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Wstęp 

 

     We współczesnym zglobalizowanym świecie znajomość języków obcych jest umiejętnością 

absolutnie niezbędną. Opanowanie języka służy ogólnemu zbliżeniu się narodów, wzajemnej 

wymianie dorobku i przenikaniu się narodowych wartości, które składają się na kulturę 

ogólnoludzką. Nierozerwalność języka i kultury jest najlepszym sposobem poznania innych 

narodów, przy równoczesnym pogłębianiu poczucia własnej tożsamości narodowej. Współczesna 

edukacja odzwierciedla ogólnoeuropejskie koncepcje, w tym priorytetową rolę nauczania języków 

obcych. Znajomość języka obcego pozwala uczniom na korzystanie ze światowego przepływu 

informacji, poznawanie innych kultur, uczy tolerancji i wzbogaca ogólną wiedzę o świecie. W 

atmosferze współczesnej dydaktyki nauczanie języków obcych jest realizowane według podstawy 

programowej, która dotyczy powiązania celów poznawczych, kształcących i wychowawczych. Cele 

edukacyjne nauczania to wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka oraz dostarczanie mu 

przyjemnych doświadczeń podczas procesu poznawania języka obcego. Istotne jest wykształcenie 

wśród uczniów pozytywnego stosunku do nauki, rozwijanie ekspresji ruchowej, emocjonalnej i 

językowej komunikacji ze światem.  

        Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi na etapie nauczania 

wczesnoszkolnego i w klasach IV-VI, jak również zdobyte doświadczenie i nowe praktyki podczas 

kursu metodycznego „Creative Teaching in the Primary English Language Classroom” w szkole 

językowej Lake School w Oxfordzie w ramach programu Erasmus+, postanowiłam doskonalić 

umiejętności i kompetencje uczniów zdobyte w klasie I i II oraz rozwijać posiadane zdolności 

werbalne i niewerbalne na scenie szkolnego angielskiego teatrzyku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Charakterystyka i główne założenia programu. 

Innowację ‘Knock …. Knock……. Let’s open the Theatre door!’ Drama World for Kids 

opracowałam w oparciu o Nową Podstawą Programową z języka obcego nowożytnego w klasach  

I-III wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 

programie nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego klasy 1-3 poszerzone o 

dodatkowe treści edukacji teatralnej oraz zdobyte doświadczenie i nowe praktyki w nauczaniu 

języka angielskiego podczas kursu metodycznego „Creative Teaching in the Primary English 

Language Classroom” w szkole językowej Lake School w Oxfordzie w ramach programu 

Erasmus+. 

      Edukacja teatralna pozwoli włączyć w aktywność dzieci elementy plastyki, muzyki i tańca 

przez co stanie się miejscem interpretacji różnych dziedzin sztuki i kultury. 

Opracowana innowacja, ze szczególną uwagą skierowana jest na rozwijanie i doskonalenie 

kluczowej kompetencji komunikacyjnej w formie dramy, odgrywania ról w rozmaitych scenek 

rodzajowych, symulacji. Program innowacji umożliwia i przełamuje barierę nieśmiałości przed 

swobodnym wypowiadaniem się, podnosi jakość i poziom wykorzystania w praktyce kompetencji 

komunikacyjnej, a tym samym rozbudza ciekawość uczniów i chęć realizowania celów w podjętych 

działaniach. 

Atrakcyjna tematyka, dobór odpowiednich metod i form pracy prezentowanych podczas zajęć będą 

bodźcem do aktywności i otwartości językowej uczniów. 

Innowacja skierowana jest do uczniów: 

 zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności i kompetencji językowych 

warunkujących swobodną komunikację, 

 chcących pokonać barierę nieśmiałości przed swobodnym wypowiadaniem się i opanować 

płynność w mówieniu, 

 chcących obcować ze sztuką teatralną i odkrywać kunszt aktorski 

 chcących poznawać siebie i budować poczucie własnej wartości  

 z wysoką aktywnością poznawczą i wiarą we własne możliwości 

 

2. Rodzaj działania innowacyjnego i warunki realizacji. 

Jest to innowacja metodyczna.  

