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Wstęp i uzasadnienie potrzeby wprowadzenia działań innowacyjnych: 
 
"Słyszałem i zapomniałem. 
Widziałem i zapamiętałem. 
Zrobiłem i zrozumiałem". 
Konfucjusz 
 
Naszym celem jest zapewnienie uczniom warunków sprzyjających ich rozwojowi. Poprzez udział 
nauczycieli – anglistów w metodycznych szkoleniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, 
szukamy różnych strategii, które mogłyby być pomocne w polepszeniu ich osiągnięć oraz nastawienia 



do nauki, a także pozytywnie wpływać na ich zdrowie fizyczne i emocjonalne. Działania edukacyjne 
wykorzystują wiedzę, nowe pomysły oraz umiejętności nabyte przez nauczycieli podczas szkoleń w 
Oksfordzie i Cambridge i  opiera się na wynikach badań, przeprowadzonych przez profesorów Johna 
Hattie i Roberta Marzano, które udowodniły, że uczniowie realizujący zajęcia w oparciu o metody 
aktywne, odnoszą większy sukces edukacyjny, niż uczniowie uczący się w sposób tradycyjny, 
otrzymujący więcej treści oraz pełniejsze wyjaśnienia od swojego nauczyciela. Wielu nauczycieli 
twierdzi, że aktywne uczenie się byłoby świetne „gdyby mieli więcej czasu”. Jednak badania pokazują, 
że jeśli nauczyciel poświęci czas na efektywne aktywne uczenie się poprzez mniej dydaktyczne 
nauczanie, jego uczniowie poradzą sobie lepiej.  Aktywne uczenie się działa na każdym poziomie 
edukacyjnym. Peter Westwood, podsumowując badania nad tym, jak najlepiej uczyć uczniów z 
trudnościami w nauce, opowiedział się za wysoce ustrukturyzowanymi, intensywnymi, dobrze 
ukierunkowanymi, aktywnymi metodami uczenia się. Na przykład aktywne uczenie się za pomocą 
symulacji i gier umożliwia uczniom aktywne eksperymentowanie, testowanie i stosowanie tego, czego 
się nauczyli w innych i bardziej złożonych sytuacjach.  
 
Cel główny oraz cele szczegółowe działań innowacyjnych:  
 
Głównym celem działań innowacyjnych jest wykorzystanie w procesie edukacyjnym metod 
aktywnych (opartych na działaniu ucznia) w celu zapewnienia większej i lepszej jakości przyswajanej 
wiedzy oraz rozbudzenia zainteresowań. Chcemy dać każdemu uczniowi możliwość uczestniczenia w 
procesie dydaktycznym i wspomagać uczniów w dążeniu do sukcesu.  
 
Cele szczegółowe: 
 

• zwiększenie skuteczności nauczania i uczenia się,  
• motywowanie uczniów do działania,  
• rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności ucznia oraz własnej,  
• integracja wiedzy różnych przedmiotów,  
• rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie,  
• rozwijanie umiejętności organizowania pracy własnej i innych 
• uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego 

Założenia działań innowacyjnych: 
 
Istotą metod aktywnych jest przewaga uczenia się nad nauczaniem. Zależy nam na zaangażowaniu osób 
uczących się w proces dydaktyczny. Stosowanie metod aktywnych wpłynie korzystnie nie tylko na 
ucznia (wiedza i umiejętności zdobyte samodzielnie są trwalsze), lecz także na nauczyciela, stawiając 
go w roli badacza i twórcy. W działaniach innowacyjnych zaproponowane są określone metody aktywne 
mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw (lubię być z innymi, lubię wyzwania, lubię się 
rozwijać) oraz cech charakteru u dzieci. Chodzi tu m.in. o takie cechy jak: 
- dbałość o porządek, 
- doprowadzanie do końca zaczętych czynności, 
- dbałość o efekt wykonania, 
- współdziałanie w grupie i z innymi dziećmi, 
- poczucie nieuchronności konsekwencji swych działań, 
- umiejętność podporządkowania się regulaminom i poleceniom,  
- umiejętność samodzielnego pokonywania trudności, 
- umiejętność zwracania się o pomoc.  
 

Nauczyciel: 

• motywuje uczniów do działania; 
• realizuje cele w ciekawy angażujący sposób; 



• indywidualizuje proces nauczania 

Uczeń: 

• podejmuje wyzwania; 
• rywalizuje z rówieśnikami; 
• uczy się nowych rzeczy bez wysiłku; 
• rozwija logiczne myślenie; 
• uczy się odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz jak znosić porażki; 
• doskonali umiejętność planowania, łączenia faktów i wyciągania wniosków; 
• odkrywa i docenia swoje mocne strony; 
• nabiera pewności siebie; 
• uczy się współpracy. 

