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1 Międzynarodowy Projekt C4C – CLIL for Children  

 

Międzynarodowy projekt edukacyjny C4C – CLIL for Children, koordynowany przez the Language 

Center Srl w Todi, Włochy, 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, okres realizacji: od 

01.09.2015 do 31.08.2018). 

 

Konsorcjum Projektu składa się z instytucji aktywnych naukowo i organizujących szkolenia 

metodyczne w zakresie nauczania języków obcych oraz szkoły podstawowe oraz przez szkoły 

podstawowe: 

o P1 The Language Centre, Włochy (Koordynator) 

o P2 Direzione Didattica Todi, Włochy 

o P3 Direzione Didattica Aldo Moro Terni, Włochy 

o P4 Giunti O.S. Organizzazioni Speciali S.r.l., Włochy 

o P5 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugalia 

o P6 Universitatea Din Pitesti, Rumunia 

o P7 University of Lodz, Polska 

o P8 Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Portugalia 

o P9 Scoala Gimnaziala Alexandru Davila, Rumunia 

o P10 Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima, Polska 

 

Celem Projektu jest wsparcie czynnych i przyszłych nauczycieli szkół podstawowych poprzez 

ofertę materiałów szkoleniowych z zakresu metodologii CLIL wraz z pakietem 15 modułowych 

planów lekcji. Projekt adresowany jest również do szkół podstawowych, które są 

zainteresowane wzbogaceniem wiedzy swoich pracowników dydaktycznych w zakresie 



 

 

 
 
 

 

 
C4C – CLIL for Children 
Erasmus+  PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2) Numer projektu: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Strona 4 z 30 

zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, instytucji kształcących przyszłych 

nauczycieli oraz innych zainteresowanych grup, takich jak rodzice uczniów, wydawcy, twórcy 

programów nauczania oraz badacze.  

Konsorcjum Projektu C4C – CLIL for Children wypracował następujące rezultaty pracy 

intelektualnej (ang. Intellectual Outputs (IOs)): 

 

 IO1 Raport dotyczący aktualnego zastosowania metodologii CLIL w nauczaniu w 

szkołach podstawowych  

(ang. State of the art report about use of CLIL Methodology in Primary Schools) (1/A4) 

 IO2 Spis istniejących Otwartych Zasobów Edukacyjnych do wykorzystania w 

kształceniu CLIL w szkole podstawowej  

(ang. Census of OER (Open Educational Resources) to be used for CLIL in Primary 

Schools) (2/A4) 

 IO3 Wskazówki na temat tworzenia materiałów dydaktycznych oraz planów lekcji dla 

szkół podstawowych  

(ang. Guidelines on how to develop CLIL materials and lesson plans in primary schools) 

(1/A5) 

 IO4 Wskazówki na temat wdrażania i stosowania metodologii CLIL w szkołach 

podstawowych  

(ang. Guidelines on how to use CLIL in primary schools) (2/A5) 

 IO5 Podręcznik dla nauczycieli CLIL w szkołach podstawowych – Część 1 i 2.  

(ang. Guide addressed to teachers on how to use CLIL methodology in primary schools) 

(3/A5) 

 IO6 Kurs internetowy dla nauczycieli na temat zastosowania metodologii CLIL w 

nauczaniu w szkole podstawowej  

(ang. E-course addressed to teachers on how to use CLIL methodology in primary school) 

(4/A5) 
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 IO7 Pakiet 15 modułowych planów lekcji CLIL w zakresie przyrody, geografii i 

matematyki (1/A6) 

 

Celem projektu C4C - CLIL dla Dzieci jest zatem zaoferowanie przyszłym i praktykującym 

nauczycielom szkół podstawowych pełnego programu szkoleniowego mającego na celu 

zwiększenie ich wiedzy z zakresu zintegrowanego nauczania przyrody, geografii i matematyki. 
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2 Zalety i wyzwania w implementacji metodologii CLIL w szkole 

podstawowej 

Z uwagi na fakt, że wiedza to zbiór umiejętności, wydaje się, iż nie ma powodu, dla którego 

powinno się odnieść je pojedynczo tylko do wybranych obszarów doświadczenia. Jeżeli wiedza 

jest rozumiana jako umiejętność badania i eksperymentowania, odnosi się ona potencjalnie do 

wszystkich przedmiotów szkolnych, na przykład umiejętności matematyczne są przydatne nie 

tylko w zakresie przedmiotów ścisłych, lecz także na sztuce i muzyce. Takie rozumienie pewnej 

uniwersalności różnych umiejętności odzwierciedla holistyczne rozumienie pojęcia wiedzy, gdzie 

