
 

Twoje zajęcia w Union Jack 
Czas: 45, 2x30 lub 2x45 minut 

1. Koniecznie zapoznaj się z materiałami. Są to: Scenariusz Lekcji lub książka 
nauczyciela Our World Starter - wymagamy aby był zastosowany, Karty Pracy oraz 
Karty Obrazkowe. Przemyśl kolejne ćwiczenia i zaplanuj.


2. Przyjdź 15 minut wcześniej dobrze przygotowana na lekcje. Przygotuj salę do lekcji. 


3. Zapytaj Koordynatora, czy masz nowego ucznia i przygotuj specjalne powitanie dla 
niego oraz zabawę np. z chustą animacyjną (w strefie lektora znajduje się kilka 
zestawów gier i zabaw które warto wykorzystać - zwłaszcza tych ruchowych)


4. Zajęcia w całości staramy się prowadzić po angielsku 90% w zależności od sytuacji 
jeśli musisz powiedzieć coś po polsku, powtórz to 2 razy po angielsku. 


I część zajęć: 

a. Witamy się z dziećmi. Przykłady rytuałów oraz powitanek są także na platformie w 
strefie lektora.


b. I część lekcji nazywamy MAGIC MAT czyli siadamy na macie lub dywaniku i uczymy 
nowych słówek z kart obrazkowych w grach i zabawach które znajdziesz na stronie 
https://angielskirzeszow.pl/strefa-lektora/ na każdych zajęciach mamy 2,3 lub 4 takie 
zabawy do wyboru lub według gotowego scenariusza lekcji. Wykorzystujemy oprócz 
kart obrazkowych dużo rekwizytów, takich jak maskotki, piłki itp.


c. II część lekcji to WORKBOOK czyli dzieci zapraszamy do stolików i wypełniamy 
część Kart Pracy lub podręczniki . Podchodzimy do dzieci rozmawiamy po angielsku 
według sugestii w scenariuszu.


d. III część lekcji to projekt sensoryczny który ma za zadanie utrwalić poznane słówka 
czyli należy te słówka powtarzać w trakcie jego trwania - jeśli używamy polskiego do 
instrukcji to jest OK ale należy ją powtórzyć po angielsku. 


https://angielskirzeszow.pl/strefa-lektora/


Przykład: robiąc slime’owe owoce pytamy co to za owoce, staramy się by dzieci 
wymieniły ich nazwy.


Nagrody za pracę - standardowo należy się pieczątka - ale wyłącznie za zgodną 
pracę i grzeczne zachowanie. Urwisom nie dajemy nagrody. Jeśli dzieci dostają 
słodycze, czekoladę itp sprawdź przed lekcja czy na pewno mogą je zjeść (alergia, 
zakaz słodyczy itp)


4. Po lekcji  

Dziecko nie może samo opuścić naszej klasy. Wydajemy dzieci rodzicom, którzy je 
odbierają, zostajemy na 5 minut i dzielimy się z rodzicami uwagami i prosimy ich o pracę 
z dzieckiem dodatkowo w domu. 


Przy rozmowie z rodzicami dyplomatycznie przekaż info jeśli były jakieś kłopotliwe 
sytuacje na lekcji, ewentualnie poproś o interwencję, rozmowę z dzieckiem, zapytaj czy 
takie sytuacje miały już miejsce. 


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dzwoń do mnie: 668804802 (Sylwia) 608064313 (Krzyś) 
lub na służbowy do Anetki 516 032 825.


Przydatne linki: 
1. Strefa Lektora - czyli zbiór wszystkich materiałów online:

https://angielskirzeszow.pl/strefa-lektora/


2. Super Simple Songs - najlepszy kanał z piosenkami dla maluszków na YouTube:

https://www.youtube.com/c/supersimplesongs


https://angielskirzeszow.pl/strefa-lektora/
https://www.youtube.com/c/supersimplesongs

	I część zajęć:

