
Dwujęzyczna Szkoła 
Podstawowa Smart School 

Zakręt

Silvia Tomaszewska
Marta Słowikowska

Edyta Wernicka

Szkoła Podstawowa nr 11 im. 
Żołnierzy I Dywizji 

Kościuszkowskiej w Warszawie



Jak to 
realizować?

CLIL ?
Literacy?



Składniki:
● Chęć i wewnętrzna motywacja do pracy
● Kreatywność
● Szukanie nowych pomysłów
● Praca zespołowa 
● Pomoc szkoły ( w państwowych szkołach zgoda 

i pomoc organu nadzorującego)
● Refleksja

Oto nasz przepis!



Szkoła Podstawowa nr 11 w Warszawie 

Klasy 1-3 (ze zintegrowanym nauczaniem językowo-
przedmiotowym)

2 lekcje j. angielskiego

2 dodatkowe lekcje przeznaczone na zintegrowane nauczanie 
językowo-przedmiotowe z j. angielskim

Klasy 4-6 (ze zintegrowanym nauczaniem 
językowo-przedmiotowym)

2 dodatkowe lekcje języka angielskiego

(5 godzin tygodniowo)

dodatkowo 2 przedmioty nauczane CLIL 

(np. przyroda, biologia)-po 1 godzinie na 
przedmiot

drugi język obcy

Klasy 7-8 oddziały dwujęzyczne 

2 dodatkowe lekcje języka angielskiego

(5 godzin tygodniowo)

dodatkowo 2 przedmioty nauczane CLIL 

(np. przyroda, biologia)

drugi język obcy



Edukacja wczesnoszkolna
klasy 1-3

Małe dzieci uczą się polisensorycznie. Odkrywają świat zmysłami, 
potrzebują wielu obserwacji, eksperymentów i działania w ruchu. 
Na tym etapie dziecko ma również olbrzymią potrzebę zabawy.



Rozwój języka w pierwszej klasie jest na bardzo różnym 
poziomie tak jak inne umiejętności poszczególnych dzieci 
w klasie.



Edukacja wczesnoszkolna to nie tylko matematyka, j.polski, 
muzyka, w-f, przyroda. To przede wszystkim rozwój emocjonalny i 
społeczny. Zaangażowanie jest możliwe w bezpiecznej życzliwej 
atmosferze. 



W każdym kolejnym roku pracy uczeń potrafi 
troszkę więcej



komunikacja
zawartość treściowa i integracja tych treści z językiem obcym

myślenie w  języku obcym
wprowadzanie wątków kulturowych

Literacy 4 CLIL -praca z tekstami kultury

Wszystkie te elementy mogą się odbywać podczas większości zajęć 
lekcyjnych z wyłączeniem języka polskiego.

To nauczyciel wychowawca integruje treści z językiem znając swoją 
klasę. Może współpracować ze specjalistami.

CLIL to:



Towarzysz uczniowi w procesie uczenia się

Wykorzystaj wiedzę i 
zainteresowania swoich 

uczniów

Stwórz sytuację, w której twój uczeń 
zacznie sam wyciągać wnioski

Dwa opisy

Tworzenie pracy pisemnej dla ucznia klasy młodszej jest dużym 
wyzwaniem, nie pozostawiaj go z tym samego

https://repository.lit4clil.uw.edu.pl/literacy-units/

https://youtu.be/_AQr0KS9FiU
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Klasy 1-3 

4 godz - J. Angielski

1 godz - Przyroda po angielsku

1 godz - Matematyka po angielsku

1 godz - Fonetyka

2 godz - Projekt (prowadzone dwujęzycznie)

Autorski program, którego 
celem jest umożliwienie 
uczniom poznania innych 
kultur, tradycji i zwyczajów z 
wykorzystaniem języka 
angielskiego.