Działania innowacyjne wkomponowują się w realizację zadań zawartych w szkolnym zestawie 
programów nauczania, Statucie Szkoły, szkolnym programie wychowawczym oraz profilaktyki. Są 
efektem udziału nauczycieli – anglistów w zagranicznych szkoleniach (Oksford oraz Cambridge): 
„Kreatywność w klasie”, „Kreatywne nauczanie w szkole podstawowej” oraz „ Nauczanie języka 
angielskiego w przedszkolu” w ramach projektu Erasmus+ „Szkoła wiejska w Europie.” 

 
 
 
Metody i formy pracy: 

 
Podczas realizowania działań innowacyjnych, chcemy pamiętać o słowach wypowiedzianych przez 
Geoffa Pettiego: „Nie mylmy dobrego wyjaśniania z dobrą nauką. Dostarczenie treści nie gwarantuje 
jej przyswojenia. Uczniowie najlepiej uczą się coś robić, gdy to robią.” 
 
Główną metodą pracy będą gry dydaktyczne. Działania innowacyjne będą się opierały na starannie 
dobranej selekcji wszechstronnych typów gier, które pomagają budować zespół, konsolidować i 
utrwalać treści oraz rozwijać kreatywność. W ramach działań innowacyjnych, uczniowie będą włączeni 
w międzynarodowy projekt eTwinning, bazujący na Game Based Learning p.t. „Play with me.” W 
ramach tego projektu, będą mogli komunikować się w języku angielskim z rówieśnikami z innych 
krajów, zawierać nowe przyjaźnie, rozwijać swoje zainteresowania i rozszerzać zasób informacji.  
 
 
Przewidywane efekty u uczniów: 

• rozwój kompetencji komunikacyjnych, emocjonalnych i społecznych 
• rozwój umiejętności współpracy, prezentacji, rozwiązywania problemów, negocjacji 
• rozwój umiejętności krytycznego i twórczego myślenia 
• rozwój kompetencji cyfrowych 
• rozwój kompetencji lingwistycznych (język angielski) 

Ewaluacja: 

Celem ewaluacji jest zbadanie jakości realizacji projektu innowacyjnego. Realizacja metod i form pracy, 
obejmujących innowację, będzie poddana ewaluacji z wykorzystaniem opracowanych narzędzi, a 
uzyskane wyniki wykorzystane zostaną do doskonalenia pracy szkoły. Poziom zdobytych przez dzieci 
wiadomości i umiejętności będzie analizowany w trakcie trwania obserwacji podczas realizacji 
innowacji.  
Efekty naszej pracy będziemy analizować w oparciu o: 

• Rozmowy z rodzicami 



• Badanie poziomu zadowolenia dzieci  
• Fotoreportaż na stronie internetowej szkoły  

Przebieg oraz wszelkie działania, dotyczące realizacji działań innowacyjnych, będą udokumentowane 
w:  

•  Dzienniku działań innowacyjnych (blog projektu Erasmus+ „Szkoła wiejska w Europie”) 
• Opisach na stronie internetowej szkoły, 
• Szczegółowym sprawozdaniu przedstawionym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu 

2020r. umieszczonym w protokolarzu.  

Pierwsza ewaluacja zostanie przeprowadzona w ostatnim tygodniu października 2019r.  
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Załącznik nr 1 
Spis gier, materiałów oraz narzędzi dydaktycznych, wykorzystywanych podczas innowacji: 
 
Gry na rozpoczęcie 
 
Wyliczanki 
Wyliczanie między dwoma osobami lub w kółku. Wykonujemy jeden ruch ręki przy każdym słowie. 
Ostatnia osoba na którą wypadnie słowo wygrywa: 
 
Red, white and blue 
All out but you! 
 
Wyliczamy w kółku, używając jednego słowa przy każdym ruchu ręki. Dziecko na które padnie 
ostatnie słowo wypada. Wyliczankę zaczynamy od początku od następnego dziecka. Ostatnie dziecko, 
które nie „wypadło”, wygrywa. 
 
Acker  backer soda cracer 
Acker backer too! 
Acker  backer soda cracer 
Out goes you! 
 
Gry z abecadłem 
Wyliczanka dla dwóch osób lub grupy w kółku. Wykonujemy jeden ruch ręki przy każdym słowie. 
Dziecko na które padnie ostatnie słowo, wypada. Wyliczankę zaczynamy od początku od następnego 
dziecka. Ostatnie dziecko, które nie „wypadło”, wygrywa. 
 

