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1. Program nauczania

Program nauczania będzie realizowany zgodnie z treścią podręcznika i odpowiednio modyfikowany
pod wymogi nauczania zdalnego. Uczniowie będą rozwijać swoje kompetencje językowe w 
zakresie : słuchania, czytania, mówienia oraz pisania. Treści , które nie zostaną zrealizowane 
podczas nauczania zdalnego , zostaną omówione po powrocie do systemu stacjonarnego.
W miarę możliwości uczniowie będą  samodzielnie opracowywać proste treści i wysłać je do 
sprawdzenia nauczycielowi za pomocą dziennika elektronicznego. Instrukcje dla uczniów będą 
proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

2. Formy pracy

-praca z całą klasą
-praca indywidualna w formie odrabiania prac domowych lub samodzielnego rozwiązywania  kart 
pracy i odsyłania nauczycielowi do sprawdzenia.
-praca projektowa

3. Metody pracy

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa.

 Ta metoda za podstawowy cel nauki uznaje takie opanowanie systemu gramatycznego i słownictwa
języka obcego, które umożliwi samodzielne czytanie i rozumienie tekstów. Drogą do osiągnięcia 
tego celu jest czytanie i tłumaczenie tekstów z języka obcego na język ojczysty, a także objaśnianie,
komentowanie i analizowanie form gramatycznych, które w nich występują. Pomocą służą tu 
uproszczone np. przez autora podręcznika teksty lub adaptowane teksty literackie. Głównymi 
sprawnościami, na które w tej metodzie kładziony jest nacisk są: umiejętność czytania i tłumaczenia
oraz znajomość, ale raczej bierna, gramatyki i słownictwa. Kontroli i oceny wyników dokonuje się 
np. na podstawie testów gramatycznych. Istotne dziś w nauczaniu języka angielskiego jest to, że ta 
metoda podkreśla rolę analizy gramatycznej, tzw. nauczania dedukcyjnego. Ten typ nauczania 
gramatyki jest skuteczniejszy w grupach mniej umotywowanych uczniów. Ważne jest także 
rozwijanie sprawności czytania (już od klasy czwartej) oraz tłumaczenia (od klasy siódmej). 
Znajomość środków gramatycznych, w tym umiejętność tłumaczenia fragmentów zadań, 
sprawdzana jest na egzaminie.

Metoda audiolingwalna.
Ta metoda za podstawowy cel nauki uznaje opanowanie czterech sprawności językowych w 
kolejności od słuchania i mówienia do czytania i pisania. Opanowanie języka to w tej metodzie 
wykształcenie odpowiednich nawyków, czyli trwałych związków między bodźcem a reakcją. 
Nawyk językowy wyrabia się mechanicznie, 22 bezrefleksyjnie poprzez wielokrotne powtarzanie, 
zapamiętywanie i utrwalanie ćwiczonego materiału (dryle językowe). Wielokrotna repetycja i 
zapamiętanie wzoru zdaniowego odbywa się po to, aby uniknąć pojawienia się i ewentualnego 
utrwalenia błędu językowego. Błędu w tej metodzie unikać należy za wszelką cenę, gdyż taka 
reakcja językowa mogłaby utrwalić się jako nawyk. Odrzuca się też wszelkie komentarze i 
wyjaśnienia dotyczące gramatyki czy analizę materiału językowego. Duże znaczenie ma w tej 
metodzie uczenie się na pamięć i odgrywanie scenek dialogowych. Do dzisiaj można 



wykorzystywać tę metodę w tych fazach lekcji, kiedy nowy materiał gramatyczny lub leksykalny 
jest wprowadzany i utrwalany poprzez wiele ćwiczeń kontrolowanych, które w konsekwencji 
prowadzą do opanowania sprawności mówienia, automatyzowania struktur językowych w 
umysłach uczących się. Jest ona szczególnie przydatna w nauczaniu uczniów klasy czwartej i piątej,
którzy nie są
 jeszcze w pełni zdolni do analizy języka, ale świetnie przyswajają go za pomocą technik 
zaczerpniętych z metody audiolingwalnej. Zalecane jest wykorzystywanie różnorodnych środków 
audiowizualnych jako bodźców popularnych w tej metodzie oraz zminimalizowanie obecności 
języka ojczystego na lekcjach języka angielskiego. Nie można też zapominać o nagradzaniu 
dobrych reakcji językowych, tak, aby zwiększyć motywację ucznia.

