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Założenia programowe 

Program stworzony jest dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej klas VII -VIII do realizowania w 

ramach zajęć dodatkowych, raz w tygodniu 45 minut. Powstał z inspiracji programem „Świat to my 

WE ARE THE WORLD program zajęć pozaszkolnych z języka angielskiego dla uczniów zdolnych klas I-III 

gimnazjum” Lucyny Stasik, Magdaleny Majki, Darii Bogacz.  Ma na celu rozwijać zainteresowania 

językowe, rozwijać ich uzdolnienia, a także kształcić kompetencje społeczne w pracy z grupą. 

Założeniem programu jest , że nauka języka nierozerwalna jest z ludźmi, ich kulturą , zwyczajami, czy 

życiem codziennym. Dlatego niezmiernie istotne jest  rozwijanie znajomości struktur gramatycznych i 

leksykalnych , umiejętności komunikowania się przy zastosowaniu różnorodnych form wypowiedzi 

oraz zdobywania wiedzy o sobie i otaczającym świecie.  

Głównym celem programu jest uczeń w roli badacza, szukającego rozwiązania problemu, a w trakcie 

tego procesu poszerza swoje umiejętności językowe. Dzięki takiemu założeniu poszczególne 

sprawności są rozwijane w sposób zintegrowany ,przenikając się wzajemnie.  

Główną metodą realizującą program jest metoda projektu z wykorzystaniem  strategii PBL (problem 

based learning) . To nauczanie metodą rozwiązywania problemów, które stawia ucznia w centrum 

procesu przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. W czasie 

szukania rozwiązania uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności i może w dużej mierze samodzielnie 

decydować o ich zakresie, bo zagadnienia pojawiają się i są rozwiązywane w miarę zagłębienia się w 

temat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cele nauczania 

Program uwzględnia cztery podstawowe zakresy celów edukacyjnych w kontekście nauki języka 

angielskiego: 

Cele językowe: 

- rozwijanie sprawności : mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu, 

- wzbogacenie zasobu funkcji językowych i słownictwa 

- opanowanie rozwiniętych struktur gramatycznych 

Cele poznawcze: 

- rozwijanie znajomości wybranych aspektów kultury 

- poznanie różnych stylów życia i zachowania, 

-zapoznanie z metodami tworzenia różnych form ekspresji (film, vlog i inne) 

Cele etyczne: 

- kształcenie postawy tolerancji i otwartości wobec siebie nawzajem 

- rozwijanie zainteresowania innymi kulturami i tolerancji wobec nich 

- rozwijanie postawy odpowiedzialności 

-rozwijanie poczucia własnej wartości 

Cele społeczne: 

-rozwijanie umiejętności komunikowania się i pracy zespołowej 

-rozwijanie różnorodnych technik zdobywania wiedzy 

-pobudzanie aktywności twórczej. 

Treści nauczania 

Treści nauczania zostały opracowane na podstawie Podstawy Programowej, ale ponieważ jest 

przeznaczony dla uczniów uzdolnionych , wykracza poza jej zakres.  

W związku z tym przyjęte treści nauczania obejmują następujące aspekty: 

 rozwijanie zintegrowanych sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania w 

zakresie obszarów proponowanych w modułach projektowych. 

 poszerzenie repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie 

się językiem obcym w różnych sytuacjach życiowych. 

 opanowanie bardziej rozwiniętych struktur gramatycznych stosowanych 

do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. 

 wzbogacenie słownictwa dotyczącego różnych dziedzin życia 

na podstawie oryginalnych materiałów językowych. 



 rozszerzenie komponentu kulturowo-cywilizacyjnego, z ukierunkowaniem 

na styl życia i zachowania w różnych krajach i kulturach. 

 korzystanie z wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki innych 

przedmiotów. 

 rozróżnianie i próby stosowania formalnego i nieformalnego stylu języka. 

 zapoznanie ucznia z elementami języka niezbędnymi do funkcjonowania 

we współczesnym społeczeństwie. 

 rozwój indywidualnych strategii uczenia się i metod pracy w grupie. 