Realizacja programu innowacyjnego będzie się odbywać na zajęciach rozwijających z języka 

angielskiego. Propozycje z chwilą wprowadzenia nie wymagają dodatkowych nakładów 

finansowych ze strony szkoły i organu prowadzącego. 

 

 



 

3. Odbiorcy działania innowacyjnego. 

Program innowacyjny ‘Knock …. Knock……. Let’s open the Theatre door!’ Drama World for 

Kids przewidziany jest do realizacji z uczniami klasie III w jednej grupie zajęciowej w wymiarze 1 

godziny tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020. 

 

4. Termin realizacji. 

Od września 2019r. do  maja 2020r. 

 

5. Cele działania innowacyjnego. 

a. cele ogólne  

b. cele szczegółowe  

c. cele wychowawcze  

Cele ogólne: 

 

 kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki języka angielskiego poprzez zabawę w teatr 

 

 doskonalenie i podniesienie poziomu kluczowych sprawności i kompetencji językowych 

umożliwiających swobodną komunikację niezbędną „na scenie życia”, 

 podniesienie jakości i poziomu wykorzystania w praktyce kompetencji komunikacyjnej 

 przełamanie bariery nieśmiałości przed wypowiadania się i opanowanie płynności mówienia  

 uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka poprzez aktywizujące metody pracy 

 zwiększenie zasobu słownictwa o elementy teatralne i dbanie o kulturę żywego słowa 

 nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką teatralną 

 rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki 

 zwiększenie aktywności uczniów i wiary we własne możliwości językowe, 

 rozbudzanie zainteresowania językiem i kulturą krajów anglojęzycznych, 

 prezentowanie różnych form teatralnych 

Cele szczegółowe: 

 wykorzystanie i rozwijanie sprawności / kompetencji językowych, w szczególności 

kompetencji komunikacyjnej, umożliwiającej swobodną komunikację stosowaną w życiu 

codziennym, w sytuacjach problemowych i w kontaktach z rówieśnikami, 



 umożliwienie uczniom kontaktu z żywym językiem poprzez scenki rodzajowe, symulacje, 

dramę oraz autentyczne sytuacje komunikacyjne prezentowane podczas spotkań, 

 rozumienie licznych zwrotów wypowiadanych w naturalnym tempie, 

 kształtowanie twórczych postaw i nawyku kulturalnego zachowania się w mowie języka i 

ciała 

 rozbudzanie wrażliwości, wyobraźni i ekspresji ruchowej 

 dostarczenie uczniom pozytywnego doświadczenia, w celu wzbudzenia ich 

zainteresowania nauką języka obcego oraz eliminowania ich nieśmiałości w sytuacjach 

komunikacyjnych, 

 wdrażanie uczniów do publicznych wystąpień i aktywności w podejmowanych działania,  

 prezentowanie umiejętności i kompetencji językowych uczniów poprzez przygotowanie i 

udział w dramie, różnych scenkach i symulacjach. 

Cele wychowawcze: 

 kształtowanie postaw społecznych i współdziałania w grupie, 

 kształtowanie właściwych postaw  - tolerancji i otwartości wobec innych kultur, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i pracę całego zespołu 

 rozwijanie świadomości językowej – podobieństw i różnic pomiędzy językami. 

6. Procedury osiągania celów 

a. metody pracy 

 metoda komunikacyjna 

 metoda reagowania całym ciałem zwana Total Physical Response 

 metody aktywizujące: drama, odgrywanie ról, scenek, symulacji, burza mózgów 

 metoda audiowizualna 

a. formy pracy 

 praca indywidualna 

 praca w parach 

 praca w grupie 

 

 



b. środki dydaktyczne 

 środki wizualne: plakaty, karty obrazkowe, pacynki, lalki teatralne 

 środki słowne: teksty piosenek, scenariusze przedstawień, dialogi 

 środki słuchowe i słuchowo-wzrokowe: nagrania audio, filmy DVD, multimedia – 

oprogramowanie do tablic interaktywnych. 

Ponadto uczniowie będą wykonywali kostiumy, maski, kukiełki i rekwizyty teatralne 

wykorzystując różne materiały plastyczne. 

