
CLIL 



Czym jest CLIL? 



Założenia CLIL 

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) to 

podejście, w którym uczniowie uczą się jednocześnie przedmiotu i 

drugiego języka. Na przykład kurs nauk ścisłych można prowadzić w 

języku angielskim, a uczniowie nie tylko będą uczyć się o naukach 

ścisłych, ale także zdobędą odpowiednie słownictwo i umiejętności 

językowe. 

 



Co daje nam CLIL? 



EFEKT 



Dla kogo przeznaczony jest CLIL? 

CLIL można wykorzystać podczas pracy z uczniami  w każdym 

wieku, od poziomu podstawowego po uniwersytet i nie tylko. Dopóki 

treść kursu i cele językowe są opracowane z myślą o potrzebach 

uczniów, nie ma ograniczeń co do tego, kto może skorzystać z 

takiego podejścia do nauczania. Jednak najczęściej występuje w 

kontekście szkół podstawowych i średnich. 

 



Jakie są główne zalety CLIL? 
Wielu nauczycieli postrzega CLIL jako bardziej naturalny sposób nauki języka; kiedy 
przedmiot jest nauczany w tym języku, istnieje konkretny powód, aby uczyć się obu 
jednocześnie. A ponieważ uczniowie mają prawdziwy kontekst do nauki języka, często są do 
tego bardziej zmotywowani, ponieważ mogą uzyskać najwięcej treści tylko wtedy, gdy 
rozumieją otaczający go język. 

Ponadto, koncentrując się na treści, zajęcia CLIL dodają dodatkowy wymiar klasie i angażują 
uczniów, co jest szczególnie korzystne w sytuacjach, gdy uczniowie nie są entuzjastycznie 
nastawieni do nauki języka. 

CLIL promuje również głębszy poziom asymilacji – ponieważ uczniowie są wielokrotnie 
narażeni na podobne funkcje językowe, muszą wytwarzać i przywoływać informacje w 
swoim drugim języku. 

Ponadto ma tę zaletę, że wiele przedmiotów może być nauczanych w języku angielskim, 
dzięki czemu uczniowie mają większą ekspozycję na język, co oznacza, że ich przyswajanie 
języka jest szybsze. 

 



Jakie  są wyzwania CLIL? 

Ponieważ CLIL jest ukierunkowany na przedmiot, nauczyciele języków obcych 

mogą również być zmuszeni do rozwijania własnej wiedzy z nowych przedmiotów, 

aby skutecznie nauczać. 

Muszą również starannie organizować zajęcia, aby uczniowie rozumieli treść 

lekcji, a także język, za pomocą którego przekazywane są informacje. 

A jeśli chodzi o zarządzanie klasą, nauczyciele muszą być bardzo świadomi 

zrozumienia i postępów poszczególnych uczniów. 

Dlatego ważne jest, aby konsekwentnie sprawdzać koncepcję i tworzyć szkielety 

materiałów, aby mieć pewność, że uczymy się zarówno języka, jak i treści. 

 





Taksonomia Blooma 

Na przykład taksonomia Blooma klasyfikuje cele nauczania w edukacji 

i umieszcza umiejętności w hierarchii, od umiejętności myślenia 

niższego rzędu (LOTS) do umiejętności myślenia wyższego rzędu 

(HOTS) . 

Na powyższym diagramie możesz zobaczyć poziomy zwiększające się 

złożoność od podstawy do wierzchołka trójkąta. 

 

 









1. Zapewnij całościowe doświadczenie edukacyjne 

CLIL jest ukierunkowany na treść i tutaj zarówno poszerza 

doświadczenie w nauce języka, jak i staje się inny od istniejących 

podejść do nauczania języków. CLIL jest również terminem 

inkluzywnym, łączącym istotę dobrych praktyk z różnych środowisk, w 

których przyjęto jej zasady. Dobra praktyka CLIL jest realizowana za 

pomocą metod, które zapewniają uczniowi bardziej holistyczne 

doświadczenie edukacyjne – coś, co zwykle nie jest osiągalne. 

 



2. Ustal swoje cele 

Upewnij się, że sprecyzowałeś swoje globalne cele, cele nauczania 

i efekty uczenia się. Cele globalne odnoszą się do Twojej wizji 

kursu: czy lekcja pomaga Ci osiągnąć tę wizję? Cele globalne 

powinny być osadzone w planowaniu jednostki. Następnie 

sprawdź, czy cele nauczania są jasne – nie powinno być szarych 

obszarów. Efekty uczenia się również muszą być zdefiniowane i 

powinieneś wiedzieć, które z nich można zmierzyć i jak je zmierzyć. 
 