Przyjęcie metody projektu jako sposobu realizacji zajęć określa strukturę programu i organizację 

treści nauczania. W strukturze programu znajdujemy następujące elementy: 

 moduły projektowe, które określają bardzo szeroki obszar tematyczny, dziedzinę; 

 cele operacyjne modułu projektowego, które odnoszą się do całego modułu projektowego i 

należy je traktować jako otwartą listę zawierającą pewną ilość propozycji, którą nauczyciel i 

uczniowie będą mogli zmieniać lub poszerzać; 

 kluczowe pojęcia, które odnoszą się do modułu projektowego i są dla nauczyciela 

wskazówką, jakie elementy w tym obszarze są ważne  

 proponowane tematy projektów, zdefiniowane w formie pytania problemowego (driving 

question), które są problemami do rozwiązania, i które będą punktem wyjścia do 

uruchomienia procesu badawczego;  

Treści kształcenia zostały zaprezentowane w    modułach:  

Moduł 1 

Temat: Moda- jak się nie ubierać (What not to wear) 

Moduł 2 

Temat : Eko jest trendy (Eco is trendy) 

Moduł 3 

Temat: Zakupy – to jest to ! (Shopping- this is sit!) 

Moduł 4 

Temat: Książki – które kochamy czytać (The books we love!) 

Moduł 5 

Temat :  Muzyka – moja pasja, moje życie (Music – my passion, my live) 

Moduł 6 

Temat: Jedzenie, które nas truje. (The food which kills us) 

 

 



 

 

 

MODUŁ 1 

Temat : Moda – jak się nie ubierać? (What not to wear?) 

Cele operacyjne modułu projektowego 

Uczeń: 

 rozwija zintegrowane sprawności językowe czytając teksty o modzie, wypowiadając się na 

tematy związane z wyglądem zewnętrznym oraz opisując trendy popularne wśród 

rówieśników 

 ćwiczy opisywanie wyglądu zewnętrznego używając poprawnego szyku przymiotników i 

konstrukcji so + przymiotnik, such + a/an+ rzeczownik 

 ćwiczy umiejętność argumentowania podczas dyskusji 

 wzbogaca zasób słownictwa o wyrażenia związane z opisem wyglądu zewnętrznego znanych 

osób i nastolatków 

 dostrzega wpływ celebrytów na trendy panujące w modzie 

Kluczowe pojęcia: 

moda, trend 

akceptacja wśród rówieśników 

naśladowanie 

stereotypy związane z modnym wyglądem 

Proponowane tematy projektów 

1.Jak kreuje się trendy w modzie? 

3. Sława i moda – czyli jak zostać modelką/modelem? 

4. W jaki sposób telewizja, media społecznościowe wpływają na sposób ubierania się? 

5. Czy nasz ubiór wpływa na opinię o nas? 

 Gramatyka: 

 szyk przymiotników 

 konstrukcje so + przymiotnik, such + a/an/- +rzeczownik 

 zdania w 0 i I okresie warunkowym (np. if you wear black clothes people know/ think that..., 

if you go to church you shouldn’t wear shorts) 

Słownictwo: 

 określenia związane z modą i wyglądem zewnętrznym (np. up to date, fashionable, shocking, 

metro style, tasteless…) 



Formy wypowiedzi: 

 opis 

 dyskusja 

 tekst do poradnika 

 komentarz do pokazu mody / wystawy 

 

Opis założonych osiągnięć uczniów do modułu projektowego 

Uczeń: 

 posługuje się słownictwem związanym z modą, opisując popularne wśród młodzieży trendy i 

marki 

 rozwija  zasób słownictwa o słowa służących opisowi wyglądu 

 używa przymiotników w poprawnej kolejności oraz poprawnie używa konstrukcji so + 

przymiotnik, such + a/an/- + rzeczownik 

 tworzy zdania opisujące wygląd zewnętrzny i trendy w modzie używając zdań warunkowych 

typu 0 i 1 

 formułuje argumenty w dyskusji na temat wyglądu zewnętrznego 

 redaguje w grupie poradnik „Jak się (nie) ubierać?” 

 przygotowuje w zespole film o wpływie celebrytów /mediów społecznościowych na modę 

nastolatków. 