Klasy 4-6

6 godz - J. Angielski

1 godz - Realizacja Tekstów Kultury (Literacy)

1 godz - Wiedza o Świecie 

1 godz - Przyroda po angielsku

1 godz - Geografia (prowadzona dwujęzycznie)

Klasy 7-8

6 godz - J. Angielski w tym Realizacja Tekstów Kultury 
(Literacy)

1 godz - Wiedza o Świecie 

1 godz - Geografia (prowadzona dwujęzycznie)

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School Zakręt



Wiedza o Świecie
Powstał jako kontynuacja Szkolny Projekt Międzykulturowy (klasy 1-3)

Cele: 
● rozwijanie umiejętności rozmowy po angielsku (Speaking)
● rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz analizowania racji, 

poglądów, działań, w celu rozumienia sytuacji społecznej, 
ekonomicznej i kulturowej drugie osoby



Realizacja Tekstów Kultury (Literacy)

Powstał w trakcje projektu Lit4CLIL
Cele: poznawanie, analiza i tworzenie tekstów pisemnych

Proces uczenia się nie koncentruje się na strukturach 
gramatycznych, lecz na funkcjach językowych.

https://www.youtube.com/watch?v=Cg_mi3ycnfg&t=6s


Realizacja Tekstów Kultury (Literacy)

Może być realizowany w 
ramach zwykłej lekcji 
języka angielskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=M2yfztCCMjw
http://drive.google.com/file/d/1cpWMPK3ufST3ZbmN-rXWeaSANNb14bkL/view


Do nauki są wykorzystywane teksty w języku angielskim 

(artykuły, filmy, dokumenty, piosenki, obrazy, zdjęcia, itp.)

Geografia, Przyroda i inne przedmioty CLIL

Uczeń ma za zadanie
przeczytać tekst lub
obejrzeć film przed
lekcją, by później
omówić temat na
lekcji dwujęzycznie.

Odwrócona lekcja

Tekst jest
wykorzystywany jako
forma powtórzenia
wiadomości z lekcji
(po angielsku) i
zapoznania się ze
słownictwem
związanym z tematem
lekcji.

Tekst jest
wykorzystywany jako
uzupełnienie do danego
tematu lekcji
(ciekawostki, dodatkowe
informacje).

Formaty 
zajęć



Przepis na dwujęzyczny sukces:

Nasz główny cel to rozwijanie umiejętności komunikacji, w tym 

pozyskiwanie wiedzy, informacji, kojarzenie faktów.

● Wybierz element nawiązujący do treści przekazywanych w języku 

polskim.

● Myśl konceptualnie. Przedstaw to co uniwersalne w oparciu o konkret.

● Korzystaj z autentycznych materiałów (artykułów, filmów, nagrań).

● Pamiętaj! Nie wszystkie treści służą swobodnej komunikacji.



Czas realizacji:

1. Mam 5 minut

2. Mam 10 minut

3. Mam 15 minut

4. Chcę poświęcić połowę 

lekcji...

5. Jestem gotowa/y na pełną 

lekcję dwujęzyczną!

źródło: Joanna Białobrzeska Przewodnik Nauczyciela Ja, Ty - My  klasa 1 sem 2, Didasko, Warszawa 2017



Dwujęzyczny sukces 
w klasach 4-8

● koreluj treści z chętnym do 

współpracy nauczycielem,

● koreluj treści z obszaru, który 

Ciebie interesuje,

● pomyśl, co ułatwi uczniowi 

komunikację

● unikaj języka 

specjalistycznego na tym 

etapie edukacji



5 minut na dwujęzyczny sukces:
Wprowadź pojęcie

Utrwal je

http://drive.google.com/file/d/1QfteTxzlChYS_qQBPXk94-YjbmgCj_vl/view


10 minut na dwujęzyczny sukces:

Zrób mapę myśli
Utrwal wiedzę w graficznej 

postaci



15 minut na 
dwujęzyczny sukces:

● Wspólnie z uczniami stwórz NaCoBeZU/ 
rubrykę

● Pracujcie w parach - kierunki geograficzne, 
przygotowanie krótkiej notatki i wymiana 
informacji



Połowa lekcji na 
dwujęzyczny sukces:

● Możesz wprowadzić szerszy 
koncept

● Pozwolić uczniowi na dłuższą, 
samodzielną pracę



Cała lekcja na 
dwujęzyczny sukces!

Możesz wprowadzić cały 
koncept

Możesz utrwalić treść na kilka 
sposobów

Uczeń może skorzystać poprzez 
pracę samodzielną, grupową 
bądź w parach.

Możesz pracować z uczniami 
1:1



Przydatne strony:

https://www.twinkl.pl/

https://www.teacherspayteachers.com/

https://www.education.com/

https://www.eslgamesworld.com/

https://kids.nationalgeographic.com/

https://www.superteacherworksheets.com/

https://www.liveworksheets.com/

https://www.twinkl.pl/sign-in
https://www.teacherspayteachers.com/Login
https://www.education.com/
https://www.eslgamesworld.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://www.superteacherworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/



