wykorzystane w pracy dydaktycznej? Jeśli 
tak, w jaki sposób i dlaczego?  

b. Czy udział w tym szkoleniu przyczynił się do Państwa rozwoju zawodowego? 
Jeśli tak, w jaki sposób? 

c. Jakie były, Państwa zdaniem, mocne strony ukończonego szkolenia?  
d. Która część szkolenia była dla Państwa najbardziej przydatna? Dlaczego? 
e. Jakie były, Państwa zdaniem, słabe strony kursu? W jaki sposób mogłyby zostać 

zniwelowane?  
 

2. Proszę podać końcową ocenę Podręcznika dla nauczycieli, z którym się Państwo 
zapoznali podczas szkolenia.  

a. Czy Państwa zdaniem, Podręcznik jest użytecznym narzędziem dla nauczycieli w 
Polsce? Dlaczego? 

b. Czy planują Państwo korzystać w przyszłości z Podręcznika w Państwa pracy 
pedagogicznej? Jeśli tak, w jaki sposób i dlaczego? 

c. Jakie są, Państwa zdaniem, mocne strony Podręcznika?  
d. Jakie są jego słabe strony? W jaki sposób mogłyby zostać zniwelowane?  
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7.5 Praktyczne wskazówki dla opracowywania studium przypadku 
(ang. case study) 

 
Wytyczne i przykładowy szablon do tworzenia studium przypadku 
 
Poniższy szablon został zaprojektowany, tak aby pomóc nauczycielom w przedstawieniu 
problemu i sposobu jego rozwiązania, a tym samym adaptowaniu istniejących materiałów 
dydaktycznych. 
 
SZABLON STUDIUM PRZYPADKU (ANG. CASE STUDY) 15  
 
Opracowane studium przypadku nie powinno przekraczać w swojej objętości 2 stron formatu 
A4. Dodatkowo można załączyć zdjęcia. 
 

Tytuł: krótki i klarowny  
Podsumowanie: krótkie streszczenie tego, co obejmuje studium przypadku 

Co zostało zrobione: podstawowy opis wykorzystanej metodologii CLIL 

W jaki sposób uczniowie zostali włączeni w program lekcji: podać kilka przykładów wypowiedzi 
uczniów ilustrujących studium przypadku. 

W jaki sposób szkoła została zaangażowana (administracja/rodzice/inni nauczyciele) 

Motywacja i cele: krótki opis stosowanych metod - ich cele i korzyści 

Pozytywne rezultaty i wnioski: opis rekomendowanych rozwiązań problemu  

Transfer rozwiązań: 
Czy możliwe jest wykorzystanie tych rozwiązań w innych sytuacjach?  Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy 
powinny one zostać zaadoptowane lub zmienione? 

Dodatkowe informacje: 
-lista zastosowanych materiałów z Podręcznika 
- części/strony, które zostały efektywnie wykorzystane 
 
Inne zasoby: 
-strona internetowa  
-platforma internetowa, w której przechowywane są prace uczniów 

Podstawowe informacje: kraj, partner, szkoła, wiek uczniów w klasie 

Autor studium przypadku (nazwisko nauczyciela oraz przedmiot/obszar tematyczny w tym kontekście) 
oraz dane kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji. 

Data powstania dokumentu: odpowiednio dla danej wersji tekstu studium przypadku 

 
Dodatkowe uwagi dla autorów stadium przypadku (case study) 
 
Studium przypadku może być wykorzystywane na dwa sposoby: 
 
1) Pełne studium przypadku (w tym formacie szablonu) może zostać przygotowane w języku ojczystym 
nauczyciela. Wersja angielska zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, po otrzymaniu 
zgody od nauczyciela. 
2) Skrócona wersja studium przypadku może zostać wykorzystana w prezentacjach wyników projektu C4C 
na międzynarodowych konferencjach. W tej sprawie autorzy zostaną poproszeni o pozwolenie. 
3) Studia przypadków będą dostępne w wersji plików pdf do pobrania oraz w innym formacie 
przystosowanym do łatwego drukowania czy publikacji.  
 

                                                           
15 Szablon zaadaptowany na podstawie opracowania JISC and SHEEC case studies, JT 30/4/13; uaktualnione 9.05.2013, 11.06.2013, 
25.06.2013 



 
 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  NUMER PROJEKTU: 2015-1-IT02-KA201-015017 

BIBLIOGRAFIA 

 
Babocká, M. (2015). Assessment in CLIL Classes. In Pokrivcakova, S.  CLIL in Foreign Language 

Education: E-textbook for Foreign Language Teachers. Nitra: Constantine the Philosopher 
University. 

Barbero, T. (2012). Assesssment Tools and Pratices. In Quatapelle, F. (ED.). Assesssment and 
Evaluating in CLIL (p. 38-56). Pavia: Ibis-Como. 

Bentley, K. (2014). The TKT Course - CLIL Module. Cambridge: Cambridge University Press. 
Bertaux, P., Coonan, C. M., Frigols-Martín, M. J., and Mehisto, P. (2010). The CLIL Teacher’s 

Competences Grid. [Online].  Available at 
http://lendtrento.eu/convegno/files/mehisto.pdf. 

Byram, M. (ed.) et al (2007). Language across the Curriculum in Primary Education. Three case 
studies and implications for a European ‘Framework’. Strasbourg: Council of Europe: 
Language Policy Division. 

Carr, D. (2003). Making sense of education: an introduction to the philosophy and theory of 
education. London: Routledge Falmer. 

CLIL for CHILDREN (2016). Guide to OERs for CLIL in Primary Schools. C4C - CLIL for Children, 
Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS (KEY ACTION 2), Project number: 2015-1-IT02-KA201-
015017, available at: http://www.clil4children.eu/?lang=pt-br  

CLIL for CHILDREN (2016). Guidelines on How to Develop CLIL Materials and Lesson Plans in 
Primary Schools. C4C - CLIL for Children, Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS (KEY ACTION 2), 
Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017, available at: http://www.clil4children.eu.  

CLIL for CHILDREN (2016). Guidelines on How to Use CLIL in Primary Schools. C4C - CLIL for 
Children, Erasmus+ STRATEGIC PARTNERSHIPS (KEY ACTION 2), Project number: 2015-1-IT02-
KA201-015017, available at: http://www.clil4children.eu. 