„różne techniki ludzkiego dochodzenia są ze sobą zestawione i zintegrowane w celu 

precyzyjnego badania różnych aspektów doświadczenia i w interesie szybszego oraz bardziej 

zrozumiałego uczenia się" (Carr 2003: 126). Promując zintegrowane podejście i praktyczne 

rozwiązywanie problemów, Dewey nie był zwolennikiem tradycyjnego, w większości 

przedmiotowego kształcenia. Podstawową zasadą holistycznego uczenia się jest teoria 

konstruktywistyczna. Zwolennicy tego pomysłu postrzegają uczenie się jako odkrywanie i 

budowanie mentalnego schematu przez uczniów wchodzących w interakcje ze swoim 

otoczeniem na różnych poziomach. Taylor i MacKenney wyjaśniają, że podejście to postrzega 

całą wiedzę jako sieć współzależnych zjawisk, stąd „jeżeli kształcenie jest rozbite na segmenty, 

które są nauczane niezależnie od siebie, wówczas pojęcia zostają od siebie oddzielone i stają się 

chaotyczne” (2008:144). Uczenie się w sposób zrozumiały wynika raczej z otrzymania szerszego 

punktu widzenia niż z podziału rzeczywistości na oddzielne informacje. 

 

Ponieważ holizm opiera się na konstruktywizmie, polega on także na tych samych zasadach 

określonych przez Brooks i Brooks (1993: ix):  
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 Nauczyciele dążą do poznania punktu widzenia uczniów i cenią go. Pozwala im to 

zaplanować lekcje, które odpowiadają zainteresowaniom i indywidualnym potrzebom 

uczniów. 

 Nauczyciele organizują lekcje, aby rzucić wyzwanie przypuszczeniom uczniów. Nawet 

najmłodsi uczniowie przychodzą do klasy mając pewne wcześniejsze doświadczenie i 

przekonania. Aby się uczyć, muszą odnaleźć swoją tożsamość i skonfrontować się z nową 

wiedzą. 

 Nauczyciele uznają fakt, że uczniowie muszą dołączyć istotność do programu nauczania. 

Jeżeli treść jest dla uczniów istotna, ich motywacja do uczenia się zostanie podtrzymana.  

 Nauczyciele organizują lekcje wokół obszernych tematów, a nie wąskich zakresów 

informacji. W rezultacie, mogą dostrzec sens uczenia się poszczególnych elementów 

szerszego punktu widzenia. 

 Nauczyciele oceniają uczenie się przez uczniów w kontekście codziennych badań w 

klasie, a nie odrębnych zdarzeń. Rozwijająca się kompetencja uczniów może być 

zaobserwowana w trakcie zadania, które usiłują skończyć. Dlatego też, ich praca 

powinna zostać oceniona raczej jako suma wysiłku podjętego podczas całego procesu 

niż na podstawie pojedynczego testu.  

 

Zasady te brzmią szczególnie rozsądnie w przypadku młodszych uczniów, którzy chętnie 

podejmują wyzwanie zdobywania nowych umiejętności lub wiedzy, jeżeli ich zainteresowanie 

jest odpowiednio wzbudzone. Struktura edukacji wczesnoszkolnej pozwala na stwarzanie 

warunków, w których zajęcia obracają się wokół obszernych tematów, do których z kolei mogą 

odnosić się wszystkie przedmioty. 

 

Przyjęcie holistycznego pojęcia w nauczaniu wymaga zaplanowania metody formalnego 

nauczania, które odnosi się do wszystkich zakresów tematycznych i dąży do wsparcia dziecka w 

jego społecznym, psychologicznym, fizycznym i poznawczym rozwoju. Aby zaspokoić wszystkie 
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te różnorodne potrzeby, zaproponowano podejście do nauczania CLIL. Charakteryzuje się ono 

wrażliwością oraz syntezą wiedzy, umiejętności i pomysłów z różnych zakresów 

przedmiotowych. Taki stosunek do treści nauczania wzbogaca aktywność pedagogiczną i 

promuje zgłębianie szerszej wrażliwości poprzez różnorodność metod. Jonathan Savage (2011) 

wymienia cele nauczania i uczenia CLIL, którymi są:  