 

7. Tematyka i treści nauczania 

 

Treści zawarte w programie niniejszej innowacji oparte są o Podstawę programową kształcenia 

ogólnego oraz program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego klasy 1-3 

poszerzone o dodatkowe treści edukacji teatralnej. Tematyka oraz stopień trudności zadań jest 

dostosowany do poziomu i możliwości grupy. 

 

a. Moduły tematyczne i treści przewidziane do realizacji 

L p.           Moduł tematyczny              Treści Terminy 

1. Welcome to the Theatre 

World! 
Witamy w świecie teatru 

Przedstawianie siebie – autoprezentacja - 

podawanie krótkiej informacji o sobie w 

komunikacji. 

Nazwa i logo angielskiego teatrzyku – 

projekt plakatu - praca plastyczno-

językowa. 

Zaznajomienie uczniów z pojęciami 

teatralnymi – Tworzenie mini 

słowniczka. 

wrzesień 

2. Festivals 

Święta 

 

Treści z podstawy 

programowej: 

Świat baśni i wyobraźni. 

Święta i tradycje 

Poznanie tradycji i kultury krajów 

angielskiego obszaru – Halloween  

- projekt plakatu sztuki teatralnej 

– scenka teatralna ‘The haunted house’ 

- historyjka obrazkowa ‘Meg and Mog’ - 

odgrywanie ról 

październik 

3.     Me and my world 

Ja i mój świat 

 

Treści z podstawy 

programowej: 

Elementy ubioru i wyglądu zewnętrznego 

Opisywanie poszczególnych elementów 

wyglądu i ubioru. Wyrażanie upodobań i 

opinii. 

Prezentacja wykreowanych kolekcji 

teatralnych– Gala aktorska 

listopad 



Ja i moi bliscy 

3. Festivals 

Święta 

Treści z podstawy 

programowej: 

Świat baśni i wyobraźni. 

Święta i tradycje 

Wykorzystanie literatury dziecięcej – 

historyjki i opowiadania świąteczne 

Odgrywanie ról. 

Przedstawienie świąteczne ‘Santa is 

coming’ 

grudzień 

4.  

 

Me and my family 

Feelings 

Ja i moja rodzina 

Wyrażanie uczuć i emocji 

 

Treści z podstawy 

programowej: 

Ja i moi bliscy 

 

 

 

Nazwy członków wymyślonej, szalonej 

rodziny, stopień pokrewieństwa. 

Prezentacja członków rodziny: 

odgrywanie ról. 

Przedstawianie członków rodziny /ich 

cechy, wygląd/ 

W świecie gestów i min - kształcenie 

umiejętności wyrażania stanów 

emocjonalnych – mimika twarzy, gesty, 

ruch sceniczny. 

styczeń/luty 

5.  Jobs – Actors/ actresses, 

Costume designers, 

Photographers 
Zawody – aktorzy/aktorki 

Kostiumografowie, 

Fotografowie 

 

Treści z podstawy 

programowej: 

Popularne zawody 

 

Nazwy garderoby i dodatków – elementy 

wyglądu zewnętrznego. 

Praca kostiumografa - projektowanie 

kostiumów teatralnych dla wybranych 

postaci scenicznych – pokaz stylizacji – 

wyrażanie opinii i upodobań. 

Praca aktora – wyrażanie umiejętności, 

cech charakteru. 

Praca fotografa – at the photo studio – 

przygotowanie sesji zdjęć. 

Zapoznanie z różnymi typami lalek. 

Wykonanie lalki dowolną techniką – 

odgrywanie scenek z przygotowaną przez 

ucznia lalką / dialogi / 

marzec 

6. The world of animals 
Świat zwierząt 

 

Treści z podstawy 

programowej: 

Przyroda wokół mnie 

Nazwy zwierząt domowych i dzikich. 

Wyrażanie ich umiejętności, cech i 

wyglądu poprzez komunikację werbalną i 

niewerbalną. 

Przygotowanie przedstawienia ‘Run 

Giraffe’ 

Projektowanie masek teatralnych do 

przedstawienia. 

kwiecień 

7. At the town 

W mieście 

Kształcenie umiejętności mówienia w 

sytuacjach codziennych : 

Wyrażanie dolegliwości chorobowych i 

maj 



 

 

Treści z podstawy 

programowej: 

Moje miejsce zamieszkania 

Moje samopoczucie 

Jedzenie 

Sklep 

stanów samopoczucia 

 – odgrywanie scenek - wizyta u 

lekarza/weterynarza 

Prezentowanie różnych sklepów i usług. 

sprzedawanie towarów – pytanie o ceny, 

rozmiar, ilość oraz podawanie cen w 

walucie brytyjskiej. 

