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• Od września w roku szkolnym 2016/2017 odbywały się w naszej szkole  raz w tygodniu 
zajęcia innowacyjne „ Przyroda po angielsku”. 

• Na zajęciach rysowaliśmy plakaty Clean up the Word, a następnie wzięliśmy udział                      
w akcji sprzątania świata 2016. Lekcja o popularnych gatunkach drzew odbyła się                      
w terenie. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy po angielsku różne gatunki drzew. Robiliśmy 
zdjęcia. Uczyliśmy się jak ważne są dla człowieka drzewa. Rozmawialiśmy jak 
bezpiecznie rozpalić ognisko, przetrwać burzę w lesie, odnaleźć kierunki świata                            
w terenie bez kompasu. Na kolejnych zajęciach poznawaliśmy różnice w budowie 
komórek roślinnych i zwierzęcych. Oglądaliśmy gotowe preparaty tkanek zwierzęcych                                  
i przygotowywaliśmy preparaty ze skórki cebuli i miąższu pomidora. Uczyliśmy się 
rysować obrazek spod mikroskopu. Aby pomóc uchwycić prawidłowy obraz połączenia 
komórek robiliśmy doświadczenie z bańkami mydlanymi Happy Cells – wesołe komórki. 
Oglądaliśmy film pt. „Gniewne niebo” , przybliżający nam skutki kataklizmów, na które 
jest narażony jest człowiek. Wykonywaliśmy plakaty o kataklizmach (powódź, susza, 
tornado, burza śnieżna). Poznaliśmy sposoby obliczania godzin w różnych strefach 
świata. Wykonywaliśmy flagi sąsiadujących z Polską państw, ucząc się przy tym wymowy 
nazw państw i narodowości i odnajdywaliśmy je na mapie. Obliczaliśmy kalorie przy 
przygotowaniu posiłków, aby nauczyć się prowadzić zdrowy styl życia. Ponadto 
podzieliliśmy się przepisami na smaczne i zdrowe sałatki, które robiliśmy na zajęciach. 
Dużo  radości przyniosły nam zajęcia o skamielinach, na których oglądaliśmy prawdziwe 
okazy i wykonywaliśmy swoje. Próbowaliśmy zrobić skamieliny trylobitów, zęba 
Megalodona, zęba Daspletozaura, liścia roślin kopalnych i jaja dinozaurów. 



Cele ogólne
• Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wykonywanie praktycznych zadań 

zgodnych z zainteresowaniami uczniów oraz sprawdzenie umiejętności językowych          
i teoretycznej wiedzy w sytuacjach życia codziennego. Poszerzenie wiedzy 
przyrodniczej, ekologicznej przy wykorzystaniu języka angielskiego. Wdrożenie 
uczniów do nauki przedmiotu w języku obcym, stosowanie dwujęzyczności na lekcji. 
Urozmaicenie zajęć poprzez wprowadzenie elementów metody CLiL, która staje się 
coraz bardziej popularna wśród nauczycieli jak i wśród uczniów. Celem programu 
jest wyjście naprzeciw uczniom, którzy pragną kontynuować naukę w szkołach 
dwujęzycznych bądź za granicą. Ponadto utrwalenie wiedzy o otaczającym nas 
świecie czy nabywanie umiejętności pomagających przetrwać w trudnych 
sytuacjach ( odnalezienie drogi, wezwanie pomocy, reagowanie na czynniki 
zagrażające życiu ze strony środowiska – ogień w lesie, burza, tornado, erupcje 
wulkaniczne. Tematyka zajęć jest uzależniona od potrzeb współczesnego świata. 
Młodzież często podróżuje za granicę i  powinna umieć znaleźć się w trudnych 
sytuacjach nawet w obcym kraju, a umożliwi im to znajomość języka w stopniu co 
najmniej komunikacyjnym. Doskonalenie znajomości języka angielskiego w oparciu 
o treści przyrodnicze. Cele wychowawcze czy umiejętności pracy w grupie, zespole, 
rozwijanie zainteresowań uczniów.



Cele szczegółowe

• 1. Uczeń doskonali, zdobywa umiejętności tworzenia prezentacji, 
albumów, plakatów,  

• rysunków.

• 2. Wzbogaca słownictwo z języka obcego w zakresie przyrody.

• 3. Ćwiczy umiejętność pracy w zespole, w grupie.

• 4. Łatwiej rozumie wypowiedzi w języku angielskim dzięki możliwości 
oglądania  

• filmów w wersji oryginalnej.

• 5. Kształtuje samodzielność i przedsiębiorczość poprzez naukę 
korzystania                        

• z materiałów źródłowych i ogólno dostępnych.

• 6. Uczeń zdobywa umiejętności radzenia sobie w ekstremalnych 
sytuacjach   występujących w przyrodzie.



Zapraszam do 
obejrzenia 

prezentacji z naszych 
zajęć


















































































