 

 motywować i zachęcać uczniów do nauki w sposób życzliwy, w połączeniu z ich szerszymi 

doświadczeniami życiowymi;  

 opierać się na podobieństwach w poszczególnych przedmiotach i pomiędzy nimi (pod 

względem treści przedmiotowych, narzędzi pedagogicznych i procesów uczenia się) oraz 

precyzować te związki na różne sposoby; 

 zapewniać uczniom aktywne uczenie się i poprzez doświadczenie; 

 rozwijać znaczącą współpracę pomiędzy pracownikami prowadząc do podwójnych 

korzyści związanych z programem nauczania i rozwojem zawodowym; 

 przyczyniać się do szerokiego zakresu możliwości nauczania i uczenia się w ramach 

nauczania poszczególnych przedmiotów, pomiędzy przedmiotami i w odniesieniu do 

określonych tematów lub aspektów zewnętrznego programu nauczania;  

 promować poznawczy, osobisty i społeczny rozwój ucznia w zintegrowany sposób; 

 umożliwić nauczycielem ocenę i refleksję nad ich nauczaniem oraz bycie twórczym i 

innowacyjnym w planowaniu programu nauczania; 

 ułatwić wspólną wizję nauczycieli i menedżerów poprzez znaczącą współpracę na 

wszystkich poziomach planowania programu nauczania (42). 

 

Z punktu widzenia nauczania dodatkowego języka, powyższe cele określają strukturę programu 

nauczania przedmiotu na wiele sposobów. Po pierwsze, uczniowie bez względu na wiek, nie są 

pustymi naczyniami, które czekają na zapełnienie wiedzą. Przychodzą do klasy posiadając 

wcześniejsze doświadczenie w wielu sferach życia i którym są chętni podzielić się z innymi. W 

kwestii wczesnej formalnej edukacji językowej, podejście to poparłoby wykorzystanie uczuć, 



 

 

 
 
 

 

 
C4C – CLIL for Children 
Erasmus+  PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2) Numer projektu: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Strona 9 z 30 

doświadczeń i pomysłów uczniów do nauczania języka na treści, która jest prawdziwie 

interesująca dla nich i tym samym wystarczająco motywująca aby poprawić uczenie się. Po 

drugie, ponieważ życie nie jest ciągiem odrębnych wydarzeń, które mają miejsce jedno po 

drugim, lecz jest raczej złożonym połączeniem bodźców z wszystkich dziedzin wiedzy 

nieustannie bombardujących dziecko, zastosowane tej przypadkowo zdobywanej wiedzy o 

świecie w formalnej edukacji jest uzasadnione. Podejście to przesuwa nacisk z nauczania faktów 

specyficznych dla danego przedmiotu na głębsze rozumienie zjawisk i doświadczeń, które są 

wspólne dla różnych dziedzin wiedzy. Co więcej, podkreśla ono potrzebę precyzowania tych 

związków i tym samym uświadamiania dzieciom mnogości współzależności pomiędzy zakresami 

przedmiotowymi. Język staje się w ten sposób narzędziem do dostarczania wiedzy 

merytorycznej z różnych przedmiotów, a nauka zasad jej struktury i zastosowania staje się 

drugorzędna. 

 

Podejście CLIL kładzie również nacisk raczej na aktywne przyswajanie wiedzy poprzez 

eksperymentowanie, tworzenie hipotez, ich sprawdzanie i wyciąganie wniosków, a nie na 

otrzymywanie gotowych rozwiązań. Z tego powodu, nauczanie indukcyjne dodatkowego języka 

jest preferowane od dedukcyjnego, a techniki implicytne - od eksplicytnych. Jedną z 

najważniejszych zasad tego podejścia jest współpraca pomiędzy nauczycielami różnych 

przedmiotów. Ponieważ wiedza jest wspólnym dobrem i w dużej mierze nie należy wyraźnie  do 

jednego zakresu przedmiotowego, nauczyciele reprezentujący różne dyscypliny akademickie 

muszą współpracować, aby pomóc ich uczniom zrozumieć związki pomiędzy przedmiotami i ich 

współzależności oraz dostrzec spójny charakter wiedzy.  

 Z uwagi na fakt, że małe dzieci w wielu systemach edukacji w Europie realizują zintegrowany 

program nauczania w pierwszych latach formalnego nauczania, gdzie nauka odbywa się w 

sekcjach tematycznych zawierających przeplatające się elementy różnych przedmiotów, wydaje 

się, że nie ma powodu, dla którego nauczanie języka obcego powinno zostać wykluczone z tej 

formy. Język jest naturalnym środkiem wyrazu w nauczaniu wszystkich innych przedmiotów. 

Jeżeli uczniowie posługują się w klasie ich językiem ojczystym, mogliby również zostać zachęceni 
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do używania elementów języka dodatkowego do wykonywania tych samych zadań angażujących 

niejęzykową wiedzę przedmiotową. Podejście CLIL również zakłada, że znajomość pojedynczego 

przedmiotu odniesie korzyść z kontaktu z innymi dziedzinami poprzez wzbogacenie się o 

elementy tradycyjnie należące do innego przedmiotu szkolnego. Dzieci, jeżeli zostaną zachęcone 

i przeszkolone, naturalnie przeniosą ich wiedzę zdobytą w jednym doświadczeniu na drugie, 

przekraczając granice klasyfikacji przedmiotowej. Dodatkowy język może wzbogacić zrozumienie 

zjawisk fizycznych u uczniów poprzez odzwierciedlanie elementów wiedzy przedmiotowej w 

inny od języka ojczystego sposób, przekazując z tego powodu dodatkowe informacje. 

