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Zajęcia z języka angielskiego 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 
dydaktyczne, TIK, itp… 

 
1. 
 

 
KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH: REALIZACJA 

DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
DYDAKTYCZNO-

WYRÓWNAWCZYCH 
UZDOLNIENIA W ZAKRESIE 

POROZUM. SIĘ W JĘZYKACH 
OBCYCH (język angielski) 

\ 

 
Podniesienie znajomości 

słownictwa i gramatyki, gł. 
typów interakcji słownej; 

poprawa umiejętności 
czytania, pisania, słuchania i 

mówienia  

Alfabet angielski – zabawa 
piosenką 

 
Angielskie liczebniki główne – 

określanie ilości 
 

Angielskie liczebniki 
porządkowe – określanie 

kolejności 
 

Angielskie zwroty 
grzecznościowe 

 
praktyczna, 
zadaniowa, 
podająca, 

 
praca z materiałem 

audio, 
praca z 

ogólnodostępnymi, 
darmowymi zasobami do 
nauki języka angielskiego 

 
zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, printoteka.pl, 
edukator.pl, learningapps.org 

 
Inne wolne zasoby edukacyjne 

online 
 

fragmenty podręcznika/ćwiczeń 
 

własne karty pracy, 
przygotowane prezentacje.  
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Angielski kalendarz – pory 

roku, miesiące, dni tygodnia 
 

Określanie pory dnia – zwroty 
i wyrażenia 

 

(filmy wideo online, 
nagrania audio) 

 

 
materiały dydaktyczne zakupione 
ze środków unijnych na potrzeby 

niniejszego projektu 
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2. 
 

 
KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH: REALIZACJA 

DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
DYDAKTYCZNO-

WYRÓWNAWCZYCH 
UZDOLNIENIA W ZAKRESIE 

POROZUM. SIĘ W JĘZYKACH 
OBCYCH (język angielski) 

\ 

 
Podniesienie znajomości 

słownictwa i gramatyki, gł. 
typów interakcji słownej; 

poprawa umiejętności 
czytania, pisania, słuchania i 

mówienia  

Określanie pory dnia – jak 
witać się i żegnać w języku 

angielskim 
 

Kolory i kształty w języku 
angielskim – nazewnictwo 

podstawowe 
 

Jesteśmy w sklepie – 
nazewnictwo podstawowych 
produktów spożywczych oraz 

zwroty i proste wyrażenia 
 

Produkty żywnościowe – 
jesteśmy w sklepie 

 
Członkowie rodziny, 

przyjaciele – słownictwo 

 
praktyczna, 
zadaniowa, 
podająca, 

 
praca z materiałem 

audio, 
praca z 

ogólnodostępnymi, 
darmowymi zasobami do 
nauki języka angielskiego 

(filmy wideo online, 
nagrania audio) 

 

 
zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, printoteka.pl, 
edukator.pl, learningapps.org 

 
Inne wolne zasoby edukacyjne 

online 
 

fragmenty podręcznika/ćwiczeń 
 

własne karty pracy, 
przygotowane prezentacje.  

 
materiały dydaktyczne zakupione 
ze środków unijnych na potrzeby 

niniejszego projektu 

http://www.plock.eu/
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Planuję swoją drogę do szkoły 
– słownictwo i wyrażenia zw. z 

kierunkami świata 
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3. 
 

 
KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH: REALIZACJA 

DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
DYDAKTYCZNO-

WYRÓWNAWCZYCH 
UZDOLNIENIA W ZAKRESIE 

POROZUM. SIĘ W JĘZYKACH 
OBCYCH (język angielski) 

\ 

 
Podniesienie znajomości 

słownictwa i gramatyki, gł. 
typów interakcji słownej; 

poprawa umiejętności 
czytania, pisania, słuchania i 

mówienia  

Planuję swoją drogę do szkoły 
– ćwiczenia w konwersacji 

 
Przedmioty szkolne – 

nazewnictwo 
 

Moje miasto i moja okolica – 
nazywanie obiektów w 

otoczeniu 
 

Wakacyjny wypoczynek - 
słownictwo 

 
praktyczna, 
zadaniowa, 
podająca, 

 
praca z materiałem 

audio, 
praca z 

ogólnodostępnymi, 
darmowymi zasobami do 
nauki języka angielskiego 

(filmy wideo online, 
nagrania audio) 

 

 
zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, printoteka.pl, 
edukator.pl, learningapps.org 

 
Inne wolne zasoby edukacyjne 

online 
 

fragmenty podręcznika/ćwiczeń 
 

własne karty pracy, 
przygotowane prezentacje.  

 
materiały dydaktyczne zakupione 
ze środków unijnych na potrzeby 

niniejszego projektu 

http://www.plock.eu/
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Program zajęć: 

Zajęcia z języka angielskiego 

dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 

Opracowanie: Paweł Nowicki 

Termin realizacji:  wrzesień – czerwiec  
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 
dydaktyczne, TIK, itp… 

 
1. 
 

