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PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

 

“1 obraz wart jest więcej niż 1000 słów, czyli otwieramy się na mówienie w językach ojczystym 

oraz obcym dzięki materiałom wizualnym i wspólnemu tworzeniu historyjek.” 

 

METODY I AKTYWNOŚCI: 

- metoda narracyjna (storytelling) 

- metoda obrazkowo-konwersacyjna (na bazie materiałów wizualnych, w tym 

obrazkowych kart konwersacyjnych „Multi-Talk”) 

- twórcze myślenie 

 

Autor i realizator innowacji: Małgorzata Pawłowska    

Nazwa Szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie 

 

Tytuł innowacji: 

“1 obraz wart jest więcej niż 1000 słów, czyli otwieramy się na mówienie w językach ojczystym 

oraz obcym dzięki materiałom wizualnym i wspólnemu tworzeniu historyjek.” 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) 

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna 

Czas realizacji: rok szkolny 2020/2021 i później 

Miejsce realizacji: 

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo-metodycznym z zakresu nauczania języka 

polskiego oraz  języka angielskiego realizowana będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie 

Klasy objęte innowacją: VI  

Program, na którym oparta jest innowacja: 

Innowacja programowo-metodyczna, 

Programy nauczania języka polskiego oraz angielskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej 

na bazie podręczników „Między nami” oraz „Steps plus” wzbogacone i urozmaicony metodą 

obrazkowo-konwersacyjną, metodą narracyjną oraz materiałami wizualnymi w postaci kart 

obrazkowo-konwersacyjnych „Multi-Talk”. 
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I Wstęp 

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle istotna i wręcz 

niezbędna. Znajomość języków obcych daje większe możliwości szukania interesujących 

informacji, poznawania ciekawych ludzi i poszerzania swojej wiedzy, dlatego bardzo ważne 

jest motywowanie uczniów do rozwoju językowego, a zwłaszcza ich umiejętności mówienia. 

To właśnie ta umiejętność jest najczęściej wskazywana przez uczniów jako sprawiająca 

najwięcej trudności oraz ta, której poświęca się zdecydowanie za mało czasu w ramach zajęć 

językowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest napięty grafik realizacji podstawy 

programowej oraz konieczność zadbania o rozwijanie pozostałych kompetencji: pisania, 

rozumienia ze słuchu oraz czytania. Większość czasu w ramach standardowych zajęć szkolnych 

zajmuje także wprowadzanie zagadnień gramatycznych i leksykalnych.  

Podobnie jest z językiem polskim. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej ma 

na celu wzbudzenie zainteresowania uczniów poprawną polszczyzną, oraz podniesienie 

poziomu kultury języka polskiego, wzbogacenie zasobu słownictwa, wzbudzenie ich 

kreatywności oraz pewności siebie w trakcie wypowiadania się na forum.  

Istotnym jest połączenie języka ojczystego i obcego w celu pokazania różnic i 

podobieństw, a także odpowiednie rozwijanie warsztatu tłumaczeniowego, prowadzącego do 

swobodnego posługiwania się przez uczniów nie jednym, a minimum dwoma językami. 

Swoboda wypowiedzi w języku ojczystym jak i obcym jest pierwszym krokiem do osiągnięcia 

sukcesów nie tylko na egzaminach, ale w późniejszym, dorosłym życiu zawodowym i 

prywatnym. 

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej zatytułowanej 

“1 obraz wart jest więcej niż 1000 słów, czyli otwieramy się na mówienie w językach ojczystym 

oraz obcym dzięki materiałom wizualnym i wspólnemu tworzeniu historyjek.” podyktowane 

jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze 

szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego 

komunikowania się w tym języku obcym. Jestem przekonana, że rozbudzi to w uczniach chęć 

rozwoju językowego, kreatywność, ciekawość poznania innych kultur oraz motywację do 

dalszej edukacji, a przede wszystkich pomoże przełamać wszelkie bariery w mówieniu. Jeżeli 

chodzi o język polski, zamierzeniem innowacji jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności 

mówienia, osiągnięcie poprawności językowej  w różnych sytuacjach życiowych, wyćwiczenie 

umiejętności zadawania pytań i formułowania pełnych odpowiedzi. (kompetencje językowe). 
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Reagowanie językowe to przecież jedna z najważniejszych umiejętności przydatnych w życiu 

i sprawdzanych w czasie sprawdzianów. 