Podejście to, promując aktywne poszukiwanie wiedzy i zintegrowane nauczanie przedmiotów, 

będzie naturalnie wymagało rozległej współpracy pomiędzy uczniami pracującymi nad różnymi 

projektami, poprzez które nie tylko zdobędą doświadczenie i rozumienie świata, lecz również 

rozwiną umiejętności krytycznego i logicznego myślenia. Dodatkowo, nauczą się oni jak ze sobą 

współpracować i ponieważ żadne zajęcie nie jest skoncentrowane na jednym szczególnym 

przedmiocie, wszyscy zaangażowani uczniowie poczują się kompetentni i biegli przynajmniej w 

jednej części zadania. 

 

Nauczanie CLIL oczywiście wymaga dużej ilości planowania i zaangażowania wszystkich 

nauczycieli przedmiotów. Mimo, że jest to raczej wymagające i trudne przedsięwzięcie dla 

pracowników szkoły, umożliwia im ono uniknąć wypalenia zawodowego poprzez nieustanne 

poznawanie faktów, które będąc elementami różnych obszarów przedmiotowych niż tylko 

swoich, mogą być dla nich całkowicie nowe i poprzez poszerzenie zakresu, mogą pomóc im 

utworzyć bardziej innowacyjne i kreatywne zdania i tym samym doprowadzić zarówno do 

rozwoju osobistego jak i zawodowego. 

Oprócz oczywistych zalet, jest oczywiście kilka wyzwań zastosowania CLIL w kontekście szkoły 

podstawowej. Podejście to zwykle zakłada, że nauczyciel przedmiotu mający pewną 

kompetencję językową w drugim języku, otrzymuje swą specjalistyczną wiedzę wzbogacając ją 

elementami dodatkowego języka. Wyzwaniem jest tutaj zapewnienie, że uczniowie zdobędą 

wiedzę merytoryczną i że cele językowe zostaną osiągnięte. Wydaje się to nieuniknione, że 
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nauczyciel przedmiotu będzie usilnie skłaniał się w kierunku nauczania treści pozostawiając 

rozwój językowy ucznia, a nauczyciel języka postąpi odwrotnie. Dlatego, ścisła współpraca 

pomiędzy nauczycielami przedmiotu i języka jest niezbędna dla efektywnego programu CLIL w 

środowisku szkoły podstawowej. 

 

Kolejnymi realnymi przeszkodami utrudniającymi wprowadzenie metodologii CLIL do 

powszechnej praktyki w szkole podstawowej są braki materiałów, nieodpowiednie 

przeszkolenie nauczycieli w zakresie praktycznych technik przygotowania lekcji CLIL i formalne 

kwalifikacje nauczycieli do dostarczania wiedzy przedmiotowej w drugim języku. Jednak, przy 

odpowiednich warunkach, korzyści znacząco przewyższają wady i dlatego powinno się 

promować wczesne formalne nauczanie języka angielskiego w formie CLIL w kontekście szkoły 

podstawowej.  
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3 Wyniki analizy wstępnej  Raportu na temat metodologii CLIL w 

szkołach podstawowych (1/A4) oraz Spisu Otwartych Zasobów 

Elektronicznych CLIL (2/A4) 

Raport dotyczący aktualnego zastosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych (IO1, 

1/A4) został opracowany na podstawie czterech raportów narodowych przygotowanych przez 

partnerów z Włoch, Polski, Portugalii i Rumunii. Łączy on dwa badania źródeł wtórnych na temat 

CLIL, wyniki ankiety przeprowadzonej głównie w krajach partnerskich i innych krajach Unii 

Europejskiej oraz przykłady dobrej praktyki odnoszącej się do europejskiego doświadczenia we 

wdrażaniu CLIL do edukacji w szkole podstawowej. Wyniki te ukazały ogromne zapotrzebowanie 

zarówno na szkolenia, jak i materiały dydaktyczne na temat CLIL wśród nauczycieli szkół 

podstawowych i innych zainteresowanych grup. Ankietowani Kwestionariusza C4C 

zasygnalizowali, że doceniliby łatwo dostępny kurs na temat metodologii CLIL, który 

zaoferowałby wyczerpujące szkolenie w sposobie efektywnego opracowania materiałów i 

planów lekcji CLIL w szkole podstawowej. Wyrazili oni również zainteresowanie uczestnictwem 

w kursach i warsztatach online.   