3. Zbuduj swoje rusztowanie 

Teraz przechodzimy do treści. Najważniejszą kwestią jest tutaj 

rusztowanie. Jeśli nie zastanawiałeś się, jak zbudować szkielet 

treści nauczania, istnieje duża szansa, że zostawisz więcej niż 

kilku swoich uczniów. W podobny sposób sprawdź, czy 

prezentacje nowych treści są przejrzyste i czy treść jest 

dostępna. 
 



4. Sprawdź, czy Twoi uczniowie są zaangażowani 

Język powinien być następny na twojej liście kontrolnej: czy 

uczniowie są zaangażowani w używanie języka docelowego? Jeśli 

odpowiedź brzmi „nie”, to nie jest to lekcja CLIL. Zaraz po tym 

sprawdź, czy uczniowie są zaangażowani w naukę nowego języka i 

czy są dla nich odpowiednie możliwości ćwiczenia nowych struktur 

językowych. Podobnie jak w przypadku każdej lekcji, która 

obejmuje nauczanie i uczenie się języka, upewnij się, że Twoje 

instrukcje są jasne, na odpowiednim poziomie i odnoszą się do 

wymagań poznawczych. 
 



Na zajęciach CLIL wszystkie cztery umiejętności językowe powinny być 
połączone. Umiejętności są postrzegane w ten sposób: 

● Słuchanie jest normalną czynnością wprowadzającą, niezbędną do nauki 
języka 

● Czytanie przy użyciu znaczącego materiału jest głównym źródłem danych 
wejściowych 

● Mówienie skupia się na płynności. Dokładność jest postrzegana jako 
podrzędna 

● Pisanie to seria ćwiczeń leksykalnych, dzięki którym gramatyka jest 
przetwarzana. 

 



Filmy  

https://youtu.be/RfbbZkx0cbo 

https://youtu.be/MaUmlwczKJA 

https://youtu.be/kR6OnEqq1Fc 

https://youtu.be/dFuCrxRobh0 

 

 

 

https://youtu.be/RfbbZkx0cbo
https://youtu.be/MaUmlwczKJA
https://youtu.be/kR6OnEqq1Fc
https://youtu.be/dFuCrxRobh0


https://languages.dk/clil4u/ 
 

https://languages.dk/clil4u/


Dodatki  

run Marco 

https://runmarco.allcancode.com/ 

 

https://runmarco.allcancode.com/


sparkle box 

https://www.sparklebox.co.uk/ 

 

 

https://www.sparklebox.co.uk/


Project Based Learning 



Czym jest Project Based Learning? 

● Jest to jedna z metod aktywizujących uczniów – nauczanie oparte na 

projektach 

● Uczniowie sami zadają pytanie, dostrzegają problem, który przy wsparciu 

nauczyciela, próbują rozwiązać 

 

 

● Charakterystyczne terminy związane z metodą projektową: pytania, 

problemy, ocenianie, dociekanie, poszerzanie, współpraca, interakcja, 

ewaluacja, wnioski  



Jak zbudowane są zajęcia w metodzie Project 
Based Learning? 

● Lesson aims – cele zajęć (krótko, jasno) 

● Warmer – czynności ruchowe, aktywność dziecka 

● Pre-task – wprowadzenie przed głównym tematem (filmy tematyczne, 

piosenki, obrazki, urywki) 

● Task – temat główny –podzielony na konkretne czynności/zadania do 

zrealizowania – aktywizujące do działania (obrazki – dla młodszych dzieci) 

● Language feedback / help – pomocnicze słownictwo – powtarzanie 

poznanych słów (sprawdzanie poprawności) 



Powtarzanie ! 

Najważniejsze jest powtarzanie poznanych słów w różnych, odmiennych sytuacjach 



Poszerzanie – podnoszenie 
poziomu ! 