Kluczowym zadaniem nauczyciela jest promowanie języka obcego jak i ojczystego wśród 

uczniów oraz takie zorganizowanie procesu dydaktycznego, by był przyjemny i skuteczny. Aby 

osiągnąć ten cel, niezbędne jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się.. Uczniowie 

będą zatem  doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez: 

● poszerzanie i utrwalanie materiału z podręcznika dzięki materiałom wizualnym - 

kartom Multi-Talk (tworzeniu dialogów w oparciu o piktogramy umieszczone na 

kartach, ich interpretację, twórczą argumentację i pobudzanie myślenia 

skojarzeniowego zgodnie z zasadą “1 obraz wart jest więcej niż 1000 słów”), 

● wspólne tworzenie historyjek rozmaitych postaci z różnych kręgów kulturowych na 

bazie materiałów wizualnych, a dokładnie: obrazkowych kart konwersacyjnych „Multi-

Talk” (pobudzanie myślenia twórczego, rozwijanie kreatywności, tworzenie 

scenariuszy życiowych postaci z kart, odgrywanie ról (role-playing) po stworzeniu 

historyjek, rozwój umiejętności aktorskich, dzięki identyfikacji z postaciami), 

● wspólne tworzenie dialogów między postaciami z kart, uwrażliwianie na odrębność 

kulturową, 

● rozbudowywanie słownictwa i tworzenie skojarzeniowych map myśli, związanych z 

postaciami i obiektami zamieszczonymi na kartach „Multi-Talk”, 

● odkrywanie i utrwalanie zagadnień gramatycznych, niezbędnych do sprawnej i płynnej 

komunikacji w języku obcym w oparciu o materiały wizualne, a nie teorię z podręcznika 

(twórcze odkrywanie gramatyki na bazie obrazków - pragmatyzm!) 

● rozwijanie umiejętności formułowania pytań i udzielania odpowiedzi wraz ze sztuką 

argumentacji, dzięki pracy z kartami pytań tzw. ZAPYTAJNIKAMI (dodatkiem do 

zestawu bazowego kart „Multi-Talk”), 

● tworzenie historii, biografii i scenariuszy życiowych różnych postaci, 

● konstruowanie pytań i odpowiedzi na bazie obrazków na kartach, 

● trening zapamiętywania słownictwa przydatnego w życiu codziennym (pragmatyzm!), 

● ćwiczenia dowolnie wybranych zagadnień dotyczących języka polskiego: literatury, 

nauki o języku, ortografii. 
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Wszystkie powyższe działania pozwolą uczniom na rozwój wyobraźni językowej,  kontakt 

z żywym językiem oraz przyczynią się bezpośrednio do przełamywania barier w mówieniu  

i doskonalenia samej wymowy.  

Najistotniejszą rzeczą, którą będę starała się przekazać podczas zajęć swoim uczniom jest 

to, aby nie bały się mówić, bo “żeby mówić ( szczególnie w języku obcym), trzeba mówić jak 

najwięcej”. Strach przed mówieniem zmniejsza się wraz ze zwiększeniem częstotliwości i 

czasu przeznaczonego na aktywności konwersacyjne. A dodatkowo, materiały wizualne mają 

moc otwierania na mówienie dzięki wyzwalaniu skojarzeń z danym obrazkiem oraz rozmaitym 

kontekstom, w których osadzamy materiał wizualny. Obrazkowe karty konwersacyjne „Multi-

Talk” są w tym zakresie narzędziem innowacyjnym, bo nie bazują na gotowych kontekstach 