 

Spis istniejących Otwartych Zasobów Elektronicznych do wykorzystania w nauczaniu CLIL w 

szkole podstawowej (IO2, 2/A4) jest wynikiem pracy czterech głównych partnerów projektu C4C 

– CLIL for Children z Włoch, Polski, Portugalii i Rumunii, którzy zebrali 90 Otwartych Zasobów w 

formie planów lekcji CLIL oraz materiałów dydaktycznych z zakresu przyrody, geografii i 

matematyki. Materiały te pochodzą z zasobów krajów europejskich takich, jak: Czechy, Niemcy, 

Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia i Hiszpania. Dokument ten zawiera również zestaw 

wskazówek dotyczących efektywnego wykorzystania metodologii CLIL, ocenia zebrane plany 

lekcji oraz materiały dydaktyczne pod kątem klarownych kryteriów oceny oraz odnośniki do 

ocenianych materiałów. Spis zawiera kilka różnych rodzajów Otwartych Zasobów Edukacyjnych 

CLIL dla uczniów, jak również użyteczne materiały dla nauczycieli CLIL.  
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Zarówno nauczyciele przedmiotowi, jak i nauczyciele języka angielskiego jako obcego 

pracujących za pomocą metodologii CLIL często skarżą się na brak odpowiednich źródeł, na 

podstawie których mogliby przygotować lekcje CLIL, np.:  planów lekcji, pomocy wizualnych, kart 

pracy, itd., co stanowi dla nich jedno z większych wyzwań w implementacji nauczania CLIL w 

szkole. Dlatego odpowiednie materiały dydaktyczne, również takie, które zawierają szczegółowe 

instrukcje i wskazówki dla nauczyciela są niezwykle istotne we wspieraniu pracy nauczyciela i 

popularyzowaniu metodologii CLIL. Spis istniejących Otwartych Zasobów Edukacyjnych jest 

rezultatem badań internetowych przeprowadzonych dla celów projektu C4C – CLIL for Children 

i stanowi bank materiałów do nauczania przyrody, geografii i matematyki, z których nauczyciele 

mogą korzystać przygotowując własne plany lekcji.  
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4 Pakiet C4C planów lekcji CLIL  

Celem pakietu 15 modułowych planów lekcji CLIL opracowanego w ramach projektu C4C – CLIL 

for Children jest wsparcie nauczyciela za pomocą wskazówek na temat przygotowania  I 

przeprowadzenia lekcji CLIL w opraciu o materiały dydaktyczne pochodzące z Otwartych 

Zasobów lub własne.  Projekt C4C – CLIL for Children oferuje pakiet 15 modułowych planów lekcji 

(zaplanowanych na 90 minut każda) na podstawie mapy zaprezentowanej na Rysunku 1. poniżej.  

Pakiet modułowych planów lekcji CLIL odnosi się do treści nauczanych w ramach trzech 

przedmiotów: 

 

 PRZYRODY 

 GEOGRAGII 

 MATEMATYKI 

 

Przedmioty zostały podzielone na moduły w następujący sposób: 

 

 PRZYRODA: 

o Świat roślin (ang. The World of Plants) 

o Świat zwierząt (ang. The World of Animals) 

 

 GEOGRAFIA: 

o Świat wokół nas (ang. The World around Us) 

 

 MATEMATYKA: 

o Świat liczb (ang. The World of Numbers) 

o Świat kształtów i jednostek (ang. The World of Shapes and Units) 
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Lekcje w ramach każdego z modułów zorganizowane zostały w sekwencji: a) lekcja ogólna jest 

lekcją wprowadzającą dany temat, b) lekcja szczegółowa, która opiera się i stanowi rozszerzenie 

lekcji wprowadzającej i c) lekcja projektowa, która zawiera zadanie wymagające od uczniów 

stworzenie prezentacji/projektu lub przygotowanie wystąpienia, itp.  

 

 

 

Rysunek 1. Mapa zawartości pakietu 15 planów lekcji CLIL powstałego w ramach projektu C4C – CLIL for Children 

 

W przypadku każdego z nich 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. 

 

Istotne jest przygotowanie lekcji w ramach danego modułu w sekwencji. 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 
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lekcji poprzedzającej. Kolejnym ważnym aspektem jest niewątpliwie zachowanie tych samych 

celów nauczania we wszystkich z sekwencyjnych lekcji. Każda z planowanych lekcji CLIL powinna 

posiadać odpowiednią szczegółową strukturę odzwierciedlającą informacje dotyczące:  

 

 oczekiwanych rezultatów nauczania zarówno w zakresie wiedzy przedmiotowej, jak i 

językowej, 

 celów nauczania (tzw. kryteriów powodzenia), 

 atrakcyjnych dla dzieci typów aktywności, 

 rodzajów niezbędnych 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.,  

 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. 