 Metoda kognitywna (unowocześniona metoda gramatyczno-tłumaczeniowa). Ta metoda 
podkreśla, że język musi mieć charakter twórczy, a posługiwanie się językiem nie jest nawykowe 
lecz innowacyjne. Ta metoda za cele nauki uznaje wykształcenie kompetencji językowej. Taka 
kompetencja pozwala, za pomocą pewnej skończonej liczby reguł gramatycznych, rozumieć i 
samodzielnie tworzyć w języku obcym nieskończenie wiele poprawnych zdań. Drogą do 
osiągnięcia kompetencji jest kontakt z językiem obcym w naturalnej sytuacji, której znaczenie jest 
dla ucznia w pełni zrozumiałe. W toku wielu udanych i nieudanych prób samodzielnego mówienia 
uczeń powoli zbliża się do normy językowej. Błąd jest traktowany jako zupełnie naturalna cecha 
każdego procesu uczenia się, a nawet sygnał, że proces uczenia się w ogóle zachodzi. Twórcze, 
refleksyjne, analityczne przyswajanie języka obcego, przywiązywanie wielkiej wagi do rozwijania 
sprawności receptywnych, zwłaszcza słuchania, wysoka ranga tzw. nieustrukturyzowanej produkcji 
językowej (uczeń od klasy szóstej samodzielnie buduje wypowiedzi i trenuje prowadzenie 
swobodnej rozmowy), to trwałe elementy zapożyczone z tej metody konieczne do osiągnięcia 
celów założonych w programie.

 Metoda naturalna.
Ta metoda opiera się na założeniu, iż decydujące dla opanowania języka jest słuchanie wypowiedzi 
obcojęzycznych, których ogólny sens jest dla uczącego się zrozumiały, wynika bowiem ze 
zrozumiałej dla nich sytuacji. Przekonanie o trafności tej tezy uzasadnia fakt, że w taki właśnie 
sposób wszystkie małe dzieci uczą się skutecznie języka ojczystego. Nauczyciel maksymalnie 
zbliża więc nauczanie do tego, co dzieje się w przypadku dziecka opanowującego język ojczysty; 
posługuje się dość prostym, ale naturalnym językiem, mówi o tym, co dzieje się tu i teraz, stosuje 
wiele mimiki i gestu, powtarza swą wypowiedź na różne sposoby. Ta metoda opiera się również na 
przekonaniu, że kluczową sprawą dla powodzenia nauki jest wyeliminowanie stresu. Zadaniem 
nauczyciela jest więc również stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji. Uczniowie sami 
decydują, czy i kiedy włączyć się do rozmowy. Nauczyciel nie poprawia błędów, lecz w toku 
dalszej rozmowy wielokrotnie wypowiada formy poprawne. Wypowiedzi nauczyciela muszą być 
ogólnie zrozumiałe, ale zawsze powinny być na nieco wyższym poziomie niż ten prezentowany w 
danym momencie przez ucznia, co stymuluje rozwój. Tę metodę można wykorzystać w fazie 
prezentacji nowego materiału językowego, zwłaszcza w klasie czwartej, a także w pracy ze 
starszymi uczniami nieśmiałymi i wycofanymi z natury.