Podnoszenie poziomu trudności – rozszerzanie treści, np.: 

 

1) Kształty 

2) Kształty + kolory 

3) Kształty + kolory + owoce 



Docenianie działań dziecka 
(swoboda w decydowaniu) 

Dajmy dziecku narzędzia do tego, by samo mogło zadecydować co w danym 

momencie chcę rozwijać – „punkty” zainteresowań/aktywności, współpraca;  

stwórzmy warunki do tego, by dziecko razem z nauczycielem planowali 

przebieg projektu 







DOLCH  
WORD 

● Lista słówek, 

które dzieci 

powinny znać 

na różnych 

poziomach 

edukacyjnych 



Przydatne aplikacje do nauki 
języka angielskiego 



PBS KIDS 

● Strona dla dzieci, w której znajdziemy materiały w  

postaci filmów, gier, piosenek, e-booków 

● Znajdziemy w niej także materiały dla rodziców  

(np. wskazówki na temat  

wychowania dzieci,  

przyjęć urodzinowych,  

atrakcji dla dzieci) 



CBEEBIES (BBC for kids)  

● Jest to strona z różnego  

rodzaju inspiracjami, jak i  

materiałami dla dzieci 

● Gry, wzory prac, artykuły, 

filmy, ciekawostki 



TOP MARKS  

● To strona przede wszystkim z zasobami edukacyjnymi: 

karty pracy, zadania do wykonania online itp. 

● Są dostosowane do poszczególnych  

przedziałów wiekowych 

● Znajdziemy tam również materiały  

odpowiednie do tablic multimedialnych 



TWINKL 

● To brytyjska platforma z materiałami dydaktycznymi 

i edukacyjnymi dla dzieci w wieku szkolnym oraz 

przedszkolnym 

● Są tam dostępne materiały  

do darmowego 

pobrania i wydrukowania 



THINGLINK 

  

● Aplikacja służąca do tworzenia multimediów: filmików, podkładów do 

obrazów, komentarzy w formie audio, multimedialnych zdjęć itp. 

 

 



CHATTERKID 

● Aplikacja służąca do wykorzystania konkretnej fotografii, np. ulubionego 

pluszaka, do nauki lub przekazania informacji podkładając pod dane zdjęcie 

głos. Aplikacja ta może być także wykorzystywane do uatrakcyjnienia 

przekazania np. instrukcji do gry.  

 

● https://www.youtube.com/watch?v=5NLsfUzPdKA  

https://www.youtube.com/watch?v=5NLsfUzPdKA
https://www.youtube.com/watch?v=5NLsfUzPdKA


PADLET 

● Aplikacja, która idealnie nadaje się do segregowania i porządkowania treści 

wrzucanych przez konkretne osoby, np. nauczyciela dla swojej grupy. Można 

wykorzystywać tę aplikację podczas nauczania zdalnego lub/też do 

dzielenia się ciekawymi materiałami, dodatkowymi treściami.  

 



QUIVER 

● Aplikacja służąca do interaktywnych kolorowanek. Nauczyciel wybiera 

konkretną kolorowankę, drukuje ją, prosi o pokolorowanie, a następnie za 

pomocą aplikacji sprawia, że kolorowanka/obrazek staje się interaktywny.  

 



MOOSE MATH 

● Aplikacja, która rozwija umiejętności matematyczne w formie zabawy. 

Ponadto dzieci rozwijają także swoje umiejętności językowe, gdyż aplikacja 

jest całkowicie w języku angielskim (różne poziomy trudności)  

 



SEESAW 

● Aplikacja służąca także porządkowaniu treści materiałów. Aplikacja daje 

możliwość prowadzenia wirtualnej klas – dodawanie osób (uczniów), 

zadawanie konkretnych prac domowych i możliwość ich oceniania.  

 
https://app.seesaw.me/#/class/class.e565bd32-e514-

40ef-aa41-9107c41d3b61  

https://app.seesaw.me/
https://app.seesaw.me/
https://app.seesaw.me/
https://app.seesaw.me/
https://app.seesaw.me/
https://app.seesaw.me/
https://app.seesaw.me/
https://app.seesaw.me/
https://app.seesaw.me/
https://app.seesaw.me/


BOOK CREATOR 

● Aplikacja, która umożliwia stworzenie wirtualnej książki. Jest też możliwość 

wydrukowania książki. Ogromną zaletą tej aplikacji jest jej dokładność 

graficzna.  

 
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-

NtvgcVgkP-

dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpm

GycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA  

https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA
https://app.bookcreator.com/library/-MgFm1-NtvgcVgkP-dcr/IkqVSJI4yUb9KSRteNysBeFHK4j1/NucoQO3xSpmGycQyCoWBlw/IyPbyd8-TqKA4FqF9ikwjA


Dziękujemy za uwagę 
 

Opracowanie: 
Iwona Mochocka 
Paulina Korczak 


