Język angielski : pakiet edukacyjny
Prawo
Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000967
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001457

Zasoby internetu
Programy
Program „Unia Europejska na lekcjach języka angielskiego” dla klas licealnych
o rozszerzonym programie języka angielskiego / Anna Głowacka
http://www.zsp1-inowr.internetdsl.pl/unia_program.doc
Portale, serwisy
British Council Poland
Materiały, plany lekcji, artykuły poruszające różne aspekty dotyczące metodyki dla
nauczycieli języka angielskiego, informacje o międzynarodowej współpracy szkół.
http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Serwis „E-angielski : wirtualna szkoła angielskiego” / red. Dariusz Ciećka, Aleksandra Brożek
Materiały dla ucznia oraz nauczyciela: kursy, scenariusze, testy, artykuły, wykazy słownictwa,
ciekawostki, teksty w języku angielskim, krzyżówki, dowcipy.
http://www.e-angielski.com/
Dział w serwisie „Komputer w Szkole”
Materiały związane nauczaniem języka angielskiego pomocne w prowadzeniu lekcji
i dotyczące metodyki tego języka.
http://www.oeiizk.edu.pl/angielski/czoloint.htm
Dział w serwisie „Literka” / red. Maciej Danieluk, Natalia Wojciechowska, Kamila Sekułowicz
Konspekty lekcji i scenariusze zajęć z języków obcych, w tym z języka angielskiego.
http://literka.pl/baza/konspekty_lekcji-szkola_podstawowa/jezyki_obce/898/3
Konspekty lekcji
Obszerna baza scenariuszy z języka angielskiego
http://www.profesor.pl/publikacje-top,29,Scenariusze,15,Jezyk-angielski
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Język angielski – scenariusze lekcji dla różnych grup uczniów
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?
mainSP=katalog&mainSRV=interklasa&methid=15491&page=list&folder_id=111
Języki obce – m. in. scenariusze lekcji z języka angielskiego
http://www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=jobce
Scenariusze lekcji języka angielskiego
http://www.scholaris.pl/frontend,4,85679.html
Artykuły
Gry, zabawy i piosenki w nauczaniu języka angielskiego / Wiesława Allam
Przykłady gier i zabaw dydaktycznych.
http://www.edukator.org.pl/2003e/piosenki/piosenki.html
Specyfika nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym / Mariola Bebyn
Rozwój językowy dziecka, zalety wczesnego nauczania języka angielskiego.
http://www.edukacja.edux.pl/p-464-specyfika-nauczania-jezyka-angielskiego.php
Adaptowanie wybranych rodzajów aktywności do celów nauczania języka angielskiego
w klasach młodszych szkoły podstawowej / Jolanta Piwowarska
Propozycje gier, zabaw i ćwiczeń dydaktycznych.
http://www.sp14.lublin.pl/rodzice/adaptacja.doc
Pomysły na edukacją ekologiczną : konkurs międzyprzedmiotowy realizowany metodą
projektów / Marianna Chełmicka [i in.]
Konkurs realizuje materiał z przedmiotów: chemia, geografia, informatyka a także język
polski i obcy (gimnazjum). Zawarto dokładny opis realizacji konkursu. Wykazano cele, ogólne
zasady oraz fazy realizacji. Zaproponowano 4 tematy projektów.
http://www.sni.edu.pl/proj/metproj/metproj.html
Metodyka nauczania języka angielskiego
Ciekawe techniki oraz sposoby nauki i nauczania języka angielskiego.
http://www.e-angielski.com/artykuly/metodyka-nauczania-jezyka-angielskiego

