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W klasach 1-3 na języku angielskim był 

realizowany projekt innowacyjny Teaching English through storytelling.  
Podstawowym założeniem prezentowanej innowacji była nauka języka 
angielskiego z wykorzystaniem literatury anglojęzycznej. Zajęcia dały 
możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów, 
budowania ich motywacji do nauki poprzez atrakcyjną formę pracy. 



Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchiwali opowiadań, niektórzy z nich    

z  radością wcielali się w rolę bohaterów i chętnie odgrywali fragmenty bajek i 

opowiadań. Podczas, gdy część uczniów zaangażowana była w odgrywanie ról 

i pracowała nad poprawieniem  wymowy, dykcji, akcentu, pozostała część 

uczniów (widownia) poprawiała kompetencje z zakresu słuchania ze 

zrozumieniem. Wszyscy się dobrze bawili!  

W przypadku żywego zainteresowania uczniów danym utworem prowadzone 

były  zadania dodatkowe rozwijające kreatywność i kompetencje językowe, np. 

„Jak inaczej zakończy się ta bajka?”, „Bajkowe kalambury”. 

Na zajęciach widoczna była duża aktywność i zaangażowanie uczniów. 

Bajki i opowiadania zostały starannie dobrane, odegrały ważną rolę i 

wprowadziły spokój i przyjazną atmosferę na zajęciach. Każda bajka i 

opowiadanie niosło swoje przesłanie. 

Założone cele innowacji zostały zrealizowane. Uczniowie wzbogacili swoje 

kompetencje językowe, przełamali bariery w mówieniu oraz zaangażowali się w 

naukę j. angielskiego. 

 

 

 

 

The Jungle Book - Take care of/Look out for your friends - to 

przesłanie dla Ciebie 

 



Realizację innowacji zaczęliśmy od The Jungle Book. Opowiadanie 

“Księga dżungli” nie jest fikcją. Losy małego chłopca, wychowanego przez 

wilki były inspiracją dla Rudyard Kipling’a do napisania “Księgi dżungli”. 

Głównym tematem była przyjaźń i uczucia, jakich przyjaciół dobierać i w 

jaki sposób o nich dbać. 

 

 

 

Goldilocks and the Three Bears 

  
W styczniu pracowaliśmy nad Goldilocks and the Three Bears. Uczniowie z 

przyjemnością wysłuchali przygód Złotowłosej, a później z takim samym 

zaangażowaniem włączyli się w zadania związane z lekturą. 

          



She runs, runs away and inspires the students to 

make up their own ending … 

 

Opowiadanie “Złotowłosa i trzy niedźwiadki” zainspirowało uczniów, 

niektórzy tworzyli własne zakończenie przygód bohaterki.  

  



 
Goldilocks and the Three Bears story map 

 

Toy Story 1 

 Believe in Your own abilities -To motyw przewodni 

Kolejną historyjką, którą uczniowie z wielkim zainteresowaniem  wysłuchali, a 

następnie pracowali nad nowym słownictwem była  Toy Story 3, która  przenosi 

uczniów w świat zabawek, a każdy z bohaterów odgrywa swoją rolę. Motyw 

przewodni to rozwój poczucia własnej wartości, pewności siebie i  

uświadomienie uczniom, żeby uwierzyli we własne umiejętności i możliwości. 

 

Peter Pan comes to London  

Never stop dreaming- to motyw przewodni 

 
All children, except one, grow up… 

 



Jeśli ulubionym miejscem do 

zamieszkania Piotrusia Pana była Nibylandia, to dla naszych uczniów                   

Nibylandia to góry. 

 

Dumbo -  

Love Your Differences - to nowe przesłanie 

 
Kolejny miesiąc i kolejne opowiadanie. Tym razem uczniowie poznali przygody 

małego słonia. 

 
 

 

 

 Katie grows a bean plant 

 
W marcu czytaliśmy Katie grows a bean plant. Katie uwielbia warzywa, a fasola 

jest jej ulubionym warzywem 

 



   Eat healthy food - To przesłanie na dzisiaj 

 

 

The country mouse and the city mouse -  

Appreciate your home, family and friends - to nowe 

przesłanie 

Life is different … The city mouse and the 

country mouse, who lives better? Is it better to live in a country or city?  

 

Olaf loves summer 

 I love summer,  Follow Your Dreams -to 

przesłanie na lato 

 



Read and Enjoy Reading! - to 

przesłanie na jutro … 
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