(na tych kartach nie ma tła, nie da się określić, gdzie dzieje się opowiadana historia) - Uczeń 

nadaje ten kontekst sam, interpretując piktogramy i tworząc scenariusz/historyjkę swojej 

postaci. Jest to szczególnie ważne dla rozwoju mowy, zapamiętywania słownictwa i rozumienia 

struktur gramatycznych. Dlaczego? Bo to, co stworzone samodzielnie dłużej i trwalej zostaje 

w pamięci. A wszystko to za sprawą tworzenia treści emocjonalnie ważnych dla ucznia - moje 

(stworzone przeze mnie) znaczy istotne dla mnie. Tutaj kryje się esencja kierowania uwagi, 

uczenia się i zapamiętywania. Słowo mówione należy też umiejętnie przelewać na papier, co 

praktykowane będzie w czasie lekcji języka polskiego. Uczniowie będą doskonalić umiejętność 

poprawnego wypowiadania się oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych, bazujących na 

materiałach wizualnych.  

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie będą rozwijali zintegrowane umiejętności 

językowe takie jak: znajomość środków i funkcji językowych, tworzenie i odbiór tekstów 

pisanych, słuchanych oraz mówienie (storytelling, dialogi, sztuka zadawania pytań). Dzięki 

nim zajęcia staną się spontaniczne i atrakcyjne dla uczestników. (W końcu mózg nie lubi się 

nudzić!) Możliwości praktycznego  wykorzystania zestawu ogranicza tylko wyobraźnia autora 

innowacji.  

 

II Cele innowacji 

Cele ogólne: 

● promowanie języków ojczystego i angielskiego wśród uczniów 

● motywowanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności językowych 

● rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz pobudzanie myślenia skojarzeniowego 

● uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się  
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● rozbudowywanie słownictwa oraz dążenie do swobody wypowiedzi poprzez 

różnorodne formy pracy z językiem  

● rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, 

● rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych ze 

szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności prowadzenia konwersacji, 

● kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur, 

● dążenie do opanowania trudnej sztuki zadawania pytań ogólnych i szczegółowych, 

● rozwijanie zdolności formułowania wniosków i dostrzegania związków przyczynowo-

skutkowych, 

● doskonalenie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi pisemnej, 

● doskonalenie umiejętności porządkowania informacji, grupowania i kategoryzacji, 

● rozwijanie umiejętności poprawnego tłumaczenia tekstu/wypowiedzi na język obcy. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

● potrafi reagować słownie i pisemnie na różne sytuacje komunikacyjne w życiu 

codziennym, 

● poznaje różnice między formami języka oficjalnego i potocznego, 

● tworzy własny i posługuje się słownikiem dwujęzycznym, 

● rozumie teksty czytane, słuchane i pisane oraz potrafi zareagować w konkretnej sytuacji 

zadaniowej, 

● uruchamia myślenie skojarzeniowe dzięki pracy na mapach myśli i obrazkowych 

kartach konwersacyjnych „Multi-Talk”, 

● tworzy spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem 

stylistycznym i gramatyczno – leksykalnym, 

● rozwija swoje umiejętności językowe poprzez tworzenie scenariuszy życiowych postaci 

z kart „Multi-Talk” oraz opowiadanie stworzonej przez siebie historyjki, 

● zapoznaje się z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka 

(domyślanie się znaczenia wyrazów z k,ontekstu, rozumienie tekstu zawierającego 

nieznane słowa i zwroty itp.) 

● doskonali umiejętności współpracy w grupie i w zespole, 

● doskonali umiejętności redagowania tekstów w językach polskim i angielskim (w 

formie tradycyjnej i elektronicznej), 

● ćwiczy umiejętność budowania argumentacji, 
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● uczy się JAK się uczyć oraz dostrzega łatwość zapamiętywania (trening pamięci) dzięki 

materiałom wizualnym. 

Dodatkowym celem, istotnym z punktu widzenia podniesienia jakości pracy szkoły, jest 

poszerzenie jej oferty edukacyjnej o innowacyjne zajęcia łączące ze sobą elementy myślenia 

twórczego, wizualnego, technik narracyjnych i konwersacyjnych. 

III Zasady innowacji 

Innowacja będzie realizowana przez grupę uczniów z klasy VI w roku szkolnym 2020/2021, a 

następnie będzie kontynuowana przez nich w kolejnej klasie (rok szkolny 2021/2022). 