 

MODUŁ 2 

Temat: Eko jest trendy ( Eco is trendy)  

Cele operacyjne modułu projektowego 

Uczeń: 

  rozwija umiejętności czytania i pisania 

 wzbogaca zasób słownictwa związanego z ochroną środowiska 

 ćwiczy używanie czasowników modalnych, konstrukcji Let’s + czasowniki czasów przyszłych: 

future simple, wyrażenia to be going to, present continuous 

 uświadamia sobie, że czystość otoczenia zależy od każdego z nas i że tylko natychmiastowe 

działanie może zmienić katastrofalną wizję przyszłości świata 

 wie, jaki wpływ na środowisko mają zachowania i wybory indywidualnych osób 

 rozumie jak może samodzielnie / z osobami z najbliższego otoczenia wpływać na poprawę 

stanu środowiska 

 potrafi przygotować 10 wskazówek eko obywatela ekologiczny dla rodziny, klasy, przyjaciół 



Kluczowe pojęcia: 

zanieczyszczanie środowiska naturalnego 

recykling 

zachowania pro-ekologiczne 

odnawialne źródła energii 

Proponowane tematy projektów 

1. Bycie modnym to bycie ekologicznym? 

2. Co mogę zmienić w swoim życiu, aby nie być „trucicielem”? 

3. Wiatr, słońce, atom - jakie rodzaje energii mogą przyczynić się do ratowania środowiska 

naturalnego? 

4. Ludzie to największe zagrożenie dla świata . 

Propozycje materiału językowego 

Gramatyka: 

 czasowniki modalne w czasie teraźniejszym(can, can’t must, mustn’t, may, might, should, 

shouldn’t, have to, don’t have to...) 

 konstrukcja Let’s + czasownik 

 czasy przyszłe: future simple, wyrażenie to be going to, present continuous 

Słownictwo: 

 rzeczowniki i czasowniki służące do opisu różnych zachowań proekologicznych (np. 

greenhouse effect, global warming, protect, save, recycle,) 

Formy wypowiedzi: 

 opis 

 głos w dyskusji 

Opis założonych osiągnięć uczniów do modułu projektowego 

Uczeń: 

 poprawnie tworzy zdania z czasownikami modalnymi, 

 używa konstrukcji „Let’s + czasownik” i czasów przyszłych 

 rozszerza zasób słownictwa związanego z ekologią i ochroną środowiska 

 poznaje fakty naukowe przemawiające za standardowymi hasłami ekologicznymi (np. jakie 

szkody dla środowiska wyrządza wyprodukowanie jednej torby plastikowej, pozostawienie 

telewizora w funkcji stand-by na noc, spalenie butelki plastikowej, itp.) 

 tworzy 10 tipów eko fana (plakat, blog lub vlog) 

 

 



MODUŁ 3 

Temat: Zakupy – to jest to ! (Shopping- this is it!) 

Cele operacyjne modułu projektowego 

Uczeń: 

 ćwiczy zintegrowane umiejętności językowe a zwłaszcza czytanie i pisanie podczas 

przygotowywania wybranego produktu końcowego(poradnik, pamiętnik, blog lub kampania 

reklamowa) 

 rozwija umiejętność mówienia i słuchania w trakcie debaty o reklamie 

 nabywa sprawności w stopniowaniu przymiotników, używaniu rzeczowników policzalnych i 

niepoliczalnych a także poprawnie tworzy zdania warunkowe typu 1 i 2 

 poznaje słownictwo związane ze sprzedażą i reklamą 

 wie, jak zorganizować kampanię społeczną nakłaniającą do przemyślanych zakupów 

Kluczowe pojęcia: 

budżet 

reklama 

formy płatności 

zysk 

Proponowane tematy projektów 

1. Jak działa reklama i komu jest potrzebna? 

2. Dlaczego kupujemy produkty, których tak naprawdę nie potrzebujemy? 

4. Galerie handlowe - jaki wpływ mają na życie towarzyskie młodzieży 

5.Plusy i minusy zakupów przez Internet.  

