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Kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 

2015/2016

Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

oraz

upowszechnianie czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-na-rok-szkolny-20152016-rok-otwartej-szkoly.html [dostęp: dn. 1 października 2015].
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Jak efektywnie wykorzystać internet 
na zajęciach języka obcego?

„Komputer jest jak instrument, który
dopiero w rękach dobrego muzyka
ujawnia skalę swoich możliwości.”

„Efektywne wykorzystanie internetu na lekcji języka obcego” Wiesław Kosel
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Plan prezentacji

1. Platforma online

2. Doskonalenie sprawności językowych
- rozumienie tekstu czytanego

- rozumienie ze słuchu

3. Ćwiczenia interaktywne
- gramatyka / słownictwo

4. Lekcje okolicznościowe

5. Podsumowanie

4



Korzyści z korzystania zasobów 
internetowych na zajęciach

• Nauczyciel :

 Systematyczne wzbogacanie własnego warsztatu pracy
od strony merytorycznej i metodycznej

• Uczeń :

 Pogłębienie swoich umiejętności językowych
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1. Platforma e-learningowa 



Platforma e-learningowa 

– czy warto?
www.womczest.edu.pl [dostęp : 19.10.2015]
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http://www.womczest.edu.pl/


Platforma e-learningowa 
– czy warto?

• ciekawe zagadnienia wykraczające poza program (koła
zainteresowań),

• dodatkowe ćwiczenia dla uczniów mających problemy z nauką,

• dyskusja pozalekcyjna na wybrane tematy związane z
przygotowaniem zadań lub zagadnieniami omawianymi na
zajęciach szkolnych.

8



Platforma e-learningowa 
RODN „WOM“ w Częstochowie
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http://www.moodle2.womczest.edu.pl/



Zaproszenie do udziału

Szkolenie online Moodle  

„Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL

w organizacji zajęć dydaktycznych”

Termin : 12.11. – 12.12.2015

http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/prk/clil/4852786.html [dostęp : 19.10.2015]
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http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/prk/clil/4852786.html
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2. Doskonalenie sprawności   

językowych 



2a. Sprawność czytania i pisania

- wiadomości prasowe

- bajki
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Zaproszenie do udziału

Wideokonferencja

„Bajki na zajęciach języka niemieckiego”

Termin : 05.11.2015 

(15.30 – 16.15)

https://shopbase.finetunes.net [dostęp : 19.10.2015]
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https://shopbase.finetunes.net/


Konkurs
„W świecie baśni braci Grimm”

ogłoszenie:

5.11.2015 

www.womczest.edu.pl

14

http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mad/gri/deindex.htm [dostęp : 19.10.2015]

http://www.womczest.edu.pl/
http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mad/gri/deindex.htm


Sprawność czytania i pisania
- wiadomości prasowe

Formy zastosowania na zajęciach  (Fotos):

• odgadywanie tematyki artykułu na podstawie 
zdjęcia,

• wybór tytułu artykułu,

• układanie przykładowych dialogów osób 
przedstawionych na zdjęciach,
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Sprawność czytania i pisania
- wiadomości prasowe

Formy zastosowania na zajęciach  (Fotos):

• snucie przypuszczeń np. 

- kim są osoby przedstawione na zdjęciach?  

- co za miejsce przedstawia zdjęcie? 

- co mogło się tu wydarzyć?

• dopasowywanie fragmentów tekstu do 
fotografii;
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http://www.spiegel.de/sport/fussball/robert-lewandowski-stellt-torrekord-in-der-em-qualifikation-ein-a-1057275.html, 
[dostęp : 19.10.2015]

http://www.spiegel.de/sport/fussball/robert-lewandowski-stellt-torrekord-in-der-em-qualifikation-ein-a-1057275.html
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http://www.schweizerfamilie.ch/mitmachen/sternenwoche.html, [dostep: 20.10.2015]

http://www.schweizerfamilie.ch/mitmachen/sternenwoche.html


2b.Sprawność rozumienia ze słuchu
http://cornelia.siteware.ch 

• Cornelia Steinmann

19

http://cornelia.siteware.ch/cms/daf-daz-2/horen/ressourcen-fur-das-horverstehen/hv-aufgaben, [dostęp: 20.10.2015]

http://cornelia.siteware.ch/
http://cornelia.siteware.ch/cms/daf-daz-2/horen/ressourcen-fur-das-horverstehen/hv-aufgaben


Sprawność rozumienia ze słuchu
- Bern (A1)

20

https://www.youtube.com/watch?v=jIp_xQTPB80, [dostęp: 20.10.2015]

https://www.youtube.com/watch?v=jIp_xQTPB80


Sprawność rozumienia ze słuchu

21
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/wp-content/uploads/bernvideo.pdf, [dostęp: 20.10.2015]

http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/wp-content/uploads/bernvideo.pdf