– odgrywanie scenek - wizyta w sklepie  

Zamawianie posiłków w restauracji – 

artykuły żywnościowe, nazwy posiłków 

wyrażanie prośby i podziękowania  

- odgrywanie scenek - w restauracji 

 

 

 

8. Przewidywane osiągnięcia uczniów 

Uczeń: 

 

 rozwija swoje zainteresowania teatralne poprzez dramę, scenki rodzajowe, symulacje oraz 

autentyczne sytuacje komunikacyjne prezentowane podczas spotkań, 

 doskonali kluczowe sprawności i kompetencje językowe umożliwiające swobodną 

komunikację 

 potrafi sformułować krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, przyjacielu lub środowisku mu 

bliskim 

   potrafi przeprowadzić dialog z partnerem korzystając z różnych źródeł 

  wyraża swoje upodobania i umiejętności 

 składa propozycję i reaguje na nią 

  zna zwroty grzecznościowe i stosuje je w komunikacji 

 przełamuje barierę nieśmiałości przed wypowiadaniem się i publicznymi wystąpieniami 

 zwiększa zasób słownictwa o elementy teatralne i dba o kulturę żywego słowa 

 poprawnie wypowiada się poprzez ruch, mimikę, gesty i panuje nad swoimi emocjami 

 potrafi kulturalnie obcować ze sztuką teatralną 

 rozwija wrażliwość, wyobraźnię i poczucie estetyki 

 zaspakaja potrzebę uznania i poczucia własnej wartości 

 rozwija zainteresowanie językiem i kulturą krajów angielskiego obszaru 

 kształtuje postawy społeczne i współdziała w grupie 

 potrafi planować i być odpowiedzialny za przydzielone funkcje w grupie. 

 

 



 

 

9. Ocena przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów. 

 

Kontrola i ocena pracy ucznia stanowi istotny element procesu dydaktycznego. Informuje 

nauczyciela o jakości i efektywności jego działań, zdobytych osiągnięciach i umiejętnościach 

uczniów oraz o ewentualnych problemach. Dla ucznia jest czynnikiem motywacyjnym do lepszej 

pracy, zachęca do większej aktywności, a także utrzymuje niezbędny poziom zainteresowania 

ucznia procesem edukacyjnym. Ocena dokonywana będzie systematycznie na każdych zajęciach 

poprzez obserwację prowadzoną przez nauczyciela, jak również rozmowy z uczniami. Uczniowie 

będą nagradzani umownymi znakami np. uśmiechniętymi buźkami, czy też naklejkami za aktywną 

pracę. Ponadto uczniowie będą dokonywali samooceny własnej aktywności na zajęciach. 

10. Ewaluacja działania innowacyjnego 

Ewaluacja pomoże mi sprawdzić różne stadia procesu uczenia i upewnić się, czy zostały osiągnięte 

zamierzone rezultaty, oczekiwane korzyści - głównie dla uczniów, nauczyciela i rodziców. 

Ewaluacji programu  dokonam  na podstawie: 

 obserwacji pracy uczniów  

 rozmów z uczniami 

 indywidualnej samooceny i stopnia zadowolenia  

ucznia ze swojej pracy (karty samooceny, ankiety) 

 ankiet skierowanych do rodziców  

Wyniki ewaluacji opracowane będą w formie sprawozdania na zakończenie I i II semestru. 

 Opierając się na wyżej wymienionych założeniach, jestem przekonana, że nauka języka 

angielskiego poprzez teatr stanie się wspaniałą przygodą i pozwoli uczniom  na rozwijanie ich 

talentów. 

  

AUTOR DZIAŁANIA INNOWACYJNEGO:  mgr Katarzyna Dźwigał 

WDRAŻAJĄCY DZIAŁANIE INNOWACYJNE:  mgr Katarzyna Dźwigał 

 

 

 

 

 