Propozycje materiału językowego  

 Gramatyka:  

 stopniowanie przymiotników ( np. New Balance is much better than Nike)  

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne  

 1,2 okresy warunkowe (np. If there is a bargain, people often buy a lot of things, if I had a choice I’d 

buy better quality clothes… )  

Słownictwo:  

 słownictwo związane z różnymi rodzajami handlu i reklamy  

 określenia związane z dokonywaniem operacji finansowych i dokonywaniem wyborów (payment, 

loan, withdrawal, influence, subconscious, shopping spree, compulsive buying)  

Formy wypowiedzi:  

 teksty do kampanii reklamowej lub krótki filmik reklamowy 



 tekst do poradnika  

 wypowiedź w dyskusji  

 wpis do blogu / pamiętnika  

Opis założonych osiągnięć uczniów do modułu projektowego  

Uczeń:  

 tworzy zdania ze stopniowaniem przymiotników i okresami warunkowymi  

 rozróżnia i prawidłowo używa rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych  

 posługuje się słownictwem związanym z marketingiem i reklamą  

 bierze udział w debacie na temat reklamy i metod manipulowania klientem 

  pisze blog / pamiętnik wcielając się w sytuację zakupoholika wychodzącego z nałogu  

 przygotowuje w grupie kampanię „anty-reklamową” zachęcającą do kupowania tylko tych 

produktów, które uznajemy za niezbędne  

 bierze udział w dyskusji na temat galerii handlowych / zakupów w Internecie  

 przygotowuje poradnik dla początkującego klienta sklepów internetowych 

 

MODUŁ 4 

Temat: Książki – które kochamy czytać (The books we love!) 

Cele operacyjne modułu projektowego:  

Uczeń:  

 doskonali zintegrowane sprawności językowe (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie) poprzez 

czytanie wybranych pozycji, udział w dyskusji i opowiadanie wydarzeń opisanych w książkach  

 ćwiczy użycie mowy zależnej w zdaniach twierdzących i pytających oraz spójników i form 

dzierżawczych  

 posiada słownictwo potrzebne do zrozumienia i opisania wydarzeń przeczytanych w książkach  

 zna kilka wybranych pozycji książkowych w języku angielskim  

 potrafi wyodrębnić ważne wątki w fabule książki  

 umie dokonać analizy postępowania bohaterów utworu literackiego i odczytać moralne przesłanie 

utworu  

 rozwija wyobraźnię, twórcze myślenie, umiejętności pisarskie  

Kluczowe pojęcia: bohater fabuła wątki opis postaci adaptacja dramat 

Proponowane tematy projektów 

1. W jaki sposób e-booki wpływają na kulturę czytania? 

2. Do jakiego bohatera literackiego jestem podobny? 

3. Czym różnią się bohaterowie naszych książek od książek naszych dziadków i babci? 



4. Szczęśliwe zakończenia są konieczne? 

Propozycje materiału językowego 

Gramatyka: 

 mowa zależna w zdaniach twierdzących i pytających 

 spójniki (np. next, after, before, as soon as, while, however, although…) 

 formy dzierżawcze rzeczowników (np. children’s toys, a friend of hers, their father’s boss’s 

car, smell of blood) 

Słownictwo: 

 przymiotniki i przysłówki używane w opisach osób i miejsc 

 czasowniki opisujące czynności bohaterów literackich 

 słownictwo związane z wydarzeniami opisanymi w wybranych pozycjach książkowych 

 

Formy wypowiedzi: 

 scenariusz do autorskiego przedstawienie teatralnego 

 tekst do komiksu 

 scenariusz filmu 

 opis wydarzeń 

 artykuł do gazety 

 

Opis założonych osiągnięć uczniów do modułu projektowego 

Uczeń: 

 używa mowy zależnej w mowie i w piśmie 

 opowiada treść utworu literackiego używając form dzierżawczych i spójników 

umożliwiających logiczną organizację treści 

 używa bogatego słownictwa przy opisywaniu treści wybranej powieści 

 przygotowuje wraz z grupą przedstawienie, w którym główne role grają bohaterowie różnych 

powieści 

 tworzy własną wersję wydarzeń ulubionej książki 

 przygotowuje w grupie film, w którym wciela się w postać ulubionego bohatera literackiego 

 pisze artykuł o wpływie nowych rozwiązań technologicznych na nasze nawyki czytelnicze 

 

 

 

 



MODUŁ V 

Temat :  Muzyka – moja pasja, moje życie (Music – my passion, my live) 

 

Cele operacyjne modułu projektowego:  