Sprawność rozumienia ze słuchu

22

http://www.goethe.de/ins/fr/pro/Spiel_mit/2raumw/garten.htm, [dostęp: 20.10.2015]

http://www.goethe.de/ins/fr/pro/Spiel_mit/2raumw/garten.htm


Sprawność rozumienia ze słuchu
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http://www.goethe.de/ins/fr/pro/Spiel_mit/2raumw/garten.htm, [dostęp: 20.10.2015]

http://www.goethe.de/ins/fr/pro/Spiel_mit/2raumw/garten.htm


Sprawność rozumienia ze słuchu

24

http://www.goethe.de/ins/fr/pro/Spiel_mit/2raumw/garten.htm, [dostęp: 20.10.2015]

http://www.goethe.de/ins/fr/pro/Spiel_mit/2raumw/garten.htm


Sprawność rozumienia ze słuchu
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Sprawność rozumienia ze 
słuchu

26

http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-10683.html [dostęp : 19.10.2015]

http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-10683.html


3. Ćwiczenia interaktywne
- słownictwo / gramatyka
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www.goethe.de
- Instytut Goethego
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http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/spiel_07/de/ClockGame.html, [dostęp: 20.10.2015]

http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/spiel_07/de/ClockGame.html


www.goethe.de
- Instytut Goethego
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http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/spiel_07/de/ClockGame.html, [dostęp:20.10.2015]

http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/spiel_07/de/ClockGame.html


www.dlc.fi/~michi1/uebungen

30

www.dlc.fi/~michi1/uebungen, [dostęp: 20.10.2015]

http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen
http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen


www.dlc.fi/~michi1/uebungen
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www.dlc.fi/~michi1/uebungen, [dostęp: 20.10.2015]

http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen
http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen


www.dlc.fi/~michi1/uebungen
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http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen/feiertage.htm, [dostęp: 20.10.2015]

http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen
http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen/feiertage.htm


www.dlc.fi/~michi1/uebungen

33www.dlc.fi/~michi1/uebungen, [dostęp: 20.10.2015]

http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen
http://www.dlc.fi/~michi1/uebungen
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4. Lekcje okolicznościowe



4. Lekcje okolicznościowe
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http://www.dranbleiben.com.   [dostęp: 20.10.2015]

http://www.dranbleiben.com/


4. Lekcje okolicznościowe
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http://deutschinderschule1.blogspot.com/p/laterne-laterne-sonne-mond-und-sterne.html, [dostęp: 20.10.2015]

http://deutschinderschule1.blogspot.com/p/laterne-laterne-sonne-mond-und-sterne.html


4. Lekcje okolicznościowe

37

http://deutschinderschule1.blogspot.com/p/laterne-laterne-sonne-mond-und-sterne.html, [dostęp: 20.10.2015]

http://deutschinderschule1.blogspot.com/p/laterne-laterne-sonne-mond-und-sterne.html


4. Lekcje okolicznościowe

38
http://www.lehrerweb.at/materials/gs/su/gemeinschaft/web/online/weihnachten.pdf, [dostęp : 20.10.2015]

http://www.lehrerweb.at/materials/gs/su/gemeinschaft/web/online/weihnachten.pdf


Zaproszenie

Szkolenie 

„Weihnachten im DaF-Unterricht”
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Linki do stron internetowych
przydatnych dla nauczycieli języka niemieckiego 

liberda@womczest.edu.pl

http://www.cliparthut.com/email-icon-clipart-iq2VB3.html [dostęp : 19.10.2015]
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mailto:liberda@womczest.edu.pl
http://www.cliparthut.com/email-icon-clipart-iq2VB3.html
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http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/jezyki-obce/jezyk-niemiecki [dostęp : 19.10.2015]

http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/jezyki-obce/jezyk-niemiecki
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Spotkanie organizacyjne sieci współpracy 
„Nowoczesny nauczyciel języka obcego”

8.12.2015 r.

- Min. roczna współpraca

- Tematy i częstotliwość spotkań wybierają uczestnicy

- Uczymy się od ekspertów i od siebie nawzajem



http://learnenglish.britishcouncil.org/en/games

43

British Council (access date 20.10.2015)

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/games
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English is fun
Facebook

45

https://www.facebook.com/EnglishIF?fref=ts
(access date 16.10.2015) 

https://www.facebook.com/EnglishIF?fref=ts


English is fun
Facebook
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Make them speak - Jak sprawić, aby uczniowie 
chętniej mówili na lekcji języka obcego.