Coyle, D. (2005). Planning Tools for Teachers. Nottingham: University of Nottingham. 
Dalton-Puffer, C. (S/d). Outcomes and Processes in Content and Integrated Language (CLIL): 

Current Research from Europe. In Delanoy, W. and Volkman, L. (Eds.). Future Perspectives 
for English Language Teaching. Heidelberg: Carl Winter. 

Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books. 
Honig, I. (2009). Assessment in CLIL- A Case Study. Viena: University of Viena. 
Ioannou-Georgiou, S. and Pavlou, P. (eds.) (2011). Guidelines for CLIL Implementation in Primary 

and Pre-Primary Education. PROCLIL. Online publication available at 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/clil/guidelinesf
orclilimplementation1.pdf. 

Marsh, D. (2002). CLIL7EMILE – The European Dimension: Action. Trends and Foresight 
Potential. Jyvãskylã / Finland: University of Jyvãskylã. 

Massler, U. (2011). Assessment in CLIL learning. In: Guidelines for CLIL Implementation in Primary 
and Pre-Primary Education, edited by Sophie Ioannou-Georgiou and Pavlos Pavlou. 
PROCLIL. Online publication available at 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/clil/guidelinesf
orclilimplementation1.pdf. 

Mehisto, P., Marsh, D., and Frigols, M. J. (2008). Uncovering CLIL: content and language 
integrated learning in bilingual and multilingual education. Oxford: Macmillan Education. 

Mehisto, P. (2012). Criteria for Producing CLI Learning Material. In Encuentro 21, ISSN 1989-
0796, pp. 15-33. 

http://lendtrento.eu/convegno/files/mehisto.pdf
http://www.clil4children.eu/?lang=pt-br
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/clil/guidelinesforclilimplementation1.pdf
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/clil/guidelinesforclilimplementation1.pdf
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/clil/guidelinesforclilimplementation1.pdf
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/clil/guidelinesforclilimplementation1.pdf


 
 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  NUMER PROJEKTU: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Meyer, O. (2010). Introducing the CLIL Pyramid: Key Strategies and Principles for Quality CLIL 
Planning and Teaching. Pulso 33, 11-29. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá: Escuela 
Universitaria Cardenal Cisneros. 

Morgado, M. et al (2015). CLIL Training Guide - Creating a CLIL Learning Community in Higher 
Education. Santo Tirso – Portugal: De Facto Editores. 

Navés, T. & Muñoz, C. (2002) Usar las Lenguas para Aprender y Aprender a Usar las Lenguas 
Extranjeras. Una Introducción a AICLE para Madres, Padres y Jóvenes. In Marsh, D., & 
Langé, G. (Eds.). Using Languages to Learn and Learning to Use Languages. Jyväskylá / 
Finland: University of Jyväskylä. 

Ogle, D.M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. 
Reading Teacher, 39, 564–570. 

Savage, J. (2011). Cross-curricular teaching and learning in the secondary school. Abingdon: 
Routledge. 

Snow, M.A. (1990). Instructional methodology in immersion foreign language education. In: 
Padilla, A.M., Fairchild, H.H. and Valadez, CM. (Eds.). Foreign language education: Issues 
and strategies. Newbury Park, CA: Sage. 

Traverso.P. (2003). La Total Physical Response nella classe. Piattaforma nazionale 
PuntoEdu/Formazione DM 61/2003.  

https://dialnet.unirioja.es/institucion/uah/revistas/editor/8


 
 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  NUMER PROJEKTU: 2015-1-IT02-KA201-015017 

ZAŁĄCZNIK 1 

Plan lekcji 1 

PRZEDMIOT Przyroda 

CZAS 90 minut 

TEMAT Opisywanie rośliny: 
-różne części rośliny 

CELE NAUCZANIA (W 

ODNIESIENIU DO PROGRAM 

NAUCZANIA) 

-rozpoznawanie różnych części rośliny 
-identyfikowanie różnych części rośliny 
-rozpoznawanie pisemnych form ww. nazw w języku angielskim 
-budowanie krótkich zdań 
-rozumienie poleceń 

KRYTERIA SUKCESU / 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Uczniowie będą potrafili: 
-rozpoznawać i identyfikować części rośliny 
-rozpoznawać pisemne formy ww. nazw części roślin w języku angielskim 
-budować krótkie zdania 
-stosować się do poleceń nauczyciela 

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE klasyfikacja, identyfikacja, kategoryzacja, argumentacja, stosowanie 
wiedzy w praktyce 

FUNKCJE JĘZYKOWE opisywanie roślin  

KLUCZOWE SŁOWNICTWO I 

ZWROTY 
(KTÓRE DZIECI POWINNY 

ZNAĆ I STOSOWAĆ) 

Słownictwo: 
-roots, stem, leaf/leaves, flower (części roślin) 
-big, small, green, long, beautiful, yellow, red (przymiotniki określające 
rośliny, w tym nazwy kolorów) 
Czasowniki: 
-have got (mieć) 
Struktury językowe: 
A plant has got … (Roślina ma…) 
It has got … (Ma…) 
A plant has got big/small/green leaves. (Roślina ma duże/małe/zielone 
liście) 
A plant has got a long green stem. (Roślina ma długą, zieloną łodygę.) 
A plant has got a beautiful flower. (Roślina ma piękny kwiat.) 

POMOCE DYDAKTYCZNE -tablica 
-żywa roślina 
-etykiety 
-rysunki różnych części roślin 
-papier 
-kredki 
-ołówek 
-dzwoneczek 

OCENA za pomocą emotikonów 
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Procedura 

Czas: 10 minut Krok 1 – Oswojenie dzieci z językiem angielskim 
Nauczyciel i uczniowie witają się w języku angielskim. 
Uczniowie śpiewają piosenkę/mówią wierszyk po angielsku. 

Krok 2 – Pomaganie uczniom w zrozumieniu, o czym będą się 
uczyć w czasie lekcji 
Nauczyciel mówi dzieciom czym będą się zajmować w czasie lekcji. 
Today we are going to talk about... (Dziś będziemy mówić o...): 
plants (roślinach) 
different parts of a plant (różnych częściach rośliny) 
We are going to play a game and draw a plant. (Będziemy grać w 
grę i narysujemy roślinę.) 