2

Metodyka nauczania języka angielskiego – bibliografia
Materiały są dostępne w wypożyczalni (w) lub Wydziale Zbiorów Audiowizualnych (a)
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48. Czasopisma
dostępne są wyłącznie w czytelni.
Książki i zbiory audiowizualne wydane w latach 2016-2018
1. 28 zabaw muzycznych [Druk tow.] : piosenki i scenariusze zajęć wspomagające naukę
języka angielskiego oraz rozwój koordynacji ruchowo-słuchowej / Barbara Sher ;
Aubrey Lande, Bob Wiz, Lois Hickman ; [przekł. i red. Katarzyna Szalewska]. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2016.
a DT 1325
2. 28 zabaw muzycznych [Płyta komp.] : piosenki i scenariusze zajęć wspomagające
naukę języka angielskiego oraz rozwój koordynacji ruchowo-słuchowej / Barbara Sher
; Aubrey Lande, Bob Wiz, Lois Hickman ; [przekł. i red. Katarzyna Szalewska]. - Gdańsk
: Wydawnictwo Harmonia, 2015.
a PK 4127/CD1-2
3. Bored? Games! : English board games for learnes and teachers: 40 entertainig games:
Practical vocabulary and grammar : Fun and motivating themes: For intermediate to
advanced learnes: Indispensable resource for teachers / Ciara FitzGerald, Daniel
Lukasiak ; [ilustrations by Kinga Spiczko]. - Warszawa : Preston Publishing, 2018.
w 120276
4. Efektywnie i atrakcyjnie czyli O przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka
angielskiego / Agnieszka Szplit. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016.
w 118367
5. Give me 5 ;-) : język angielski : ćwiczenia leksykalno-gramatyczne na poziomie
podstawowym / Katarzyna Kmieć-Krzewniak. - Warszawa : Preston School
& Publishing, 2017.
w 119672
6. My First Little Songs [Druk tow.] : piosenki i zabawy wspomagające naukę języka
angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym / Natalia Łasocha. - Kraków : CEBP
24.12 Sp. z o.o., cop. 2016.
a DT 1334
7. My First Little Songs [Płyta komp.] : piosenki i zabawy wspomagające naukę języka
angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. CD 1-2 / muz. Monika Majewska,
Natalia Łasocha, Maria Broda-Bajak, Karolina Gawlik ; sł. Natalia Łasocha ; śpiew
Aleksandra Nowak ; aranż. Adam Włodarczyk, Jerzy Zając, Piotr Mitka. - Kraków :
CEBP 24.12 Sp. z o.o., [cop. 2016].
a PK 4156/CD1-2
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8. Piosenki dla przedszkolaka. 11, Angielskie przeboje [Druk tow.] / il. Agnieszka KłosMilewska. - Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2016.
a DT 1353
9. Piosenki dla przedszkolaka. 11, Angielskie przeboje [Płyta komp.] / aranż., prod. muz.
Stefan Gąsieniec ; wyk. Joanna Gąsieniec, Stanisław Gąsieniec. - [Kraków] :
Wydawnictwo Skrzat, [2016].
a PK 4215
10. Przedszkolaku, Play and learn! [Druk tow.] : angielskie piosenki z polskimi opisami
zabaw / [teksty] Maria i Mateusz Dawidowiczowie, Katarzyna Kozak. - Gdańsk :
Harmonia, 2017.
a DT 1324
11. Sing & play every day [Druk tow.] : piosenki do zabaw wspomagających naukę języka
angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym / Natalia Łasocha. - Kraków : CEBP
24.12, [2017].
a DT 1361
12. Sing & play every day [Płyta komp.] : piosenki do zabaw wspomagających naukę
języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym / sł. Natalia Łasocha ; muz.
i aranż. Miłosz Konarski ; śpiewa Aleksandra Nowak. - [Kraków] : CEBP 24.12, [2017].
a PK 4230
13. Special education vocabulary in use : podręcznik do nauki angielskiego słownictwa
z zakresu pedagogiki specjalnej / Anna Treger, Bronisław Treger. - Warszawa :
Wydawnictwo Poltext, copyright 2018.
w 120338
Artykuły z czasopism wydanych w latach 2016-2019
1. Action songs : inspiracje nie tylko dla nauczycieli języka angielskiego / Katarzyna
Niemiec.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 6, s. 24-26
2. Carnival (Karnawał) / Aleksandra Socała.// Wiadomości Przedszkolaka. - 2018, nr 2,
s. 26
3. Dryl, rytm i rym czyli kilka słów o skutecznym nauczaniu języka angielskiego przez
działanie / Katarzyna Dołhun.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 6, s. 8-10
4. Edukacja jak puzzle : o połączeniu nauki języka angielskiego z matematyką i nowymi
technologiami / Wojciech Ratajek.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 4,
s. 91-100
5. Flashcards at work! / Jolanta Mysińska.// Wiadomości Przedszkolaka. - 2018, nr 3,
s. 25-26
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6. Immersja językowa - metoda, która sprzyja nauczaniu języków obcych / Kornelia
Jastrzębska.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 10, s. 32-34
7. Intensywnie czy dla przyjemności? - czyli o sposobach zachęcania dzieci do czytania
po angielsku / Agnieszka Szplit.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 1, s. 92100
8. Jak uczyć dzieci języków obcych? / Ewa Ostarek.// Życie Szkoły. - 2017, nr 9, s. 10-12,
14-16
9. My Emotions : inspiracje nie tylko dla nauczycieli języka angielskiego / Katarzyna
Niemiec.// Bliżej Przedszkola. - 2019, nr 1, s. 30-33
10. Podramatyzujmy w szkole, czyli o małych teatrzykach na lekcjach języka
angielskiego / Agnieszka Szplit.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 3, s. 8590
11. Rola książek w nauczaniu języka angielskiego / Paulina Brożek.// Bliżej Przedszkola. 2018, nr 7/8, s. 26-27
12. Spacerkiem po klasie, czyli o wykorzystaniu techniki "mingles" / Agnieszka Szplit.//
Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 2, s. 96-102
13. Wykorzystanie poezji w rozwijaniu kompetencji lingwistycznych języka angielskiego
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Agnieszka Bojarczuk-Tüncer.// Edukacja
Wczesnoszkolna. - 2018/2019, nr 1, s. 78-83
14. Zabawa z angielskim / oprac. Ramona Wacławska.// Wiadomości Przedszkolaka. 2016, nr 10, s. 23-24 2016

Polecane czasopisma publikujące artykuły dotyczące nauczania języka angielskiego:
Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.
1. Bliżej Przedszkola
http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik
2. Edukacja Wczesnoszkolna
http://wydped.pl/35-edukacja-wczesnoszkolna
3. Języki Obce w Szkole
http://jows.pl/
4. Nauczyciel i Szkoła
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/nis
5. Wychowanie w Przedszkolu
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http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/
6. Życie Szkoły
http://www.zycieszkoly.com.pl/
oprac. Małgorzata Czub
nauczyciel bibliotekarz
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
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