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AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM
Z ELEMENTAMI KULTURY BRYTYJSKIEJ
"Każdy moment w życiu zawiera jakqś okazję.
Umiejętnościqjestjq dostrzec"
GALILEUSZ

W procesie nauczania języka angielskiego w kla-
sach 1-3 szkoły podstawowej ważny jest sposób prze-
kazania wiedzy językowej. Aby skutecznie nauczyć
języka obcego należy podnosić motywację ucznia
i uatrakcyjnić zajęcia. Nadrzędną rolą nauczyciela jest
dążenie do zainteresowania uczniów nauką języka,
zwłaszcza w środowisku wiejskim. Uatrakcyjnienie
zajęć języka angielskiego powinno polegać na tym,
aby dzieciom kojarzyły się one nie z obowiązkiem sie-
dzenia i zapamiętywania słówek i zdań.

Dla podniesienia jakości mojej pracy napisałam
program innowacyjny: "Aktywizujące metody na-
uczania języka angielskiego w nauczaniu zintegro-
wanym z elementami kultury brytyjskiej':

rozwijanie umiejętności korzystania z różnych
źródeł informacji oraz Technologii Informacyj-
no Komunikacyjnej (TIK),
kształtowanie postawy wiary we własne moż-
liwości językowe,
wdrażanie do samodzielnego procesu uczenia
się języka obcego i stosowanie wiedzy w prak-
tyce,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
swoje wyniki w nauce,
rozwijanie postaw: ciekawości, otwartości i to-
lerancji.

Cele nadrzędne innowacji to:
promocja języka angielskiego wśród dzieci
i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,
zwiększanie motywacji do nauki,
rozwijanie zainteresowania ucznia językiem
angielskim,
uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia
się oraz spędzania wolnego czasu,
rozwijanie sprawności językowych, zwłaszcza
języka słyszanego i pisanego,
zainteresowanie uczniów kulturą brytyjską,

Cele szczegółowe to:
Uczeń:

nawiązuje swobodny dialog w komunikacji
interpersonalnej mając na uwadze wzbogace-
nie słownictwa przez książkę, film i piosenkę,
ćwiczy pracę w zespole i indywidualnie,
odkrywa swoje zdolności i predyspozycje do
różnych działań: artystycznych, plastycznych
i wiedzy,
łatwiej rozumie wypowiedzi w języku angiel-
skim dzięki możliwości oglądania i słuchania
oryginalnych wersji (bajek i filmów na DVD,
tradycyjnej książki, e-booka, piosenek ...).
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kształtuje w sobie tolerancję wobec innych
kultur,
jest zachęcony do samooceny swoich słabych
i mocnych stron,
umie posługiwać się słownikiem dwujęzycz-
nym,
rozwija umiejętność samodzielnego wyszu-
kiwania informacji z mediów, encyklopedii
czasopism itp.

audiolingwalna - słuchanie i rozumienie, od-
powiedzi na pytania,
drama np. scenki teatralne, recytacja wierszy,
pokaz mody, zamawianie w sklepiku szkol-
nym,
multimedialne - filmy DVD, z Internetu, m.in.
stworzenie folderu reklamującego szkołę,
piosenki - słuchanie i śpiewanie piosenek ze
znanych bajek,
mapa mentalna - uzupełnianie i tworzenie
obrazu,
portfolio językowe pt. "My school memory
book"
album, kalendarz, komiks, dyktando, łączenie
tekstu z obrazkiem, uzupełnianie luk, two-
rzenie słowniczka, literowanie, "bag of fairy"
- kapelusza,
różnorodne gry i zabawy językowe: ćwierć-
Iand, "talerzyki" językowe, walizeczka - kosz,
Cll czyli Commmunity language learning,
gorące krzesło, Bingo, domino obrazkowe,
Simon says, lips reading, little riddls, mem-
mory, warm & cold, słowna koszykówka, Ups,
kółko i krzyżyk, kalambury i inne,
praca ze słowniczkiem,
lekcje craft art - tworzenie rysunków, prze-
brań, makiet, kącik kultury brytyjskiej,
metoda .brain gym" - gimnastyka mózgu wg
Dennisona,
tańce,
imprezy i konkursy kulturalne w klasach,
w szkole,
spotkania z miejscowym Brytyjczykiem.