Krok 3 – Określenie celów lekcji 
Nauczyciel klarownie określa cele lekcji – Today I am going to... (Dziś 
będę...): 

 pay attention (uważnie obserwował) 

 listen very carefully (słuchał bardzo uważnie) 

 work hard (pracował) 

Czas: 20 minut Krok 4 – Opisywanie rośliny 
Uczniowie siadają w kółku na podłodze, twarzami do tablicy. 
Nauczyciel pokazuje im żywą roślinę.  
Nauczyciel pyta – What is this? (Co to jest?) What colour is it? 
(jakiego jest koloru?) Is it big? (Czy jest duże?) Is it small? (Czy jest 
duże?) Is it beautiful? (Czy jest ładne?) Is it a plant? (Czy to roślina?) 
Do you like plants? (Lubicie rośliny?) 
Uczniowie odpowiadają  – It’s a plant. (To roślina.)  It’s green.  (Jest 
zielona.), itd. 
Nauczyciel i uczniowie rozmawiają o różnych częściach rośliny. – The 
plant has got different parts. (Roślina składa się z różnych części.) 
The plant has got a stem. (Ma łodygę.) It has got leaves. (Ma liście.) 
It has got flowers. (Ma kwiaty.) It has got roots. (Ma korzenie.) 
Następnie nauczyciel rysuje dużą roślinę na tablicy lub pokazuje 
dzieciom duży plakat rośliny. Rozdaje dzieciom etykiety z nazwiami 
części rośliny– roots, stem, leaves, flowers – i prosi uczniów o 
dopasowanie ich. 
Uczniowie powtarzają nazwy części rośliny. 

Czas: 15 minut Krok 5 – Zadania ustne 
Nauczyciel mówi uczniom, że za chwilę zagrają w ciekawą grę. 
Wyjaśnia jej zasady i prezentuje model zdań, których mają używać 
w czasie gry. 
Nauczyciel przyczepia duży rysunek jednej części rośliny na plecach 
każdego ucznia. Następnie dzieci przemieszczają się po klasie. Za 
każdym razem, kiedy usłyszą dźwięk dzwoneczka, muszą się 
zatrzymać i powiedzieć innemu dziecku, które znajduje się najbliżej, 
czym są: 
 
-What are you?                                             -What are you?  
-I am a plant. I have a green stem.           -I am a plant. I have got yellow leaves. 
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Czas: 35 minutes Krok 6 – Zadania pisemne i rysowanie 
Uczniowie wracają na swoje miejsca. Nauczyciel podaje im 
instrukcje do następnego zadania oraz prezentuje model zdań, 
których mają używać. Dzieci wysują własną roślinę i dodają etykiety 
z nazwami jej części. 
Wybrani uczniowie prezentują swoje prace reszcie klasy – My plant 
has got big roots. (Moja roślina ma duże korzenie.) It has got a 
brown stem. (Ma brązową łodygę.) It has got orange leaves. (Ma 
pomarańczowe liście.) It has got a big flower. (Ma duży kwiat.) 

Czas: 10 minut Krok 7 – Zachęcanie uczniów to oceny własnej wiedzy po 
zajęciach 
Nauczyciel pyta dzieci, czy podobała im się lekcja (ocena za pomocą 
emotikonów) oraz czy znają nazwy różnych części rośliny. 
 
 

 Krok 8 – Zakończenie lekcji 
Dzieci porządkują klasę po zajęciach i śpiewają piosenkę/recytują 
wierszyk na do widzenia. 
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Plan lekcji 2 

 
PRZEDMIOT: Przyroda 
CZAS: 90 minut 
TEMAT: Opisywanie rośliny: 

-różne części rośliny 
-elementy niezbędne do wzrostu rośliny 

CELE NAUCZANIA (W 

ODNIESIENIU DO PROGRAM 

NAUCZANIA) 

-rozpoznawanie i identyfikowanie różnych części rośliny 
-identyfikowanie elementów niezbędnych do wzrostu rośliny 
-rozpoznawanie pisemnych form ww. elementów w języku 
angielskim 
-budowanie krótkich zdań 
-rozumienie poleceń 

KRYTERIA SUKCESU / 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Uczniowie będą potrafili: 
-rozpoznawać i identyfikować różne części rośliny 
-identyfikować element niezbędne do wzrostu rośliny 
-rozpoznać pisemną formę ww. elementów w języku angielskim 
-budować krótkie zdania 
-stosować się do poleceń nauczyciela 

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE klasyfikacja, identyfikacja, kategoryzacja, argumentacja, stosowanie 
zdobytej wiedzy w praktyce 

FUNKCJE JĘZYKOWE opisywanie roślin 
KLUCZOWE SŁOWNICTWO I 

ZWROTY 
(KTÓRE DZIECI POWINNY 

ZNAĆ I STOSOWAĆ) 

Słownictwo: 
-roots, stem, leaf/leaves, flower (części roślin) 
-seed, water, soil, sunlight, oxygen (elementy potrzebne do wzrostu 
rośliny) 
Czasowniki: 
-grow (rosnąć), need (potrzebować) 
Struktury językowe: 
A plant has got … (Roślina ma…) 
It has got … (Ma…) 
To grow a plant needs … (Aby rosnąć, roślina potrzebuje…) 

POMOCE DYDAKTYCZNE -film video (https://www.youtube.com/watch?v=8N6IiX7JAL4) 
-piosenka (https://www.youtube.com/watch?v=kkqETB7Xc5g) 
-obrazki (sunlight (światło słoneczne), water (woda), oxygen (tlen), 
soil (ziemia)) 
-etykiety (sunlight, water, oxygen, soil) 
-pudełko 
-nasionko 

OCENA za pomocą emotikonów 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8N6IiX7JAL4
https://www.youtube.com/watch?v=kkqETB7Xc5g
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Procedura: 
 

Czas: 10 
minut 

Krok 1 – Oswojenie dzieci z językiem angielskim 
Nauczyciel i uczniowie witają się w języku angielskim. 
Uczniowie śpiewają piosenkę/mówią wierszyk po angielsku.  
 