AEIOU You! 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 

So are it! 
 



Pokazywanki  Hello , how are you? 
Hello, hello, hello, how are you? x2 
(machamy prawą ręką, lewą, prawą, wyciągamy obie ręce przed siebie) 
  
I’m good! I’m great! I’m wonderful! x2 
(kciuk do przodu, drugi kciuk do przodu, dwa kciuki machają góra i dół) 
  
Hello, hello, hello, how are you? x2 
(machamy prawą ręką, lewą, prawą, wyciągamy obie ręce przed siebie) 
I’m sad! I’m hungry! I’m not so good! x2 
(pokazujemy smutną minę, głaszczemy się po brzuchu, krzyżujemy ręce i przecząco kiwamy głową) 
 
Gry ruchowe 
 
Simon says (Szymon mówi) 
Dzieci muszą znać nazwy części twarzy i ciała. Nauczyciel jest Simonem i wydaje polecenia. Dzieci 
muszą słuchać i wykonywać dokładnie to, co Simon powie. 

1. Jeśli powiesz „Simon says touch your nose” dzieci dotykają nosa. 
2. Jeśli powiesz „Simon says don’t touch your mouth” dzieci zamierają w bezruchu i nie 

dotykają buzi. 
3. Jeśli dziecko popełni błąd i dotknie buzi, traci jeden ze swoich trzech punktów. 
4. Jeśli wydasz polecenie bez słów „Simon says” np. „Touch your head” dzieci nie wykonują 

żadnego ruchu. Jeśli wykonają, tracą punkt. 
5. Dziecko, które straciło trzy punkty wypada i gra się kończy.  

 
Where’s the bear? (Gdzie jest miś?) 
Pokazujemy dzieciom pluszową zabawkę, np. misia. Wcześniej upewniamy się, że dzieci rozumieją 
„on”- na, „in”- w, „under”- pod, „behind”- za oraz, że znają nazwy mebli w sali. 
Gra jedno wytypowane dziecko, reszta grupy obserwuje. 

1. Dziecko zamyka oczy, odwraca się i głośno liczycie do pięciu lub dziesięciu w tym czasie 
inne dziecko chowa misia. 

2. Po odliczeniu mówimy: ”Open your eyes. Where’s the Bear?” 
3. Można razmawiać z dzieckiem podczas gdy ono szuka miesi, używając słów: „on”, „under” 

itp. 
4. Kiedy miś zostania odnaleziony, następuje zmiana ról i inne dziecko chowa misia. 

 
 
Who took the cookie? – zabawa kołowa 
Wszystkie dzieci siedzą w kole. Na środku stawiamy umowny słoik na ciasteczka, a w nim ciasteczko. 
Nauczyciel prosi, aby dzieci zamknęły oczy. Jedno z nich dostaje ciasteczko (plastikowe), tak aby inni 
nie widzieli. Dzieci otwierają oczy, wciąż nie wiedząc kto ma ciasteczko. Rozpoczynają śpiewanie 
tekstu pląsu, typując kolejne dzieci, które podejrzewają o posiadanie ciastka. 

Who took the cookie from the cookie jar? 
Zosia:  Kasia took the cookie from the cookie jar! 
Kasia: Who, me?! 
Reszta: Yes, you! 
Kasia: Not me! 
Reszta: Then who? 
Kasia: Tomek! 
Who took the cookie from the cookie jar? 
Kasia:Tomek took the cookie from…etc. 
 
Ludzki węzeł (human knot kids version) – wersja dla dzieci.  



Dzieci siedzą razem w kole. Każdy łapie za nadgarstek przypadkowe osoby. Dzieci próbują się odplątać 
bez puszczania nadgarstków. Mówimy tylko w języku angielskim, używając podanych wcześniej 
zwrotów. 
 
Sygnalizacja świetlna (traffic lights).  
Jeden uczeń wykrzykuje komunikaty: RED, YELLOW, GREEN. Dzieci, w dwóch drużynach, stają po 
przeciwnych  stronach sali. Mogą biec przy zielonym, iść powoli przy żółtym oraz muszą zatrzymać się 
przy czerwonym. Drużyna, której wszyscy członkowie dotrą do przeciwnej ściany jako pierwsi, 
wygrywa. 
 