 

Zasady planowania lekcji CLIL: 

 

 do wprowadzenia omawianego tematu można wykorzystać materiały wizualne, 

 materiały powiązane z lekcją powinny zostać opisane w planie lekcji oraz zobrazowane 

za pomocą zdjęcia ekranu/rysunku na wypadek, gdyby podany link nie był już aktywny, 

 każda lekcja zawiera element promujący interakcję, na przykład zadanie oparte na 

pracy w parze lub w grupie, 

 każda lekcja powinna zawierać (zaadaptowane) materiały autentyczne takie, jak film 

video, tekst, piosenkę, itd. 
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 każda lekcja powinna zawierać przynajmniej jeden element z tzw. 4C poza Treścią (ang. 

Content): Komunikację (ang. Communication), Kulturę (ang. Culture) lub Umiejętności 

poznawcze (ang. Cognition), 

 lekcja 3 w każdym module powinna zawierać zadanie polegające na przygotowaniu 

przez uczniów prezentacji, wystąpienia lub projektu, 

 należy pamiętać o informacji na temat czasu przewidzianego na zrealizowanie każdego 

zadania, 

 materiały wizualne, nagrania audio oraz filmy video powinny pochodzić i być 

połączone linkiem do konkretnych Otwartych Zasobów Elektronicznych lub opatrzone 

odnośnikiem wskazujących na ich autorów. 
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5 Szablon C4C planu lekcji CLIL 

Przedmiot 

Moduł  

 

 

 

Zdjęcie 

 

 

 

Lekcja 1 temat –  

Lekcja 2 temat –  

Lekcja 3 temat – 

Lekcja X 

Cele językowe: 

Słownictwo: 

Umiejętności: 

Funkcje: 

4C: 
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Cele przedmiotowe:  

Wprowadzenie:  

materiały wizualne/pomoce dydaktyczne + czas pracy 

słownictwo/karty pracy; opowiadanie/bajka + czas pracy 

Zadanie 1:  

historyjka/film video/piosenka + czas pracy 

Zadanie 2:  

mini teatrzyk/praca w grupie, praca w parach/naśladowanie/prace plastyczne/zadania 

pisemne/karty pracy + czas 

Zadanie 3:  

mini produkcja/prezentacja/opis + czas 

 

 

 

 

 

 

Każde zadanie posiada sugestię dodatkowej formy aktywności CLIL dla uczniów, którzy wcześniej 

ukończą dane zadanie (ang. fast finisher). 
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6 Przykład Planu Lekcji C4C 

Przyroda 

Świat zwierząt (ang. The World of Animals)  

[2/3 rok nauki] 

 

 

 

Lekcja 1 temat – Zwierzęta w domu, zwierzęta w dżungli  

Lekcja 2 temat – Łuski, sierść i pióra 

Lekcja 3 temat – Zwierzęta pod naszą opieką 
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Lekcja 1 

Cele językowe: 

Słownictwo:  Uczniowie znają nazwy zwierząt hodowlanych, dzikich i domowych oraz 

czasowniki wyrażające ich umiejętności, np. swim, jump, run, itd. 

Umiejętności: Students understand simple information from authentic video 

Funkcje:  Uczniowie potrafią określić środowisko naturalne danych zwierząt, opisać, czym 

się żywią oraz wymienić ich umiejętności  

Cele przedmiotowe:  

 

 

Wprowadzenie:  10 minut 

 

Nauczyciel pokazuje uczniom duże zdjęcie przedstawiające dżunglę (na przykład takie, jak na 

zdjęciu na stronie http://www.mariposajunglelodge.com/images/bg-page.jpg) i pyta o 

przykłady zwierząt, które mogą żyć: 

w dżungli:  

 

  [What’s this? What animals live in the jungle?] 

 

w gospodarstwie (na przykład http://thequakerquill.org/wp-content/uploads/2014/02/Farm-

Barn.jpg) 

 

http://www.mariposajunglelodge.com/images/bg-page.jpg
http://thequakerquill.org/wp-content/uploads/2014/02/Farm-Barn.jpg)
http://thequakerquill.org/wp-content/uploads/2014/02/Farm-Barn.jpg)
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  [What’s this? What animals live on a farm?] 

 

w domu (na przykład http://documentone.ca/wp-content/uploads/2015/05/inside-home-

good-design-1-on-others.jpg) 

 [What’s this? What animals live in a house?] 

 

Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcie tygrysa (na przykład takiego, jak na  http://science-

all.com/image.php?pic=/images/tiger/tiger-06.jpg) 

  [What’s this? Where does the tiger live?] 