Uczniowie mówią jaki jest dzień tygodnia (np. It’sTuesday, the 
tenth of May). Uczniowie mówią jaka jest pogoda (np. It is warm 
and sunny.). 

Uczniowie zawsze 
powinni śpiewać tę samą 
piosenkę lub mówić ten 
sam wierszyk na 
rozpoczęcie zajęć. 
W ten sposób, za pomocą 
materiału autentycznego, 
łatwo następuje 
zanurzenie w języku.  

Krok 2 – Pomaganie uczniom w zrozumieniu, o czym będą się 
uczyć w czasie lekcji 
Nauczyciel mówi dzieciom czym będą się zajmować w czasie 
lekcji. 
Nauczyciel mówi – Today we are going to talk about... (Dziś 
będziemy mówić o...): 

 plants (roślinach) 

 different parts of a plant (różnych częściach rośliny) 

 things a plant needs to grow (rzeczach, których roślina 
potrzebuje, żeby rosnąć) 

 
Nauczyciel wyjaśnia, co uczniowie będą robić – We are going to 
watch a video and we are going to sing a song. (Będziemy 
oglądać film i zaśpiewamy piosenkę.) 

 
 
Nauczyciel pokazuje 
uczniom lub zapisuje na 
tablicy (po prawej stronie) 
czym będą się zajmować 
w czasie lekcji, aby pomóc 
dzieciom wyobrazić sobie 
temat lekcji. 

Krok 3 – Określenie celów lekcji 
Nauczyciel klarownie określa cele lekcji 
Nauczyciel mówi – Today I am going to... (Dziś będę...): 

 pay attention (uważnie obserwował) 

 be quiet (słuchał uważnie) 

 do my best (dawał z siebie wszystko) 
 

Nauczyciel umieszcza 
blisko tablicy lub na 
tablicy celów, cele lekcji, 
aby pomóc uczniom je 
klarownie sformułować i 
zapamiętać. 

Czas: 25 
minut 

Krok 4 – Opisywanie rośliny 
Uczniowie siadają w kółku na podłodze, twarzami do tablicy. 
Razem z nauczycielem powtarzają nazwy znanych już części 
rośliny.  
Nauczyciel pyta - Do you still remember what we did in our last 
lesson? (Czy pamiętacie jeszcze co robiliśmy na poprzedniej 
lekcji?) What did we talk about? (O czym rozmawialiśmy?) 
Uczniowie odpowiadają – Plants. (O roślinach.) The different 
parts of a plant. (O różnych częściach rośliny.) 
Nauczyciel daje informację zwrotną – That is right. Well done. 
(Dokładnie. Bardzo dobrze.) We talked about different parts of a 
plant. (Rozmawialiśmy o różnych częściach roślin.) 
 
Nauczyciel i uczniowie powtarzają ich nazwy – A plant has got 
different parts. (Roślina składa się z różnych części.) The plant has 
got a stem. (Roślina ma łodygę.) It has got leaves. (Ma liście.) It 
has got flowers. (Ma kwiaty.) It has got roots. (Ma korzenie.) 
 
Nauczyciel pokazuje dzieciom małe pudełko i pyta, co może się 
znajdować w środku. 

 
Uczniowie siedzą na 
podłodze ze 
skrzyżowanymi nogami.  
Dzieci przywołują wiedzę 
z poprzedniej lekcji. 
Ważne, aby nauczyciel 
zawsze doceniał wysiłki 
uczniów i dawał im 
pozytywną informację 
zwrotną.  
 
 
 
Nauczyciel powinien 
motywować uczniów do 
pracy, na przykład 
próbując zainteresować 
ich zawartością pudełka. 
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Nauczyciel mówi – Look! What do I have here? (Popatrzcie. Co to 
jest?) It is a box. It is a small box. (To pudełko. To małe pudełko.) 
Let’s see what is in the box. (Zobaczmy, co znajduje się w środku.) 
Nauczyciel otwiera pudełko. 
Nauczyciel mówi – Look! (Zobaczcie.) It is a seed. It is a tiny seed. 
(To nasionko. To jest malutkie nasionko.) What is it? (Co to jest?) 
Uczniowie odpowiadają – It is a seed./It is a tiny seed. (To jest 
nasionko./To jest malutkie nasionko.) 
Nauczyciel zadaje kolejne pytania – What colour is the seed? 
(Jakiego jest koloru?) Is it a big seed? (Czy to jest duże nasionko?) 
Is it a small seed? (Czy to jest małe nasionko?) 
Dzieci odpowiadają. 
 
Nauczyciel mówi uczniom, że za chwilę obejrzą film o małym 
nasionku. 
Nauczyciel mówi – Now we are going to watch a video. (Teraz 
obejrzymy film.)  The video is about a tiny seed. (Ten film jest o 
malutkim nasionku.) You must pay attention. (Słuchajcie 
uważnie.) 
 
Po odtworzeniu filmu, nauczyciel pyta co działo się z nasionkiem. 
Nauczyciel pyta – Did you like the video? (Podobał wam się film?) 
What did you see? (Co widzieliście na filmie?) What happened to 
the seed? (Co się działo z nasionkiem?) 
Uczniowie odpowiadają. 
Nauczyciel daje informację zwrotną - Good! (Dobrze!) You saw a 
tiny seed. (Widzieliście malutkie nasionko.) The seed grew. 
(Nasionko urosło.) The seed became a beautiful plant. (Nasionko 
stało się piękną rośliną.) 
 
Nauczyciel pyta uczniów, czego według nich potrzebuje 
nasionko, żeby urosnąć i stać się rośliną.  
Nauczyciel pyta – The seed grows and becomes a plant. 
(Nasionko rośnie i staje się rośliną.) Do you think it needs things 
to grow? (Myślicie, że potrzebuje czegoś, żeby urosnąć?) What 
things does it need to grow? (Czego potrzebuje, żeby urosnąć?) 
Uczniowie odpowiadają. 
Nauczyciel daje informację zwrotną – That’s right. (Dobrze.) A 
plant needs soil, water, oxygen and sunlight to grow. (Roślina 
potrzebuje ziemi, wody, tlenu i światła słonecznego, żeby rosnąć.) 
 