Podejście komunikacyjne
Podejście komunikacyjne łączy w sobie wiele cech metod konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych, wykorzystując w obrębie swojej koncepcji metodycznej liczne techniki 
wypracowane poprzez wcześniejsze metody, dlatego już samo w sobie nosi znamiona eklektyzmu. 
Celem nauki jest osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej rozumianej jako umiejętność 
efektywnego porozumiewania się w sposób odpowiadający danej sytuacji. Aby to osiągnąć, trzeba 
oczywiście poznać formy gramatyczne danego języka, a także funkcje wypowiedzi oraz ich 
wzajemne zależności. Drogą do wykształcenia kompetencji komunikacyjnej jest uczestniczenie w 
możliwie wielu sytuacjach organizowanych przez nauczyciela tak, aby były one maksymalnie 



zbliżone do naturalnych sytuacji. Z tego powodu prezentacja nowego materiału językowego jest 
najczęściej sytuacyjna i wizualna, ogranicza się stosowanie języka ojczystego ucznia, a objaśnienia 
i komentarze sprowadza się do niezbędnego minimum. Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, 
by odzwierciedlały autentyczną komunikację językową. Ich celem nie jest wypowiadanie 
poprawnych zdań, ale przekazywanie pewnych treści i załatwianie określonych spraw. Stąd też 
mnogość dialogów, symulacji, odgrywanie ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji prowadzonych 
w parach i małych grupach. W podejściu komunikacyjnym po raz pierwszy zwrócono uwagę na to, 
że w istocie nie chodzi o naukę samego języka jako systemu, ale o naukę umiejętności uzyskiwania 
i przekazywania informacji. Do dzisiaj sprawność mówienia traktuje się jako najważniejszą w 
sytuacji szkolnego procesu nauczania. Metoda komunikacyjna spowodowała jednak zaniedbania 
poprawności językowej, dlatego w podejściu eklektycznym jest ważna nauka mówienia w języku 
obcym, ale należy poprawiać błędy uczniów i pomagać im te błędy eliminować, po to, aby osiągali 
cele i wspinali się na coraz wyższe poziomy zaawansowania językowego.
 
 Metoda narracyjna
 Metoda narracyjna to metoda nauczania języka obcego oparta na wykorzystaniu tekstów 
narracyjnych dobieranych w oparciu o zasadę powtarzalności. Umożliwia receptywne opanowanie 
występujących w tekście struktur językowych. Skuteczna zwłaszcza w pracy z dziećmi. 
Najważniejszy jest dobór tekstu, najlepiej jeśli uczeń zna go z języka ojczystego. Tekst powinien 
zawierać dużo znanego słownictwa, aby rozwijać dotychczasowe doświadczenia ucznia, 
oddziaływać na emocje poprzez element zagadkowy, umożliwiać multisensoryczną i kinestetyczną 
prezentację treści. Tekst powinien spełniać określone kryteria językowe, takie jak: • powtarzalność 
zwrotów i wyrażeń, • włączanie dialogów, • input językowy wykraczający poza kompetencje 
językowe ucznia, • autentyczny język (reading age vs interest age), • duża częstotliwość użycia 
struktur językowych i możliwość ich zastosowania w różnych sytuacjach, • nie powinno się unikać 
stosowania struktur gramatycznych, które zostaną wprowadzone dopiero na późniejszym etapie 
uczenia się języka obcego. Dydaktyzacja tekstu przebiega trzyetapowo. Na pierwszym etapie jest 
prezentowane i utrwalane słownictwo oraz zwroty i wyrażenia kluczowe dla zrozumienia. Jedną z 
technik może być TPR. Następny etap to narracja – nauczyciel czyta lub opowiada tekst. Narracji 
może towarzyszyć inscenizacja tekstu. W ostatnim etapie utrwala się treści tekstu narracyjnego i 
jego elementy językowe poprzez gry i zabawy językowe, techniki teatralne itp.

4. Sposoby oceniania

-odpowiedzi ustne
-prace domowe
- karty pracy
-projekty

Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie będą podlegały sumienność, terminowość 
i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela .
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