
„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” 

~Johann Wolfgang Goethe 

 

INNOWACJA METODYCZNA  

„KORELACJA PRZEDMIOTOWA NA JĘZYKU NIEMIECKIM I ANGIELSKIM” 

 

Informacje wstępne: 

1. Autorzy innowacji: 

mgr Aneta Gawron nauczyciel języka angielskiego  i muzykiw Szkole 

Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze, doradca 

metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, nauczyciel 

dyplomowany, staż pracy 16 lat 

mgr Katarzyna Wojciszewska nauczyciel języka niemieckiego w Szkole 

Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze, nauczyciel 

dyplomowany, staż pracy 16 lat 

mgr Anna Żytkowicz  nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 

18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze, nauczyciel mianowany, staż pracy 

20 lat 

2. Rodzaj innowacji: metodyczna 

3. Adresaci: uczniowie klas ósmych 

4. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w 

Zielonej Górze 

5. Czas realizacji: 

 rok szkolny 2020/2021 

  liczba przewidywanych godzin: 9 godzin lekcyjnych 

 planowane zajęcia prowadzone będą jeden raz w miesiącu 

w ramach zajęć z języka obcego 

Szczegółowy opis innowacji: 

1. Określenie rodzaju innowacji 

Innowacja „Korelacja przedmiotowa na języku niemieckim i angielskim” jest 

innowacją w zakresie metodycznym. Zakłada zmiany w stosowaniu 



dotychczasowych metod i technik w nauczaniu języka obcego oraz poszerzenie 

leksyki o słownictwo z zakresu nauczanych przedmiotów w szkole. 

 

2. Cele przewidziane w innowacji 

 wykorzystanie elementów kształcenia wielostronnego w nauczaniu 

języka obcego, 

 wzbogacenie słownictwa i poszerzenie kompetencji językowych z zakresu 

nauczanych w szkole przedmiotów w ramach podstawy programowej: 

 matematyka (zadania z treścią) 

 geografia 

 historia  

 biologia 

 wos 

 edb (pierwsza pomoc) 

 muzyka 

 plastyka 

 wychowanie fizyczne* 

*szczegółowa tematyka zajęć zostanie podana po uzgodnieniu                                                           

z przedmiotowcami, aby treści były zgodne z przerabianym przez uczniów 

materiałem i  mogli je  w ten sposób  utrwalić  

 likwidacja barier komunikacyjnych, 

 rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, 

 motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, 

 uzmysłowienie uczniom celowości zdobywania kompetencji językowych, 

 rozwiązywanie realnych problemów życia codziennego, 

 nabywanie przez uczniów przeświadczenia o własnych możliwościach 

językowych. 

 

4. Założenia innowacji 

 

Korelacja międzyprzedmiotowa to ważny aspekt nauczania. Przedmioty muszą 

być ze sobą powiązane  i odnosić się do siebie wzajemnie, aby nauka miała 

sens. Zadania interdyscyplinarne, czyli połączenie nauki języka obcego z 

poszerzaniem wiadomości z różnych przedmiotów, powoduje trwały rozwój 

zintegrowanej wiedzy i otwartości na poznawanie świata i samego siebie.  

Ucząc się języka obcego, uczeń powinien poznać leksykę nie tylko z życia 

codziennego, ale również  poszerzyć wiedzę i słownictwo przedmiotów 



nauczanych w szkole u rówieśników niemiecko i anglojęzycznych. Praca metodą 

projektu zastosowana w korelacji międzyprzedmiotowej to szansa na 

stworzenie z procesu uczenia się uczniów, sytuacji u podstaw, której leży 

wspólne dochodzenie do wiedzy, uczenia się wzajemnie od siebie. 

Naszą codziennością stało się korzystanie z multimediów, dlatego też będą one 

nieodłączną częścią innowacji. Pomogą w opanowaniu i utrwaleniu nowego 

słownictwa. 

Nauczanie języka obcego ma na celu opanowanie go, na poziomie 

umożliwiającym swobodną komunikację w różnych dziedzinach życia, zatem na 

pierwsze miejsce wysuwa się nam potrzeba rozumienia i bycie zrozumiałym, a 

nie perfekcyjne opanowanie zagadnień gramatycznych. 

Treści innowacyjne zostaną podzielone na bloki tematyczne. Uczniowie na 

początku pracy dotyczącej każdego bloku poznają nowe słownictwo i utrwalą w 

za pomocą ćwiczeń online dostępnych w aplikacjach interaktywnych, takich jak 

wordwall, quizlet, kahoot. Po opanowaniu nowej leksyki, pracując w parach lub 

grupach uczniowie będą realizować zadania praktyczne dotyczące  danego 

przedmiotu, ale w języku obcym lub będą wykonywać projekt. 

Nowatorstwem w opracowanej innowacji w odniesieniu do dotychczasowego 

procesu edukacyjnego jest rozszerzenie leksyki o nowe elementy z nauczanych 

w szkole przedmiotów. Pojawia się tutaj  również wykorzystanie autentycznych 

stron niemiecko i anglojęzycznych, w celu nie tylko automatyzacji słownictwa, 

ale również przede wszystkim w celu uzmysłowienia uczniom praktycznego 

zastosowania opanowanej leksyki. 

 

5. Metody pracy 

 

 praca samodzielna z aplikacjami wordwall, quizlet 

 praca w parach lub grupach – metoda projektu 

W pierwszym etapie każdy uczeń zapozna się i utrwali sobie słownictwo z 

danego bloku tematycznego za pomocą przygotowanych przez nauczyciela 

zestawów leksykalnych w aplikacjach wordwall i/lub quizlet. Jest to zadanie, 

które uczeń realizuje w dogodnym dla siebie czasie, w domu. 

W drugim etapie, w czasie lekcji uczniowie będą wykonywać zadania 

praktyczne z danego przedmiotu w języku obcym, np. rozwiązywanie zadań z 

treścią z matematyki, praca z tekstem popularnonaukowym lub zrealizują  

projekt.  

 

 



 

 

6. Zakres innowacji/ Warunki wprowadzenia innowacji 

 

Osiągniecie założonych celów nie wymaga zmian w organizacji pracy szkoły. 

Innowacja metodyczna będzie wprowadzona w ramach lekcji języka obcego 

wiodącego przez cały rok szkolny 2020/2021. 

Uczestnikami zajęć będą uczniowie klas ósmych. Zajęcia w ramach innowacji 

mogą być kontynuowane w kolejnych latach. 

 

7.Ewaluacja  

 

Badanie stopnia założonych celów będzie odbywało się po realizacji każdego 

bloku tematycznego. Uczniowie zaprezentują na forum klasy efekty swojej 

pracy. Badanie osiągnięć uczniów dokona nauczyciel na podstawie obserwacji 

stopnia realizacji zadań oraz uczniowie  w formie samooceny. 

Po zrealizowaniu innowacji, uczniowie zostaną poproszeni o uzupełnienie 

ankiety, w której wypowiedzą się anonimowo na temat treści i sposobu ich 

realizacji. (zał. 1) 

 

Przy badaniu efektywności będą również brane pod uwagę osiągnięcia uczniów 

w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

 

Osiągnięte rezultaty i wyniki nauczania oraz wnioski poewaluacyjne zostaną 

przedstawione Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej Szkoły. 

 

. 