Nauczyciel przymocowuje na tablicy 4 obrazki przedstawiające 
ziemię (soil), wodę (water), tlen (oxygen) i światło słoneczne 
(sunlight), a następnie opisuje je w języku angielskim. 
Nauczyciel pokazuje uczniom odpowiednie etykiety (soil, water, 
oxygen, sunlight) odczytując napisane na nich wyrazy i prosząc 
dzieci o ich powtórzenie.  
Nauczyciel pokazuje etykiety ponownie i prosi uczniów o 
dopasowanie ich poprzez przymocowanie na tablicy przy 
odpowiednich obrazkach. 
Uczniowie ćwiczą wymowę wszystkich słów powtarzając słowa. 
 
Nauczyciel buduje krótkie zdania, prosząc uczniów o to samo –
The plant needs water to grow. (Roślina potrzebuje wody aby 
rosnąć.) The plant needs sunlight to grow. (Roślina potrzebuje 

 
 
 
Dla uczniów bardzo 
ważne jest, żeby 
powtórzyli kilkukrotnie 
główne słownictwo i 
struktury językowe z 
lekcji.  
 
Nauczyciel powinien 
zawsze posługiwać się 
krótkimi  klarownymi 
zdania.  
 
 
 
 
 
Uczniowie mogą używać 
swojego języka ojczystego 
aby wyjaśnić, w jaki 
sposób roślina wzrasta. 
Następnie nauczyciel 
powtarza te same zdania 
w języku angielskim.  
Uczniowie mogą dowolnie 
rozmawiać na omawiany 
na lekcji temat. 
 
 
 
 
Nauczyciel powinni 
powtarzać słówka z lekcji 
wolno i wyraźnie 
upewniając się, że 
uczniowie rozumieją. 
Nauczyciel powinien przez 
cały czas używać tych 
samych struktur 
językowych. 
 
 
 
 
Uczniowie powinni 
powtórzyć słownictwo 
kilkukrotnie. 
 
Uczniowie powinni starać 
się budować krótsze 
zdania (np.: A plant needs 
soil, oxygen, water and 
sunlight to grow.) zamiast 
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światła słonecznego aby rosnąć.) The plant needs soil to grow. 
(Roślina potrzebuje ziemi aby rosnąć.) 
 
Nauczyciel mówi uczniom, że za chwilę obejrzą i usłyszą piosenkę 
na temat rzeczy, których roślina potrzebuje do wzrostu – Now we 
are going to watch a video with a song. (Teraz obejrzymy film i 
posłuchamy piosenki.) The song is about the things plants need 
to grow. (Piosenka będzie o tym, czego rośliny potrzebują aby 
rosnąć.) Would you like to hear the song? (Chcecie posłuchać?) 
Uczniowie odpowiadają. 

 
Dzieci oglądają film i słuchają piosenki (dwukrotnie). 
Nauczyciel pyta, czy uczniom podobała się piosenka – Did you like 
the song? What did it talk about? (O czym była?) 
Uczniowie odpowiadają. 
 

wypowiadać/wykrzykiwać 
pojedyncze słowa (np.: 
water, soil, itp.). 
 
 
Film z piosenką powinien 
być dość krótki i zawierać 
klarowną treść. 
 
 
 
 
Uczniowie uczą się 
piosenki.  

Czas: 20 
minut 

Krok 5 – Język ciała 
Nauczyciel mówi uczniom, że będą udawać, że są malutkim 
nasionkiem i rosną. Będą potrzebowali tlenu, wody, ziemi i 
światła słonecznego. 
 
Czworo dzieci dostaje role tlenu, wody, ziemi i światła 
słonecznego. Każde z nich dostaje odpowiedni obrazek oraz 
etykietę przyklejoną do koszulki. Zaczynają krążyć po sali 
lekcyjną. 
Inni uczniowie siedzą na podłodze z głowami pomiędzy kolanami 
odgrywając role nasionek. Uczeń grający rolę ziemi podchodzi do 
nasionek i mówi – A plant needs soil to grow. (Roślina potrzebuje 
ziemi aby rosnąć.).  
 
Następnie to samo robią uczniowie grający pozostałe role – 
wody, tlenu i światła słonecznego (A plant needs water to 
grow./A plants needs oxygen to grow./A plant needs sunlight to 
grow.). Nasionka zaczynają rosnąć.  
 
Dzieci zaczynają się poruszać powoli i rozwijają się zamieniając 
się w roślinę. Dalej się poruszają i rosną – ich stopy to korzenie, 
ciała to łodygi, ramiona to liście, a głowy to piękne kwiaty. 
Nauczyciel mówi – You have soil, water, oxygen and sunlight. 
(Masz ziemię, wodę, tlen i światło słoneczne.) You begin to grow. 
(Zaczynasz rosnąć.) Your feet are the roots. (Twoje stopy to 
korzenie.) Your body is the stem. (Twoje ciało to łodygi.) Your 
arms are the leaves. (Twoje ramiona to liście.) Your head is the 
flower. (Twoja głowa to kwiaty.) 
Nauczyciel prosi uczniów o to, by poruszyli swoimi korzeniami, 
łodygami, liśćmi i kwiatami. 
Nauczyciel mówi – Move your roots. (Porusz swoimi korzeniami.) 
You roots need… (Twoje korzenie potrzebują…) 
Uczniowie mówią – My roots need soil, water, oxygen and 
sunlight. (Moje korzenie potrzebują ziemi, wody, tlenu i światła 
słonecznego.) 
Nauczyciel mówi – Move your stem. (Porusz swoją łodygą.) My 
stem needs… (Moja łodyga potrzebuje…) 

 
 
 
Nauczyciel wyjaśnia 
proces wzrostu rośliny 
krok po kroku i prezentuje 
model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie poruszają się 
odgrywając proces 
wzrostu rośliny za 
pomocą ciała.  
Uczniowie korzystają z 
wiedzy nabytej w czasie 
poprzedniej. 
 
 
Ważne jest, żeby 
nauczyciel zawsze chwalił 
uczniów. 



 
 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  NUMER PROJEKTU: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Uczniowie mówią – My stem needs soil, water, oxygen and 
sunlight. (Moja łodyga potrzebuje ziemi, wody, tlenu i światła 
słonecznego.) 
Nauczyciel mówi – Well done! Excellent work. (Bardzo dobrze! 
Świetna robota.) 