Oczekiwane efekty:
Dla szkoły:

poszerzenie oferty edukacyjnej I etapu kształ-
cenia,
wzbogacenie tradycyjnych form i metod pra-
cyo nowocześniejsze,
promocja szkoły: strona internetowa szko-
ły, kącik, wystawa, gazeta lokalna impreza
szkolna ("Dzień brytyjski" - cyklicznie co roku
w okolicach 8 czerwca).

Dla ucznia:
łatwość rozumienia języka w wersji oryginal-
nej,
zwiększenie kompetencji językowych w mo-
wie i piśmie,
nabycie umiejętności pracy w grupie,
wzrost świadomości międzykulturowej,
wzrost umiejętności posługiwania się narzę-
dziami ICT (Information and Communication
Technologie).

Aby zrealizować cele innowacji stosuję następu-
jące metody i techniki pracy:

komunikacyjna - dialogi, scenki,

6.Gimnastyka umysłu
metoda Dermisona
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9.Prace uczniowskie foldery

1O.Lekcja świqteczna - wykonanie crackery
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t t.Święto misia: Winnie the pooh and Paddington

12.Pancake Day
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Obecnie jestem w trakcie realizacji innowacji.
Dzieci klas 1-3 uczestniczyły w projekcjach fragmen-
tów filmów w oryginalej wersji językowej, w zaba-
wach w pantomimę, uczyły się piosenek w wersji
Super Simple Songs. Ponadto każde dziecko two-
rzyło portfolio językowe pt. "My memory book"
Dzieci brały udział w konkursach recytacji angiel-
skich wierszy i konkursie pięknego czytania tekstu
literackiego. W ramach działań pt."Kulturą brytyjską
zakręceni" uczniowie klas pierwszych przygotowa-
li spacer z parasolkami, wykonali maski i dynie na
Halloween. A na Boże Narodzenie wykonali cracery.
Dzieci uczyły się parzyć herbatę po angielsku, ob-
chodziły święto naleśnika, czyli Pancake Day, Irish
Day czyli Dzień Św. Patryka - poznawali kulturę Ir-
landii poprzez filmy edukacyjne, quizy, wykonywali
zielone koniczynki i zielone slimy. Z okazji święta
.Pluszoweqo Misia" oglądały fragmenty filmu ze
słynnym misiem brytyjskim o imieniu Paddington.

Natomiast klasa trzecia co miesiąc robiła zakupy po
angielsku w sklepiku szkolnym. Klasa grała w zapro-
jektowaną przez nauczyciela grę walentynkową oraz
inne gry on- line. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
uczniowie klasy trzeciej wykonywali łańcuch kartek
walentynkowych. Byli uczestnikami spotkania o kul-
turze brytyjskiej z osobą, która miała możliwość jej
poznawania przez kilkanaście lat w Wielkiej Bryta-
nii. Aby urozmaicić zajęcia i kształtować postawę
tolerancji wobec innych kultur uczniowie wykonali
przy pomocy nauczyciela makiety - symbole Wiel-
kiej Brytanii. Ponadto chętni uczniowie uczestniczy-
li w zajęciach kółka. W celu podnoszenia percepcji
i sprawności myśli mózgu na zajęciach języka an-
gielskiego stosowana była metoda kinezjologiczna
brain gym, czyli gimnastyka umysłu wg Dennisona.
Na podsumowanie, w okolicach 8 czerwca czyli uro-
dzin królowej, uczniowie klas 1-3 prezentują kulturę
brytyjską w krótkim przedstawieniu.

74.Uczestnicy konkursu pt. "English Poem Recitation Competition."
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