Uczeń:  

 rozwija zintegrowane umiejętności językowe a w szczególności umiejętność rozumienia za 

słuchu podczas słuchania wybranych utworów, oraz czytania i pisania w trakcie gromadzenia 

informacji i tworzenia tekstów do prezentacji wybranego wykonawcy lub zespołu  

 poznaje struktury gramatyczne często celowo zawierające błędy  lub uproszczenia  

 poszerza słownictwo o wyrażenia na granicy niskiego rejestru językowego i slangu  

 rozumie treść wybranych utworów muzycznych i ich przesłanie oraz potrafi przedstawić 

historię i twórczość ulubionego zespołu, wykonawcy  

 umie przetłumaczyć treść utworu muzycznego z języka  angielskiego na język  polski  

 poznaje kierunki w muzyce, których sam nie słucha lub nie akceptuje, uczy się tolerancji i 

szacunku dla ich wykonawców i fanów  

 rozumie, że nielegalne ściąganie plików i sprzedaż pirackich kopii jest przestępstwem   

Kluczowe pojęcia  

nazwy zespołów muzycznych  

konkursy muzyczne  

tekst utworu (lyrics)  

piractwo   

Proponowane tematy projektów  

1. Przepis na sukces – jak nagrać hit?  

2. Co wpływa na wybór muzyki, której słuchamy?  

3. Nielegalne ściąganie muzyki - przyczyny i skutki   ?   

4.Dlaczego muzyka klasyczna nie jest popularna wśród młodzieży? 

Propozycje materiału językowego:  

Gramatyka i słownictwo:   

 struktury gramatyczne  zawierające błędy lub uproszczenia  (np. ain’t no money)  

 wyrażenia typu slang   

Formy wypowiedzi: 

 głos w dyskusji  

 tekst do prezentacji  

 recenzja    



Opis założonych osiągnięć uczniów do modułu projektowego  

Uczeń:  

 rozpoznaje błędy i uproszczenia gramatyczne i leksykalne pojawiające się w wybranych 

utworach muzycznych   

 rozumie i analizuje teksty wybranych wykonawców i zespołów  

 bierze udział w dyskusji na temat określonego problemu  

 tłumaczy  tekst wybranego utworu na j. polski  

 przygotowuje prezentację na temat wybranych utworów muzycznych związanych z 

określonymi wydarzeniami   

 pisze recenzję utworu muzycznego 

 

MODUŁ VI 

Temat: Jedzenie, które nas truje. (The food which kills us) 

Cele operacyjne modułu projektowego  

Uczeń:  

 rozwija zintegrowane umiejętności językowe czytając i słuchając tekstów związanych z 

jedzeniem 

 rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, ćwiczy właściwe  użycie przedimków i 

określników ilości, 

 poszerza słownictwo związane z różnymi rodzajami pożywienia, 

 poznaje różnice w sposobie odżywiania się osób należących do różnych kultur, wyznań i 

narodowości, 

 poznaje i rozumie zagrożenia wynikające z produkowania i spożywania jedzenia typu „fast 

food",   

 poznaje i docenia wartość tradycyjnych metod produkcji żywności.   

Kluczowe pojęcia:  

zwyczaje żywieniowe  

posiłki i ich przygotowywanie  

różnice kulturowe  

zaburzenia żywieniowe 

Proponowane tematy projektów  

1. Czy fast food wszędzie znaczy to samo? Czy zawsze są to frytki, pizza,itp.? 

2. Jakie są źródła popularności ruchu „Slow Food”? 

3. Jakie zagrożenia dla naszej cywilizacji niesie przemysłowa produkcja jedzenia? 



Propozycje materiału językowego  

Gramatyka:   

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,  

 przedimki i określniki (any, some, much, many, a lot (of), a couple of,  (a) little, (a) few). 

 

Słownictwo:   

 rodzaje pożywienia,  

 zwroty na określenie zakazów i nakazów (forbid, allow, it’s necessary, it’s against the rule).  

Formy wypowiedzi:  

 opis (potraw, zwyczajów),  

 tekst do prezentacji,  

 plakat 

Opis założonych osiągnięć uczniów do modułu projektowego  

Uczeń:  

 używa  rzeczowników policzalnych i niepoliczlanych oraz przedimków i określników ilości,  

 zna słownictwo potrzebne do opisywania zwyczajów żywieniowych  w różnych kulturach,  

tworzy menu promujące produkty żywnościowe wytwarzane lokalnie. 

 