Czas: 25 
minut 

Krok 6 – Zadania pisemne 
Uczniowie wracają na swoje miejsca. Nauczyciel informuję, że 
dzieci za chwilę dostaną karty pracy z zadaniami. 
Nauczyciel mówi – You are going to do a worksheet. 
Nauczyciel zwraca się do wybranego ucznia – Can you please give 
out the worksheets? (Czy możesz rozdać karty pracy?) 
Uczeń podaje innym dzieciom karty - Here you are. (Proszę.) 
Dzieci odpowiadają – Thank you. (Dziękuję.) 
 
Nauczyciel podaje polecenie rozpoczynające pracę z kartą.  
Nauczyciel mówi – Write your name and date, please. (Napisz 
swoje imię i datę.) 
 
Nauczyciel wyjaśnia krok po kroku, na czym polegają zadania, a 
następnie podaje model i sprawdza, czy uczniowie zrozumieli 
polecenie do zadania.  
Nauczyciel mówi – In the first exercise you have to … (W 
pierwszym zadaniu musicie…) You have 15 minutes to do your 
worksheet. (Macie 15 minut na zrobienie zadań na karcie pracy.) 
Uczniowie wykonują zadanie - Sudoku 
Nauczyciel zwraca się do wybranego ucznia – Can you please 
collect the worksheets? (Czy możesz zebrać karty pracy?) 
Uczeń mówi do innych dzieci – Can you give me your worksheet, 
please? (Czy możesz mi podać swoją kartę pracy?) 
Dzieci odpowiadają – Here you are. (Proszę.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie mogą słuchać 
piosenki podczas 
uzupełniania zadań na 
karcie pracy. 
 
Nauczyciel powinien 
poinformować uczniów o 
tym, ile mają czasu na 
wykonanie zadań z karty. 
 
 
Uczniowie, którzy pracują 
szybciej niż pozostali i 
ukończą swoje zadania 
przed czasem mogą 
pokolorować rysunki na 
karcie pracy lub/i pomóc 
kolegom w rozwiązywaniu 
zadań. 
 

Czas: 10 
minut 

Krok 7 – Zachęcanie uczniów to oceny własnej wiedzy po 
zajęciach 
Nauczyciel pyta dzieci, czy podobała im się lekcja (ocena za 
pomocą emotikonów) oraz czy pamiętają, czego potrzebuje 
roślina aby rosnąć. 
 
Uczniowie odpowiadają. 
 

Nauczyciel pokazuje 
uczniom trzy emotikony, 
które służą do oceny lekcji 
i prosi uczniów o wybór 
jednego. 
 
Wybrany przez uczniów 
emotikon zostaje 
wyeksponowany na 
tablicy. 

Krok 8 – Zakończenie lekcji 
Dzieci porządkują klasę po zajęciach i śpiewają piosenkę/recytują 
wierszyk na do widzenia. 

Najlepiej, żeby dzieci 
zawsze śpiewały tej samej 
piosenki lub recytować 
ten sam wierszyk na do 
widzenia.  
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Plan lekcji 3 

 
PRZEDMIOT Przyroda 

CZAS 90 minut 

TEMAT Opisywanie rośliny - kiełkowanie: 
-praca projektowa – hodowanie rośliny 

CELE NAUCZANIA (W 

ODNIESIENIU DO PROGRAM 

NAUCZANIA) 

-rozpoznawanie i identyfikowanie różnych części rośliny 
-hodowanie rośliny z nasionka 
-badanie procesu wzrostu rośliny 
-rozumienie i zapisywanie obserwacji na podstawie eksperymentu  
-rozpoznawanie pisemnych form kluczowego słownictwa w języku 
angielskim 
-budowanie krótkich zdań 
-rozumienie poleceń 

KRYTERIA SUKCESU / 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Uczniowie będą potrafili: 
-rozpoznawać i identyfikować różne części rośliny 
-wyhodować roślinę z nasionka 
-opisać proces wzrostu rośliny 
-zapisać obserwacje na temat procesu wzrostu rośliny 
-rozpoznać pisemną formę kluczowego słownictwa w języku angielskim 
-budować krótkie zdania 
-stosować się do poleceń nauczyciela 

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE klasyfikacja, identyfikacja, kategoryzacja, argumentacja, stosowanie 
zdobytej wiedzy w praktyce  

FUNKCJE JĘZYKOWE opisywanie roślin 

KLUCZOWE SŁOWNICTWO I 

ZWROTY 
(KTÓRE DZIECI POWINNY 

ZNAĆ I STOSOWAĆ) 

Słownictwo: 
-roots, stem, leaf/leaves, flower (części roślin) 
-seed, water, soil, sunlight, oxygen (elementy potrzebne do wzrostu 
rośliny) 
-bottle, yoghurt cup (przedmioty potrzebne do hodowania roślin) 
Czasowniki: 
-grow (rosnąć), need (potrzebować), put (położyć, włożyć), fill (napełnić), 
make (zrobić), cover (przykryć), pour (wlać) 
Struktury językowe: 
A plant has got … (Roślina ma…) 
A plant needs soil, water, oxygen and sunlight to grow. (Roślina potrzebuje 
ziemi, wody, tlenu i światła słonecznego aby rosnąć.) 
Fill the yoghurt cup with soil. (Napełnij kubeczek po jogurcie ziemią.) 
Make a hole in the soil. (Zrób w ziemi mały dołek.) 
Put the seed in the hole. (Włóż nasionko do środka.) 
Cover the seed with the soil. (Przykryj nasionko ziemią.) 
Pour some water. (Wlej troche wody.) 
Put your yoghurt cup on the window sill. (Połóż kubek po jogurcie na 
parapecie.) 

POMOCE DYDAKTYCZNE: -nasionka, ziemia, woda, kubeczki po jogurcie, butelki 
-organizer graficzny (plakat przedstawiający eksperyment) 

OCENA: za pomocą emotikonów 
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Procedura: 

Czas: 10 
minut 

Krok 1 – Oswojenie dzieci z językiem angielskim 
Nauczyciel i uczniowie witają się w języku angielskim. 
Uczniowie śpiewają piosenkę/mówią wierszyk po angielsku. 
 