 
KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH: REALIZACJA 

DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
DYDAKTYCZNO-

WYRÓWNAWCZYCH 
UZDOLNIENIA W ZAKRESIE 

POROZUM. SIĘ W JĘZYKACH 
OBCYCH (język angielski) 

\ 

 
Podniesienie znajomości 

słownictwa i gramatyki, gł. 
typów interakcji słownej; 

poprawa umiejętności 
czytania, pisania, słuchania i 

mówienia  

Alfabet angielski – zabawa 
piosenką 

 
Angielskie liczebniki główne – 

określanie ilości 
 

Angielskie liczebniki 
porządkowe – określanie 

kolejności 
 

Angielskie zwroty 
grzecznościowe 

 
praktyczna, 
zadaniowa, 
podająca, 

 
praca z materiałem 

audio, 
praca z 

ogólnodostępnymi, 
darmowymi zasobami do 
nauki języka angielskiego 

 
zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, printoteka.pl, 
edukator.pl, learningapps.org 

 
Inne wolne zasoby edukacyjne 

online 
 

fragmenty podręcznika/ćwiczeń 
 

własne karty pracy, 
przygotowane prezentacje.  
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Angielski kalendarz – pory 

roku, miesiące, dni tygodnia 
 

Określanie pory dnia – zwroty 
i wyrażenia 

 

(filmy wideo online, 
nagrania audio) 

 

 
materiały dydaktyczne zakupione 
ze środków unijnych na potrzeby 

niniejszego projektu 

 
2. 
 

 
KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH: REALIZACJA 

DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
DYDAKTYCZNO-

WYRÓWNAWCZYCH 
UZDOLNIENIA W ZAKRESIE 

POROZUM. SIĘ W JĘZYKACH 
OBCYCH (język angielski) 

\ 

 
Podniesienie znajomości 

słownictwa i gramatyki, gł. 
typów interakcji słownej; 

poprawa umiejętności 
czytania, pisania, słuchania i 

mówienia  

Określanie pory dnia – jak 
witać się i żegnać w języku 

angielskim  
 

Kolory i kształty w języku 
angielskim – nazewnictwo 

podstawowe 
 

Jesteśmy w sklepie – 
nazewnictwo podstawowych 

 
praktyczna, 
zadaniowa, 
podająca, 

 
praca z materiałem 

audio, 
praca z 

ogólnodostępnymi, 
darmowymi zasobami do 
nauki języka angielskiego 

 
zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, printoteka.pl, 
edukator.pl, learningapps.org 

 
Inne wolne zasoby edukacyjne 

online 
 

fragmenty podręcznika/ćwiczeń 
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produktów spożywczych oraz 
zwroty i proste wyrażenia 

 
Produkty żywnościowe – 

jesteśmy w sklepie 
 

Członkowie rodziny, 
przyjaciele – słownictwo 

 
Planuję swoją drogę do szkoły 
– słownictwo i wyrażenia zw. z 

kierunkami świata 

(filmy wideo online, 
nagrania audio) 

 

własne karty pracy, 
przygotowane prezentacje.  

 
materiały dydaktyczne zakupione 
ze środków unijnych na potrzeby 

niniejszego projektu 

 
3. 
 

 
KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH: REALIZACJA 

DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
DYDAKTYCZNO-

WYRÓWNAWCZYCH 

 
Podniesienie znajomości 

słownictwa i gramatyki, gł. 
typów interakcji słownej; 

poprawa umiejętności 

• Planuję swoją drogę do szkoły 
– słownictwo i wyrażenia zw. z 

kierunkami świata 

• Planuję swoją drogę do 
szkoły – ćwiczenia w 

konwersacji 

 
praktyczna, 
zadaniowa, 
podająca, 

 

 
zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, printoteka.pl, 
edukator.pl, learningapps.org 

 

http://www.plock.eu/
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UZDOLNIENIA W ZAKRESIE 
POROZUM. SIĘ W JĘZYKACH 

OBCYCH (język angielski) 
\ 

czytania, pisania, słuchania i 
mówienia  

• Przedmioty szkolne – 
nazewnictwo 

• Moje miasto i moja okolica – 
nazywanie obiektów w 

otoczeniu 

• Moje miasto i moja okolica – 
słownictwo i wyrażenia 

• Członkowie rodziny, 
przyjaciele – słownictwo 

• Członkowie rodziny, 
przyjaciele – interakcja 

między nimi. 

• Wakacyjny wypoczynek – 
bezpieczne wakacje 

praca z materiałem 
audio, 
praca z 

ogólnodostępnymi, 
darmowymi zasobami do 
nauki języka angielskiego 

(filmy wideo online, 
nagrania audio) 

 

Inne wolne zasoby edukacyjne 
online 

 
fragmenty podręcznika/ćwiczeń 

 
własne karty pracy, 

przygotowane prezentacje.  
 

materiały dydaktyczne zakupione 
ze środków unijnych na potrzeby 

niniejszego projektu 
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