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Cele wybranego cyklu zajęć innowacyjnych 

 

Przy realizacji zajęć korzystałam z podręcznika zintegrowanego dla klas I – „Wesoła 

szkoła” oraz podręcznika do nauki języka angielskiego „Eko and Friends” i materiałów do 

kopiowania „Bingo”. 

 Krąg tematyczny „Witaj wiosno”  realizowany jest w ciągu jednego tygodnia. 

Wyznaczony został przez ciekawe obiekty i zjawiska przyrodnicze. 

 

Cele: 

 

- rozwijanie umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody w określonej porze roku – in 

spring; 

- kształtowanie umiejętności językowych w zakresie mówienia, czytania i pisania: 

zapamiętanie wybranych nazw stanów pogody: cloudy, windy, sunny, rainy, snowy, 

nazw niektórych zwierząt, roślin oraz nazw kolorów: red, blue, yellow, green, brown. 

- nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20; zapoznanie z 

liczebnikami w języku angielskim; 

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyrabianie postawy, umiejętności 

poszanowania dóbr przyrody. 
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Temat dnia: Witamy wiosnę 

 
Przykładowe zajęcia  zintegrowane  z  językiem  angielskim w klasie I szkoły podstawowej 

 

Lp. Czynności Środki dydaktyczne 
1. Powitanie „Hello! How are you?”  

2. Wysłuchanie piosenki „Wkrótce wiosna” poprzedzone 
pytaniem: O czym opowiada piosenka? Śpiewanie 
przez dzieci refrenu piosenki. 

kaseta „Wesoła szkoła”, 
tekst piosenki p.s.34 

3. Ciche czytanie listu wiosny do dzieci jako zaproszenia 
na spacer. 

 

4. Sprawdzenie rozumienia treści listu – test wyboru 
odpowiedzi. 

K. 32 ćw.1 

5. Nauczyciel prosi dzieci, aby spojrzały na str. 36 i 
mówi: Look at the picture. Is it hot or cold? Następnie 
przedstawia uczniom postaci. Miss Wind, Miss Rain, 
Miss Snow oraz włącza nagranie piosenki „What`s the 
weather like?” Dzieci słuchając piosenki, mają 
dowiedzieć się, kto śpiewa pierwszą, a kto ostatnią 
zwrotkę. 

podręcznik  
„Eko and Friends” s.36, 
kaseta - Tape activity 26 

6. Wyjście na spacer wokół szkoły, do pobliskiego parku. 
Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy. 
I – obserwuje pogodę 
II – obserwuje rośliny 
III – obserwuje zwierzęta 

zajęcia w terenie 

7. Uczniowie po powrocie do klasy wypowiadają się: na 
temat spostrzeżeń poczynionych w czasie wycieczki. 

 

8. Rozwiązanie krzyżówki muzycznej z hasłem – 
WIOSNA. 
Nauczyciel umieszcza napisy na tablicy WIOSNA, a 
poniżej SPRING. Ustalenie najważniejszych 
zwiastunów wiosny (dla dzieci). 
Wykorzystanie aktywizującej metody nauczania – 
„Promyczkowe uszeregowanie”.  

• Uczniowie siedzą w kręgu, wewnątrz leży duży 
papier z napisem: WIOSNA. 

• Dzieci otrzymują żółte karteczki, na których 
mają wpisać zwiastuny wiosny, które 
dostrzegły na spacerze. 

• Uczniowie odczytują swoje wyrazy i 
przyklejają obok narysowanego koła z napisem 
WIOSNA. 

• Kolejne dzieci, które mają takie same hasła, 
układają je w promyczkach. 

Praca zostaje wyeksponowana na tablicy w klasie. 
Nauczyciel umieszcza napis: SUN. 

k.33 ćw. 1 „Wesoła 
szkoła”, kartoniki z 
napisami 
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9. Uczniowie słuchają rymowanki, wykonując czynności: 
Uff, uff, it`s hot! Open the door! 
Brr, brr, it`s cold! Close the door! 

 

10. Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego 
typu 7 + n. 
Ćwiczenia w odejmowaniu. Wpisywanie wyników 
także w języku angielskim. 11 – 4 = 7 (seven) 
Układanie treści zdania do pytania i rysunku. 

k.34 ćw.4 

11. Nauczyciel zachęca do śpiewu: Let`s sing! Słuchanie 
piosenki „What`s the weather like?” Uczniowie 
słuchają nagrania i włączają się do śpiewu. 

kaseta magnetofonowa 

12. Homework. Narysuj oznaki wiosny, które zauważyłeś 
w czasie spaceru. 

 

 