Kropki na czole (forehead knots).  
Każde dziecko otrzymuje kolorową kropkę (kilka grup dzieci musi mieć kropki w tym samym kolorze). 
Dzieci przyklejają sobie nawzajem te kropki na czołach. Każde dziecko musi odgadnąć w jakim kolorze 
ma kropkę, nie mogąc o to nikogo zapytać. Pierwsza drużyna z kropkami w tym samym kolorze, która 
pojawi się u nauczyciela, wygrywa. 
 
Spacer zaufania (trust walk).  
Jedno dziecko, z zawiązanymi oczami, próbuje dojść do celu słuchając wskazówek przewodnika (w 
języku angielskim). 
 
Freeze dance. Puszczamy angielską piosenkę. Dzieci tańczą. Gdy pauzujemy, dzieci muszą przestać 
się ruszać.  
Gry na powietrzu 
 
Farmer, farmer, can I cross the water? 
(Farmerze, farmerze, czy mogę przejść przez wodę?) 

1. Gracze zadają powyższe pytanie, stojąc na brzegu wymyślonej rzeki, chcąc przez nią przejść na 
drugi brzeg. 

2. Farmer odpowiada: „Yes, if you have something yellow” etc. 
3. Każdy, kto posiada coś w podanym kolorze mówi: „Yes, I have something yellow” i przechodzi 

przez rzekę. 
4. Każdy, kto nie ma niczego żółtego stara się przebiec przez rzekę, nie dając się złapać farmerowi, 

który może biegać tylko wzdłuż rzeki. 
5. Każdy złapany „wypada” i musi czekać, aż farmer złapie wszystkich pozostałych. 
6. Grę zaczynamy od początku i zakaż dym razem farmer wybiera inny kolor. 

 
Grupowe skoki przez linę (group jump rope), na podwórku szkolnym. Ile skoków uda się 
wykonać poszczególnym parom? (liczymy w języku angielskim) 
 
Kaczka kaczka gąska (goose goose duck). Dzieci siedzą w kole. Jedno dziecko chodzi 
dookoła nich, dotyka ich głowy i nazywa „duck”, „duck”… Jeśli nazwie jakieś dziecko 
„goose”, to dziecko podrywa się i zaczyna uciekać, próbując usiąść w miejscu kaczki. Jeśli 
zostanie dotknięta, zanim usiądzie, zaczyna procedurę od nowa. 
 
What’s the time Mr Wolf? (Która godzina Panie Wilku?) 

1. Mr Wolf staje w domu, w oznaczonym kącie. 
2. Gracze, którzy są owcami podchodzą do Pana Wilka i pytają:” What’s the time Mr Wolf?” 
3. Pan Wilk odpowiada ;”One o’clock”. 
4. Owce zbliżają się do domu Pana Wilka robiąc jeden krok i pytają ponownie:” What’s the time 

Mr Wolf?”. 
5. Pan Wilk odpowiada ;”Two o’clock”. Owce robią dwa kroki do przodu. 
6. Gra trwa do czasu, gdy owce są bardzo blisko i Pan Wilk odpowiada: „Dinner time!” i stara się 

złapać owce. 
7. Każda owa złapana przez Pana Wilka zostaje w jego domu na czas trwania kolejnej rundy. 



 
Gry z użyciem kart  
 
Pojechałem na safari 
Potrzebne jest 12 kart z obrazkami zwierząt, które można spotkać na safari – lub można wybrać inną 
kategorię zwierząt. 

1. Każda osoba, po kolei, musi powiedzieć „I went on safari and saw an elephant” . W miejsce 
pogrubionego słowa wstawia się nazwę zwierzęcia z karty, którą odwróciło dziecko.  

2. Kartę należy odwrócić obrazkiem w dół na osobną kupkę. 
3. Następny gracz mówi „I went on safari and saw an Elephant and (odwraca nową kartę) a 

parrot)”. 
4. Każdy gracz, po kolei dodaje nową nazwę zwierzęcia. 
5. Gracz, który zapomni wymienić któregoś ze zwierząt w odpowiedniej kolejności (wersja 

trudniejsza), odpada z gry. 
6. Gdy na liście znajduje się 12 różnych zwierząt, grę zaczynamy od początku i każdy, kto 

poprzednio odpadł może znów dołączyć. 
 
 
 
 
Memory  
12 identycznych par kart z obrazkami układamy obrazkiem w dół na płaskiej powierzchni. 