Innowacja realizowana będzie podczas zajęć języka polskiego i angielskiego oraz na 

dodatkowej lekcji z języka angielskiego.  

 

IV Metody i techniki pracy 

Metody realizacji celów  innowacji będą uwzględniały różnorodne metody, formy oraz techniki 

pracy z uczniami. 

● metoda narracyjna (storytelling) i komunikacyjna (tworzenie historyjek, scenariuszy i 

dialogów na podstawie obrazkowych kart konwersacyjnych Multi-Talk, a następnie 

odgrywanie scenek) 

● metoda obrazkowo-konwersacyjna 

● metoda bezpośrednia 

Formy i techniki pracy: 

● praca indywidualna 

● praca zbiorowa 

● praca w grupach i parach 

● korzystanie z różnych źródeł informacji, także autentycznych 

● techniki twórczego myślenia (w tym mapy myśli) 

● symulacje językowe typowych sytuacji komunikacyjnych 

● ćwiczenia w pisaniu listów, pocztówek, e-maili, opowiadań, scenariuszy, etc. 

Materiały i środki dydaktyczne: 

● obrazkowe karty konwersacyjne Multi-Talk 

● tablica multimedialna 

● materiały autentyczne 

● gry planszowe – dydaktyczne 

● słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie 
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● materiały przygotowane przez nauczyciela 

● fiszki językowe 

 

V Treści programowe 

Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie  programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klas VI-VIII i obejmować 

będzie: rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, znajomość środków i funkcji  

językowych, przetwarzanie wypowiedzi i ich redagowanie.  

Tematyka lekcji ma charakter otwarty, a nauczyciel  może planować i modyfikować ją 

w  zależności   od   potrzeb swoich uczniów. Będą to między innymi: 

- tworzenie scenariuszy życiowych postaci z kart Multi-Talk, z uwzględnieniem struktur 

gramatycznych i leksykalnych zarówno języka polskiego jak i angielskiego, tworzenie 

opowiadań, charakterystyk, historyjek, listów, maili, zaproszeń, itp. w stylu formalnym i 

nieformalnym, etc. 

-konkurs na najciekawszą historyjkę stworzoną na bazie kart „Multi-Talk” wśród uczestników 

projektu (forma pisemna lub ustna) 

-rozbudowywanie słownictwa poprzez tworzenie map myśli w oparciu o obrazkowe karty 

konwersacyjne Multi-Talk z podziałem i kategoryzacją słownictwa(język angielski), -itd. 

 

VI Przewidywane efekty 

Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie 

języka polskiego i angielskiego, przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym, 

zdobycie przez uczniów większej pewności siebie w mówieniu, rozwijanie myślenia twórczego 

i skojarzeniowego na bazie materiałów wizualnych. 

Efekty dla uczniów 

● zdobycie nowych umiejętności i podniesienie poziomu posiadanych kompetencji 

kluczowych, 

● wzmocnienie motywacji do pracy dzięki odkryciu atrakcyjnych technik 

zapamiętywania i połączeniu zabawy z nauką, 

● podejmowanie systematycznych działań doprowadzi do wzbogacenia czynnego  

i biernego zasobu słownictwa uczniów, 

● poprawa umiejętność pracy w grupie, 

● umocnienie wiary w swoje możliwości twórcze i językowe. 
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Efekty dla szkoły: 

● poprawa jakości pracy szkoły, 

● wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, 

● budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki 

dbającej o rozwój swoich wychowanków przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi. 

 

VII Ewaluacja 

Ewaluacja wdrażanej innowacji pedagogicznej będzie realizowana pod koniec każdego roku 

szkolnego. Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów zarówno 

podczas zajęć, jak i konkursów oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach 

wychowawczych. 

Narzędziem ewaluacji będą: 

-ankieta ewaluacyjna  

-zdjęcia i informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły 

-konkurs i prezentacje efektów pracy  

Sposoby ewaluacji: 

-rozmowy z uczniami 

-obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji podczas zajęć 

-udział w konkursach o różnym zasięgu 

-analiza efektów pracy uczniów 
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