 

Pyta uczniów o nazwę zwierzęcia i jego środowisko naturalne, a po otrzymaniu odpowiedzi 

umieszcza zdjęcie tygrysa na zdjęciu dżungli.  

 

Nauczyciel postępuje podobnie ze zdjęciami krowy i kota.  

(na przykład https://www.tes.com/lessons/P4OuQfle3soq7Q/cows ) 

  [What’s this? Where does the cow live?] 

(na przykład http://animaliaz-life.com/image.php?pic=data_images/cat/cat5.jpg) 

http://documentone.ca/wp-content/uploads/2015/05/inside-home-good-design-1-on-others.jpg)
http://documentone.ca/wp-content/uploads/2015/05/inside-home-good-design-1-on-others.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
https://www.tes.com/lessons/P4OuQfle3soq7Q/cows
http://animaliaz-life.com/image.php?pic=data_images/cat/cat5.jpg
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  [What’s this? Where does the cat live?] 

 

Wprowadzenie: 20 minut  

Nauczyciel pokazuje dzieciom karty ze zdjęciami innych zwierząt, pytając o ich nazwy (elephant, 

monkey, crocodile, parrot, snake, pig, horse, sheep, hen, duck, dog, hamster, rabbit, turtle, gold 

fish) 

 

[Look at these animals. What’s this?] 

 

Uczniowie podchodzą do tablicy, losują karty ze zdjęciami zwierząt i wspólnie decydują, gdzie 

dane zwierzę mieszka. Jeśli zdarzy się, że jakieś zwierze może zamieszkiwać więcej niż jedno 

miejsce, jego zdjęcie zostaje umieszczone w pobliżu obu środowisk naturalnych. 

 

[Come to the board… Draw one card… What animal is this? Where 

does it live? Put it in the right place.] 

Zadanie 1: 15 minut 

 Uczniowie oglądają film video na temat zwierząt, które rozpozanali na obrazkach.  

https://www.youtube.com/watch?v=0e1mXp8BNEY&list=PLSqpW8v_H6iYQGJtR01lY7zvEMVQmYXWB  

[Film podaje podstwowe informacje na temat królików, psów i kotów]  

[Let’s watch a video about pets. What animals can you see?] 

https://www.youtube.com/watch?v=dCii-DS6t1A&list=PLSqpW8v_H6iYAFnq0-Gj_hJhPAfeIuUv7  

 

Dzieci oglądają kolejny film. 

https://www.youtube.com/watch?v=0e1mXp8BNEY&list=PLSqpW8v_H6iYQGJtR01lY7zvEMVQmYXWB
https://www.youtube.com/watch?v=dCii-DS6t1A&list=PLSqpW8v_H6iYAFnq0-Gj_hJhPAfeIuUv7
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https://www.youtube.com/watch?v=96LRW_knWMU  

[Let’s watch a video about farm animals. What animals can you see?] 

[film zawiera podstawowe informacje na temat świń, kóz i koni]  

 

Ostatni z filmów przestawia dziekie zwierzęta. 

https://www.youtube.com/watch?v=lSsD1GfChEM&spfreload=10  

[Let’s watch a video about wild animals. What animals can you see?] 

  

[film zawiera podstawowe informacje na temat lwa, zebry, słonia nosorożca, hipopotama, 

geparda i żyrafy]  

 

Nauczyciel odtwarza film ponownie, zatrzymując go po prezentacji każdego ze zwierząt i zadając 

pytania na ich temat:  

[Where does it live? What does it eat? What can it do?] 

 

Nauczyciel zapisuje pytania na tablicy, a następnie zbiera odpowiedzi od uczniów i zapisuje je 

na tablicy. 

 

* Uczniowie wykonują zadanie (Załącznik 1) w oparciu o materiał video. 

[Watch the film and answer these questions.] 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=96LRW_knWMU
https://www.youtube.com/watch?v=lSsD1GfChEM&spfreload=10
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Zadanie 2: 25 minut 

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach lub parach. Każdy zespół otrzymuje trzy zdjęcia 

zwierząt (dzikie, hodowlane i domowe), każde z nich pocięte na pięć części. Każda grupa 

otrzymuje innych zestaw zdjęć oraz sztywną kartkę papieru lub tektury, do której będą przyklejać 

puzzle.  

[Work in groups. Do the puzzles and stick them on the cards.] 