Blog pani Anny Wysockiej

Agony Aunt

• Uczniowie z jednej ławki zostają podzieleni na 

osobę A (agony aunt - pomocnik) i osobę B (szukający  rady)

• Nauczyciel rozdaje karteczki z problemami osobom B

• Osoby A zostają na miejscu, a osoby B chodzą kolejno do każdej 
osoby A i pytają o radę 

• Zmiana  

• Na koniec omówienie najciekawszych rozwiązań problemów

Zaleta metody           ruch i swobodna rozmowa z różnymi osobami

47http://mylessonsoutofthebox.blogspot.com/2015/05/make-them-speak-jak-sprawic-aby.html?spref=fb
(access date 16.10.2015)

http://mylessonsoutofthebox.blogspot.com/2015/05/make-them-speak-jak-sprawic-aby.html?spref=fb


Gotowe materiały
- język angielski

48

Title:

Breaking News English

URL:

http://www.breakingnewsenglish.com/

Description:

Free, ready-to-use EFL / ESL lesson plans on the latest breaking news -in 7 levels. 

New lessons uploaded every 2 days. 

Each lesson includes a 26-page PDF containing all-skills activities, a 2-page mini-

lesson, 5-speed listening, multi-speed scrolled reading, interactive dictation, online 

quizzes... and more.

(access date 16.10.2015)

http://www.breakingnewsenglish.com/
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Wybierz 



50



Ten sam tekst – 5 prędkości dla każdego poziomu
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Pod tekstem do wyboru ćwiczenia i scenariusz lekcji 

52



Tajemnicze nagłówki:

Uczniowie w parach/grupach wybierają jeden z podanych tajemniczych
nagłówków i wymyślają historię do podania w serwisie wiadomości. Następnie
prezentują ją jako reporterzy wiadomości i eksperci wyjaśniający ujawnione
tajemnice.

Przykładowe nagłówki:

• The talking bus stop

• Ten thousand pairs of jeans go missing in Russian town

• The pregnant Mickey Mouse

• The remote control baby

Pomysł z http://www.breakingnewsenglish.com/book.html - darmowej próbki książki z materiałami dydaktycznymi
pt. 1,000 Ideas & Activities for Language Teachers , autor Sean Banville (access date 16.10.2015)
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http://www.breakingnewsenglish.com/book.html
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http://www.eslyes.com/eslread/ (access date 2015)

http://www.eslyes.com/eslread/


55

American English
accent

Ćwiczenia i materiały
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http://www.learnenglishfeelgood.com/ (access date 16.10.2015) 

http://www.learnenglishfeelgood.com/
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Travel English 

Gotowe ćwiczenia 
multimedialne: 

dialogi/sytuacyjki
w wybranych 

miejscach podczas 
podróży

http://www.learnenglishfeelgood.com/
(access date 16.10.2015)

http://www.learnenglishfeelgood.com/


Nadchodzące szkolenia

22.10.2015 r. warsztat 

Rozwijanie umiejętności słuchania i czytania 

w języku angielskim. Zestaw materiałów dydaktycznych 
do pracy z uczniem zdolnym (materiały autorskie)

26.10.2015 r. wideokonferencja 

Extra teaching materials 

to work with linguistically talented students

58



Warsztaty

16.11.2015 r. 

Jak uczyć się języka angielskiego na platformie 

e-learningowej Moodle

Jak nauczać języka obcego na platformie 

e-learningowej Moodle

część I - 24.11.2015 r. 

część 2 - 01.12.2015 r. 
59
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Spotkanie organizacyjne sieci współpracy 
„Nowoczesny nauczyciel języka obcego”

8.12.2015 r.

- Min. roczna współpraca

- Tematy i częstotliwość spotkań wybierają uczestnicy

- Uczymy się od ekspertów i od siebie nawzajem



Warsztaty

11.12.2015 r. 

Zastosowanie tablicy interaktywnej 

w nauczaniu języków obcych dzieci

61



Język francuski

62

Źródło: Clipart: Office.com



Instytut Francuski

63

Źródło: Institut Français, http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/ [dostęp: 1 października 2015].



Leçons de promotion

64

Źródło: Institut Français, http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/2014/08/lecons-de-promotion-le-petit-nicolas/

[dostęp: 1 października 2015].



Leçons de promotion

65Źródłó: RODN „WOM” w Częstochowie, http://www.womczest.edu.pl/new/lekcje-promocyjne-jezyka-

francuskiego/ [dostęp 20.10.2015 r.]



Ressources pédagogiques

66

Źródło: Institut Français, http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/categories/ressources-

professionnelles/didactique-problemes-et-solutions/ressources-pedagogiques/ [dostęp: 1 października 2015].



Fiches pédagogiques

67

Źródło: Institut Français, 

https://docs.google.com/folderview?id=0B7xoDaM1LxZbZGU1ODFlZTMtZWQzNS00NzljLTkxMDEtODQyNjhh

MjcwODAx&usp=drive_web&hl=fr [dostęp: 1 października 2015].



My French Film Festival

68
Źródło: My French Film Festival, http://www.myfrenchfilmfestival.com/pl/ [dostęp: 1 października 2015].