Uczniowie mówią jaki jest dzień tygodnia (np. It’sTuesday, the tenth 
of May) 
Uczniowie mówią jaka jest pogoda (np. It is warm and sunny.) 

Uczniowie zawsze 
powinni śpiewać tę 
samą piosenkę lub 
mówić ten sam 
wierszyk na 
rozpoczęcie zajęć. 
W ten sposób, za 
pomocą materiału 
autentycznego, 
łatwo następuje 
zanurzenie w 
języku. 
 

Krok 2 – Pomaganie uczniom w zrozumieniu, o czym będą się uczyć 
w czasie lekcji 
Nauczyciel mówi dzieciom czym będą się zajmować w czasie lekcji – 
Today we are going to be scientists. (Dziś będziemy naukowcami.) We 
are going to do an experiment. (Przeprowadzimy eksperyment.) We 
are going to sow a seed. (Zasiejemy nasionko.) We are going to do a 
science report. (Napiszemy raport naukowy.) 

Nauczyciel pokazuje 
uczniom lub 
zapisuje na tablicy 
(po prawej stronie) 
czym będą się 
zajmować w czasie 
lekcji, aby pomóc 
dzieciom wyobrazić 
sobie temat lekcji. 

Krok 3 – Określenie celów lekcji 
Nauczyciel klarownie określa cele lekcji. 
Nauczyciel mówi – Today I am going to... (Dziś będę...): 

 follow the instructions (słuchał poleceń nauczyciela) 

 work with my partner (pracował z partnerem) 

 help my partner (pomagał mojemu partnerowi) 

 be careful (uważał) 

 keep my table clean (utrzymywał ławkę w czystości) 

Nauczyciel 
umieszcza blisko 
tablicy lub na 
tablicy celów, cele 
lekcji, aby pomóc 
uczniom je 
klarownie 
sformułować i 
zapamiętać. 

Czas:20 
minut 

Krok 4 – Hodowanie fasolki 
Uczniowie siadają na podłodze w kółku, twarzą do tablicy. Nauczyciel 
i dzieci powtarzają treści przedmiotowe z poprzednich lekcji – części 
roślin oraz elementy niezbędne do wzrostu rośliny. 
Teacher tells pupils that they are going to do an experiment.  
Nauczyciel mówi – Today we are going to be very important 
scientists. (Dziś będziemy bardzo ważnymi naukowcami.) We are 
going to do an experiment. (Przeprowadzimy eksperyment.)  We are 
going to sow a green bean. (Zasadzimy fasolkę.) – nauczyciel 
pokazuje dzieciom pojedynczą fasolkę. Do you like green beans? 
(Lubicie fasolkę?) Do you eat green beans? (Jecie fasolkę?) 
Uczniowie odpowiadają. 
Nauczyciel zadaje dalsze pytania – To grow a green bean, what do we 
need? (Czego potrzebujemy, żeby fasolka urosła?) 
Uczniowie odpowiadają – We need seeds, soil, water, oxygen and 
sunlight. (Potrzebujemy nasionek, ziemi, wody, tlenu i światła 
słonecznego.) 
Nauczyciel daje informację zwrotną – Yes, that’s right. (Tak, zgadza 
się.) We need seeds, soil, some water, oxygen and sunlight. 
(Potrzebujemy nasionek, ziemi, troche wody, tlenu i światła 
słonecznego.) 

 
Przywołaj 
wcześniejszą 
wiedzę, słownictwo 
i struktury 
językowe. 
Nauczyciel może 
pokazać dzieciom 
obrazek sławnego 
naukowca. 
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Nauczyciel zadaje kolejne pytania – Where are we going to sow our 
seeds? (Gdzie posadzimy nasze nasionka?) 
Uczniowie odpowiadają. 
Nauczyciel reaguje – Good! (Dobrze!) We are going to sow our seed 
in a yoghurt cup. (Posadzimy naszą fasolkę w kubeczku po jogurcie.) 
Let’s see what we need. (Zobaczmy, czego będziemy potrzebować.) 
Nauczyciel pokazuje dzieciom przedmioty niezbędne do 
przeprowadzenia eksperymentu. Uczniowie powtarzają nazwy tych 
przedmiotów. 
Nauczyciel i uczniowie powtarzają – I need a yoghurt cup, a seed, 
some soil, some water, oxygen and sunlight. (Potrzebuję kubeczka po 
jogurcie, nasionka, trochę ziemi, troche wody, tlenu i światła 
słonecznego.) 
Nauczyciel wyjaśnia – Now we are famous scientists. (Teraz będziemy 
znanymi naukowcami.) We need to record our experiment. (Musimy 
zapisać nasze obserwacje na temat eksperymentu.) Look at the 
Experiment Poster “We want to grow a green bean.” (Spójrzcie na 
plakat  “Chcemy wyhodować fasolkę”.) Let’s complete the poster. 
(Uzupełnijmy informacje na plakacie razem.) You must help me. 
(Musicie mi pomóc.) 
Nauczyciel i uczniowie uzupełniają informacje na plakacie. 
Nauczyciel mówi – We are going to sow a seed. We are going to grow 
a green bean. (Zasiejemy nasionko. Wyhodujemy fasolkę.) 
 

Our questions are: (Nasze pytania to:) Will the seed grow? 
(Czy nasionko urośnie?) Will the seed become a plant? (Czy 
nasionko stanie się rośliną? 
 
What do we need? (Czego potrzebujemy?) We need a 
yoghurt cup, a seed, soil, water, oxygen and sunlight. 
(Potrzebujemy kubeczka po jogurcie, nasionka, ziemi, wody, 
tlenu i światła słonecznego.) 
 
Our prediction (Nasze założenie) – The seed will grow. 
(Nasionko urośnie.) It will have roots, a stem, leaves and 
flowers. (Wypuści korzenie będzie miało łodygę, liście i 
kwiaty.) It will take 10 days to grow. (Wzrost zajmnie mu 10 
dni.) 

Uczniowie powinni 
powtórzyć 
słownictwo i 
struktury językowe. 
 
Z pomocą uczniów 
nauczyciel 
uzupełnia organizer 
graficzny. 