Na przykład  

https://classconnection.s3.amazonaws.com/838/flashcards/510838/jpg/dutch_rabbit1304652799013.jpg   

  

http://thehappypuppysite.com/wp-content/uploads/2014/12/terrier-group.jpg  

 

http://www.proprofs.com/flashcards/upload/q5813939.jpg  

 
http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/animals/Mammals/H-P/pig-full-

body.jpg.adapt.945.1.jpg  

 
https://cdn.superstock.com/4413/Download/4413-204296.jpg  

https://classconnection.s3.amazonaws.com/838/flashcards/510838/jpg/dutch_rabbit1304652799013.jpg
http://thehappypuppysite.com/wp-content/uploads/2014/12/terrier-group.jpg
http://www.proprofs.com/flashcards/upload/q5813939.jpg
http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/animals/Mammals/H-P/pig-full-body.jpg.adapt.945.1.jpg
http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/animals/Mammals/H-P/pig-full-body.jpg.adapt.945.1.jpg
https://cdn.superstock.com/4413/Download/4413-204296.jpg
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https://www.activityvillage.co.uk/sites/default/files/images/horses_av2.jpg  

 
http://all4desktop.com/data_images/original/4242108-lion.jpg  

 
http://www.cliparthut.com/clip-arts/186/baby-zebra-clip-art-186366.png  

 
http://www.stevescottsite.com/elephant.jpg  

 

 

http://www.rootingforrhino.org/rhinofiles/image/rhinos/isolated_rhinos_white.png  

https://www.activityvillage.co.uk/sites/default/files/images/horses_av2.jpg
http://all4desktop.com/data_images/original/4242108-lion.jpg
http://www.cliparthut.com/clip-arts/186/baby-zebra-clip-art-186366.png
http://www.stevescottsite.com/elephant.jpg
http://www.rootingforrhino.org/rhinofiles/image/rhinos/isolated_rhinos_white.png
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http://img14.deviantart.net/a206/i/2012/103/d/d/hippo_png_hq_by_gd08-d4w0aet.png  

 
http://s1314.photobucket.com/user/Carnivora2014/media/jaguar_zpse722566f.png.html  

 
http://www.giraffeworlds.com/wp-content/uploads/Baringo-giraffe_624.jpg  

 

Uczniowie przyklejają obrazki na kartki/tekturę, nie pokazując ich nikomu. Jedno dzieci z każdej 

grupy/pary podchodzi do tablicy z jednym zdjęciem, którego jeszcze nie pokazujereszcie klasy.  

 

[Come here with your card but don’t show it. It’s a secret.] 

Inne dzieci zadają pytania próbując odgadnąć, jakie zwierzę znajduje się na posklejanym zdjęciu. 

Za każde pytanie zdobywają punkty dla grupy/pary. 

[Where does it live? What does it eat? What can it do?] 

* Opcjonalnie, uczniowie opisują zwierzęta w zeszytach i odczytują tekst przed resztą klasy, 

której zadaniem jest odgadnięcie nazwy zwierzęcia. 

  

 

 

http://img14.deviantart.net/a206/i/2012/103/d/d/hippo_png_hq_by_gd08-d4w0aet.png
http://s1314.photobucket.com/user/Carnivora2014/media/jaguar_zpse722566f.png.html
http://www.giraffeworlds.com/wp-content/uploads/Baringo-giraffe_624.jpg
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Zadanie 3: 20 minut 

[Work in groups. Make a poster with animals that live in the 
jungle/on the farm/in the house. Put the posters on the wall. 
Describe your poster.] 

 

Uczniowie pracują w trzech grupach. Każda grupa otrzymuje dużą kartkę papieru z etykietą: 

„Zwierzęta w gospodarstwie”, „Dzikie zwierzęta” oraz „Zwierzęta domowe”. Zadaniem dzieci 

jest zebranie zwierząt należących do danej kategorii i przyklejenie ich w odpowiednich miejscach 

na kartce papieru, którą otrzymali. Następnie, plakaty uczniów zostają powieszone na ścianie, a 

dzieci prezentują wyniki swojej pracy opowiadając o tym, co zwierzęta znajdujące się na ich 

plakacie jedzą, gdzie żyją, jakie posiadają umiejętności i czym się żywią. 

* Opcjonalnie, uczniowie pracują w dwóch większych grupach, z których każda otrzymuje dwie 

kartki papieru A4 podzielone na 6 ponumerowanych kwadratów. Na pierwszej piszą nazwy 

dowolnych zwierząt (lub przyklejają ich zdjęcia/obrazki), o których rozmawiali podczas lekcji. 

Grupy wymieniają się informacjami tak, aby odgadnąć jakie zwierzęta zostały umieszczone w 

kwadratach drugiej grupy. Zapisują nazwy zwierząt, które odgadły na swojej drugiej kartce 

papieru A4, a następnie sprawdzają, czy ich odpowiedzi się zgadzają.  

[Team 1, write names of any animals you want in the table. Team 2, 

ask questions, guess the animals and write their names in the table. 

Compare the tables.] 

 

cat pig lion 

zebra hippo goat 
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Załącznik 1 
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