My French Film Festival

69

Źródło: My French Film Festival, 

http://www.myfrenchfilmfestival.com/pl/newsitem?newsitem=12883 [dostęp: 1 października 2015].



Parlons français

70

Źródło: Parlons français, c’est facile !, http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-

apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm [dostęp: 1 października 2015].



Parlons français

71

Źródło: Parlons français, c’est facile !, http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-

apprendre-le-francais/Jeux/p-90-lg0-Tous-les-jeux.htm [dostęp: 1 października 2015].



Parlons français - jeux

72

Źródło: Parlons français, c’est facile !, http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-

apprendre-le-francais/Jeux/Niveau-debutant/p-69-lg0-Quiz.htm#.Vg0B0uEvufc [dostęp: 1 października 

2015].



Parlons français - jeux

73

Źródło: Parlons français, c’est facile !, http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-

apprendre-le-francais/Jeux/Niveau-debutant/p-299-lg0-Bavardons.htm#.Vg0EYeEvufc [dostęp: 1 

października 2015].



Parlons français - jeux

74

Źródło: Parlons français, c’est facile !, http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-

apprendre-le-francais/Jeux/Niveau-elementaire/p-306-lg0-Attrape-mot.htm#.Vg0JyOEvufc [dostęp: 1 

października 2015].



Apprendre le français

75
Źródło: Apprendre le français, http://apprendre.tv5monde.com/ [dostęp: 1 października 2015].



Le Point du FLE

76
Źródło: Le Point du FLE, http://lepointdufle.net/ [dostęp: 1 października 2015].



Le Point du FLE

77

Źródło: Le Point du FLE, http://lepointdufle.net/debutants.htm [dostęp: 1 października 2015].



Exercices de français 

pour étrangers

78
Źródło: Exercices de français pour étrangers, http://fr.ver-taal.com/chan_aicha.htm 

[dostęp: 1 października 2015].



Exercices de français 

pour étrangers

79
Źródło: Exercices de français pour étrangers, http://fr.ver-taal.com/vocabulaire.htm [dostęp: 1 października 2015]



Exercices de français 

pour étrangers

80

Źródło: Exercices de français pour étrangers, http://fr.ver-taal.com/voc_aliments1_audio.htm 

[dostęp: 1 października 2015].



Exercices de français 

pour étrangers

81

Źródło: Exercices de français pour étrangers, http://fr.ver-taal.com/voc_aliments1.htm 

[dostęp: 1 października 2015].



Lyrics Training

82

Źródło: Lyrics Training, http://lyricstraining.com/ [dostęp: 1 października 2015].



Lyrics Training

83

Źródło: Lyrics Training, http://lyricstraining.com/play/zaz/gamine/HeCaJ3yxee#b7w [dostęp: 1 października 2015]
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Zapraszam na szkolenia

„ABC tablicy interaktywnej”

6 listopada 2015 r. o godz. 15:00

s. 238, RODN „WOM”, warsztaty

***

„Wielojęzyczność w polskiej szkole”

17 listopada 2015 r. o godz. 15:00 

wideokonferencja

84



Zapraszam na szkolenia

„Lire et écouter en classe de FLE”

20 listopada 2015 r. o godz. 15:00

wideokonferencja

***

„Comment développer les compétences 
de compréhension orale et écrite en classe de FLE”

4 grudnia 2015 r. o godz. 15:00

s. 201, RODN „WOM”, warsztaty
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Zapraszam na szkolenia

„Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu 
języków obcych dzieci”

11 grudnia 2015 r. o godz. 15:00

s. 238, RODN „WOM”, warsztaty

86
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Spotkanie organizacyjne sieci współpracy 
„Nowoczesny nauczyciel języka obcego”

8.12.2015 r.

- Min. roczna współpraca

- Tematy i częstotliwość spotkań wybierają uczestnicy

- Uczymy się od ekspertów i od siebie nawzajem



88

Źródło: RODN „WOM” w Częstochowie, http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-

edukacyjne/jezyki-obce/ [dostęp: 1 października 2015].
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Najnowsze informacje z oferty RODN „WOM” 

zapewnicie sobie Państwo 

zamawiając naszego NEWSLETTERA.

http://www.womczest.edu.pl/new/newsletter/

Zapraszamy także do dzielenia się 

swoim dorobkiem zawodowym 

w ramach „przykładów dobrej praktyki”.

http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrych-

praktyk/ 

http://www.womczest.edu.pl/new/newsletter/


Dziękujemy za uwagę
i prosimy                        

o wypełnienie ankiety

93

mgr Dorota Liberda

liberda@womczest.edu.pl

mgr Marta Lipska

lipska@womczest.edu.pl

mgr Ewelina Makowska

makowska@womczest.edu.pl