1. Pierwszy gracz odwraca jedną kratę i wymawia nazwa obrazka, np. „a bus”. Potem odwraca 
inna kartę. 

2. Jeśli obrazek jest ten sam, to mówi np. „two buses” i zatrzymuje te dwie karty. 
3. Jeśli obrazek jest inny, odkłada obie karty obrazkiem w dół w to samo miejsce z którego je 

wziął. 
4. Celem gry jest odnalezienie par obrazków, poprzez zapamiętanie ich położenia. 
5. Kiedy wszystkie karty zostały odkryte, każdy z graczy liczy, ile zebrał par. 
6. Do zestawu można dodać więcej par, kiedy dzieci nauczą się już nazw początkowych 12 

obrazków. 
7. Można również zmieniać tematykę kart, np. na ubrania. 

 
 
Bingo 
Każde dziecko, para lub grupa otrzymuje plansze z obrazkami związanymi z omawianym tematem, np. 
zwierzęta oraz odpowiednią ilość karteczek bez obrazków. Plansza zawiera 8 obrazków ze zwierzętami, 
każde dziecko/para/grupa otrzymuje również 8 karteczek pustych (aby zakrywać nimi obrazki). 
Nauczyciel odczytuje nazwy obrazków – dziecko po usłyszeniu odpowiedniej nazwy – zakrywa dany 
obrazek. Odczytywane nazwy muszą zawierać również przykłady ‘zmyłki’ – czyli wyrazy, które w 
ogóle nie występują na planszy. Kiedy dziecko zasłoni wszystkie obrazki woła “BINGO”  

I’m cold! I’m cold! 
Dzięki tej zabawie utrwalimy słownictwo związane z ubieraniem się, a także nazwy ubrania. Wybrane 
dziecko śpiewa frazę “I’m cold, I’m cold!”, nauczyciel lub inne dziecko odpowiada mu śpiewem “Put 
your…on” – dziecko, które “marznie” ubiera na siebie wyśpiewane ubranie lub prezentuje odpowiednią 
ilustrację. Nauczyciel przygotowuje wcześniej ilustracje. 
 
Kąciki specjalistów  
Wybrane dzieci otrzymują emblematy ze znakami zapytania – są to eksperci w naszej grze. Ich rolę 
powinny pełnić dzieci, które lepiej sobie radzą. Dzieci ustawiają się w różnych miejscach  w sali, w 
dość dużych odstępach od siebie. Każde z nich ma przydzielone pytanie (lub pytanie i obrazki/obrazek), 
w zależności od tego co ćwiczy dana grupa, np.: 

• What colour is it? 



• What’s your name? 
• What’s this? 
• How old are you? 
• How are you? 

Pozostałe dzieci biegają po dywanie w czasie np. gry grzechotki. Gdy grzechotka milknie – dzieci 
podbiegają do dowolnego eksperta i ustawiają się w kolejce, by zmierzyć się pytaniem. Ekspert zadaje 
pytanie kolejno każdemu dziecku, które jest w kolejce – to, które odpowie poprawnie – otrzymuje 
pieczątkę, to które nie wie jak odpowiedzieć – udaje się do nauczyciela po pomoc. 
 
 
Snap  
Nauczyciel przygotowuje różne karty, które się powtarzają. Dwóch lub więcej graczy (zespół) kładzie 
ze swojej talii po kolei kartę na stole i powinno podać nazwę w j. angielskim. Jeżeli dwie kolejne karty 
są takie same, dzieci krzyczą Snap! Pierwsze dziecko, które prawidłowo podało nazwę, zabiera stos 
kart. Zwycięzca jest dziecko (zespół) z największa liczba kart, kiedy jeden z graczy (zespołów) pozbył 
się swoich kart. 
 
 
 
 
Gry planszowe 
Używamy pionków i kostki do gry. Gracze poruszają się kolejno, po planszy od startu do mety, 
zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek. 
„Snakes and ladders” 
„Ludo” 
Kukuryku – gra planszowa. Zamiast odgłosów, dzieci nazywają zwierzęta w języku angielskim. 
 
Gry wykorzystujące ICT 
Kahoot.it 
Quizzlet. 
Edpuzzle 
Superbelfrzy: 
Klasy I-III: http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-edukacyjne/angielskie-i-iii/ 
Dla najmłodszych: http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-edukacyjne/babel-granie/ 
 
Materiały dydaktyczne: 
Memory game: The very hungry caterplillar (w połączeniu z bajką), The Tiger who came to 
Tea (w połączeniu z bajką), memory game – zwierzęta, memory game  - wyposażenie domu, 
gra Kukuryku (4 zestawy), długa lina (do skakania), szalik lub chusta do zasłonięcia oczu, 
pionki i kostki do gry, grzechotka, plansze i kwadraciki do zasłaniania do gry w Bingo,  
 
 

 
 

 
 


