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 Znajomość języków obcych jest konieczna. Klasy 4 kontynuują naukę języka poprzez 

podstawę programową w szkole. Wiadomo jest, że każda forma wspomagająca tą pracę, 

pozwala naturalnie i łatwo przyswoić poprzez zabawę i naturalną interakcję materiał 

językowy.  

 Wprowadzona innowacja daje uczniom możliwość nauki równocześnie w podstawie 

programowej podczas zajęć lekcyjnych jak też dodatkowo na zajęciach technicznych.  

 Innowacja skierowana jest do uczniów klas czwartych szkoły podstawowej i 

realizowana będzie w formie zajęć dodatkowych, technicznych, na których używany 

będzie język angielski. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w grupie chętnych 

uczniów z klas 4. 

 

   Należy wspomnieć, że nauka języków obcych w tym wieku wpływa korzystnie na rozwój 

dzieci, rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się w dalszym procesie 

kształcenia. Dodatkowo zajęcia manualne wpływają na koncentrację, rozwijają wyobraźnię, 

pomagają na przezwyciężenie wielu problemów oraz rozwijają umiejętności planowania.  

  W trakcie prowadzonych zajęć dzieci będą miały możliwość osłuchania się z „żywym 

językiem” w różnych sytuacjach, podczas wykonywania prostych rzeczy. Będą podejmowały 

także próby czytania prostych poleceń w języku angielskim i przełożenia ich na konkretne 

działania. 
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Cel ogólny:   rozbudzenie zainteresowania dzieci językiem, rozwijaniem problemów   

                      technicznych. 

Cele szczegółowe:  zabawa językiem i w języku angielskim, 

                                wykorzystanie naturalnych chęci dziecka na tym poziomie do zabawy, 

                                próba zmierzenia się z problemem i rozwiązanie go, 

                                planowanie pracy i podążanie za nim,       

                                rozwijanie umiejętności mówienia, słuchania, czytania. 



                         

  W związku z rozwojem pamięci i dobraniem go do odpowiedniej grupy wiekowej słownictwo 

stosowane na zajęciach tego typu będzie obejmowało i wiązało się z tematami prac 

technicznych:  

nazwy kolorów, szkoła, klasa, przybory szkolne, czas, pogoda, pory roku, nazwy dni tygodnia, 

liczebniki, jednostki miary, ludzkie ciało, ubranie, ulubione zajęcia, hobby, codzienne 

czynności. 

Na zajęciach będą używane zwroty służące do: 

powitania i pożegnania, przedstawiania się, pytania o wiek, pytania o posiadanie oraz 

wyrażanie posiadania, pytania o ilość i podawanie ilości, określenia przynależności 

przedmiotów, opis przedmiotów, osób, miejsc, określanie czynności rutynowych, pytanie o 

możliwości i umiejętności oraz ich nazywanie, pytanie o położenie oraz określanie położenia, 

określanie pogody, pór roku. 