Czas: 20 
minut 

Krok 5 – Eksperyment naukowy 
Uczniowie wracają na swoje miejsca. Wraz z nauczycielem 
powtarzają cele lekcji: 
 

I am going to: (Będę:) 

 follow the instructions (słuchał poleceń nauczyciela) 

 work with my partner (pracował z partnerem) 

 help my partner (pomagał mojemu partnerowi) 

 be careful (uważał) 

 keep my table clean (utrzymywał ławkę w czystości) 
 

Nauczyciel mówi uczniom, że będą pracować w parach i razem zasieją 
nasionko. 
Nauczyciel mówi – You are going to work with your partner. 
(Będziecie pracować z partnerem.) You have to help each other. 
(Będziecie pomagać sobie nawzajem.) You are going to sow a seed. 

 
 
Nauczyciel 
przypomina cele 
lekcji tak, aby 
uczniowie o nich nie 
zapominali. 
 
 
 
 
 
Uczniowie pracują 
w parach. 
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(Zasiejecie nasionko.) You are going to grow a green bean. 
(Wyhodujecie roślinę.) 
Nauczyciel podaje dalsze instrukcje - I need four class monitors. 
(Potrzebuję cztery osoby do pomocy.) 
Nauczyciel tłumaczy wybranym czterem osobom – Can you put a tray 
on each desk, please. (Czy możecie położyć tacę na każdej ławce?) 
Wybrani uczniowie mówią – Here you are. (Proszę.) 
Nauczyciel daje dalsze instrukcje – On your table there is a tray. (Na 
waszych ławkach stoją tace.) What has the tray got? (Co znajduje się 
na tacy?) 
Uczniowie mówią – It has got soil, water, seeds and two yoghurt cups. 
(Są na niej ziemia, woda, nasionka i dwa kubeczki po jogurcie.) 
Pokazując model działania, nauczyciel mówi – Let’s do the experiment 
together: (Zróbmy razem eksperyment:)  

 Put some soil in the yoghurt cup. (Wsypcie troche ziemi do 
kubeczka po jogurcie.) 

 Make a little hole in the middle. (Zróbcie po środku mały 
dołek.) 

 Put a seed inside the hole. (Włóżcie fasolkę do dołka.) 

 Cover the seed with some soil. (Przykryjcie fasolkę warstwą 
ziemi.) 

 Pour some water. Just a little bit. (Wlejcie troche wody. Tylko 
troszkę.) 

 Put your cup on the window sill. (Połóżcie kubeczke na 
parapecie.) 

 
Nauczyciel mówi – Check if your partner is doing well. (Sprawdźcie, 
czy wasi partnerzy dobrze sobie radzą.) 
 
Dzieci ozdabiają swoje kubeczki po jogurcie i podpisują je swoimi 
imionami. 
 
Nauczyciel mówi – Clean your tables. (Posprzątajcie swoje ławki.) 
Następnie nauczyciel zwraca się do wybranych uczniów, którzy 
wcześniej rozdawali tace – Collect the trays please. (Zbierzcie tace od 
wszystkich.) 
Uczniowie pomagają nauczycielowi uzupełnić organizer graficzny 
informacjami o eksperymencie. Uczniowie powtarzają wszystkie 
kroki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie mogą 
zasiać więcej niż 
jedno nasionko. 
 
 
 
Uczniowie 
pomagają sobie 
nawzajem.  
 
 
Polecenia 
nauczyciela 
powinny być krótkie 
i klarowne. 
 
 
 
 
 
Organizer graficzny 
zostanie 
uzupełniony pod 
koniec 
eksperymentu.  

Czas: 30 
minut 

Krok 6 – Zadania pisemne 
Nauczyciel mówi dzieciom, że napiszą razem raport naukowy. Krok 
po kroku wyjaśnia, w jaki sposób napisać raport pokazując uczniom 
jego wzór.  
Nauczyciel mówi do wybranych do pomocy uczniów – Can you put 
give out the science report, please? (Czy możecie rozdać raporty?) 
Uczniowie wręczając kopie kolegom mówią – Here you are. (Proszę.)  
Nauczyciel mówi – Look at your science report. (Popatrzcie na swój 
raport.) It is divided into 6 parts. (Został podzielony na 6 części.) Let’s 
look at the first part. (Popatrzmy na pierwszą część.) What are our 
questions? (Jakie mamy pytania?) 
Uczniowie odpowiadają.  
Nauczyciel daje informację zwrotną – Excellent! (Doskonale!) Write 
the questions down. (Zapiszcie pytania.) 

 
Polecenia 
nauczyciela muszą 
być zbudowane w 
oparciu o krótkie i 
klarowne zdania. 
 
 
Nauczyciel 
powinien regularnie 
sprawdzać, czy 
uczniowie 
rozumieją jego 
polecenia. 
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Nauczyciel mówi – Let’s go to the second part. (Przejdźmy do drugiej 
części.) What materials did we use? (Z jakich przedmiotów 
korzystaliśmy?) Nauczyciel omawia w ten sposób każdą z części aż do 
momentu, kiedy cały raport zostanie uzupełniony.  
Nauczyciel mówi – You have 20 minutes to do your science report. 
(Macie teraz 20 minut aby uzupełnić swój raport.) 
Uczniowie pracują nad swoimi raportami. 
Podczas kolejnych lekcji dzieci będą musiały podlewać i opiekować 
się swoimi roślinkami. Zapiszą obserwacje na temat eksperymentu. 

 
 
Uczniowie mogą 
narysować rysunek 
przedstawiający 
eksperyment i 
dodać odpowiednie 
etykiety do faz 
wzrostu rośliny 
zamiast pisać raport 
naukowy.  
 
 

Czas: 10 
minut 

Krok 7 – Zachęcanie uczniów to oceny własnej wiedzy po zajęciach 
Nauczyciel pyta dzieci, czy podobała im się lekcja (ocena za pomocą 
emotikonów) oraz czy pamiętają, w jaki sposób wyhodować roślinę z 
nasionka oraz jakich przedmiotów potrzebują aby to zrobić. 
 
Uczniowie odpowiadają. 

Nauczyciel pokazuje 
uczniom trzy 
emotikony, które 
służą do oceny lekcji 
i prosi uczniów o 
wybór jednego. 
 
Wybrany przez 
uczniów emotikon 
zostaje 
wyeksponowany na 
tablicy. 
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