
Dobra praktyka – formularz zgłoszeniowy 

Metryczka dobrej praktyki 
 

1. Nazwa szkoły/ 
placówki: 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  
im. C.K. Norwida w Kielcach 

 
2. Powiat/gmina: Kielce 

 
3. Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Zdeb 

 
4. Dane adresowe 

szkoły/ placówki:  
 

Ul. Jagiellońska 4 25-
613 Kielce 

Tel. 41 
3676161 

Fax. 41 
3676919 

e-mail 
3lo@3lo.kielce.pl 

5. Dyrektor, nauczyciel 
lub przedstawiciel 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
zgłaszający dobrą 
praktykę/ funkcja: 

autorka pomysłu realizująca działanie: 
Maja Moskwa 

 
 
 

doradca metodyczny: Justyna Kopycińska 
6. Ramy współpracy z 

ŚCDN:  
Nazwa wspólnego 

przedsięwzięcia, inicjatywy itp.: 
 

Doradca metodyczny ŚCDN: 
Justyna Kopycińska 

Charakterystyka dobrej praktyki  
 

7.. Tytuł dobrej praktyki: Lekcja teatralna – wykorzystanie sztuki teatralnej w nauczaniu języka 
angielskiego  

8. Przedmiot/ działanie 
ponadprzedmiotowe 
lub zajęcia: 

język angielski 

9. Poziom edukacyjny:  Szkoła ponadpodstawowa 
 

10. Cała szkoła/ klasa lub 
grupa: 

Cała szkoła 
 

11. Czas/okres realizacji 
zadania:  

Cały rok 

12. Cele dobrej praktyki: 
- rozwijanie sprawności językowych – zarówno receptywnych, jak i produktywnych,  
- zaznajamianie uczniów z literaturą krajów anglojęzycznych, 
- analiza i interpretacja tekstu kultury, 
- rozwijanie postaw patriotycznej i szacunku do tradycji szkoły, 
- rozwijanie motywacji w zakresie nauki języków obcych,  
- doskonalenie strategii komunikacyjnych,  
- rozwój wyobraźni oraz umiejętności wykorzystywania usłyszanego tekstu w zespołowym 
działaniu, 
- wprowadzenie metody lekcji teatralnej w nauczaniu języków obcych,  
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie w rozwiązywaniu postawionego problemu,  
- integracja zespołów klasowych oraz całej społeczności szkolnej,  
- doskonalenie umiejętności wykorzystywania TIK w nauce i w nauczaniu języka obcego. 
 

13. Opis pomysłu: 



Lekcja teatralna ma za zadanie przybliżenie uczniom literatury anglojęzycznej, a dzięki 
przekazowi scenicznemu, na uwrażliwienie ich na sztukę teatralną. Uczniowie pod kierunkiem 
nauczyciela (autorka Maja Moskwa) przygotowują inscenizację fragmentu „Alice in 
Wonderland”, która jest elementem teatralnej lekcji języka angielskiego opracowanej dla 
wszystkich uczniów szkoły. Zarówno sam spektakl, jak i późniejsze zadania dla uczniów, 
przygotowane w formie quizowej, opracowała nauczycielka języka angielskiego Maja Moskwa. 
W wersji online opracowywane zostały trzy zestawy zadań, które zostają przekazane uczniom 
przez nauczycieli uczących daną grupę, po obejrzeniu przez nich spektaklu. Zadania obejmują 
różne sprawności językowe, opierają się na rozwijaniu zasobu słownictwa wykorzystanego  
w spektaklu oraz na analizie i wykorzystaniu znajomości struktur gramatycznych. Uczniowie 
wykonują poszczególne zadania indywidualnie, natomiast nauczyciel monitoruje ich pracę, 
udzielając w razie potrzeby niezbędnej pomocy.  
 

14. Sposób realizacji: 
Poszczególne klasy (od I-IV) po kolei oglądają przedstawienie zatytułowane „Alice in 
Wonderland”, odegrane przez uczniów naszej szkoły, poprzedzone wprowadzeniem 
wyjaśniającym uczniom cele lekcji teatralnej. Wystrój sali jest tematycznie ściśle związany z 
odgrywaną sceną, co pozwala uczniom poczuć klimat oglądanej sceny oraz motywuje do 
aktywnego uczestnictwa. Po obejrzeniu sztuki młodzież wraca na lekcję języka angielskiego, 
gdzie otrzymuje przygotowany uprzednio przez autorkę quiz sprawdzający poziom zrozumienia 
przedstawienia odegranego  
w języku angielskim oraz umiejętność wykorzystania nowo poznanych informacji dotyczących 
treści sztuki. W opracowanych zadaniach zastosowana została szeroka gama różnych typów 
zadań, do których należą test wielokrotnego wyboru,  obejmujący zarówno zadania leksykalne, 
jak i wybór właściwych struktur gramatycznych oraz zadanie typu prawda/fałsz. Dostęp do 
quizu uczniowie uzyskują poprzez wykorzystanie udostępnionego nauczycielom prowadzącym 
linku na platformie Kahoot. Najlepsi gracze zostaję ocenieni z aktywności, więc na poziomie 
zwycięzców poszczególnych tur zabawy ma również miejsce rywalizacja pod względem czasu 
wykonania zadania quizowego. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w przedsięwzięciu, 
podczas którego nie mają świadomości, że ich zabawa to przede wszystkim nauka. Przed datą 
wystawienia spektaklu przygotowywane zostały informacje na szkolnej stronie internetowej i 
szkolnym Fanpage’u dotyczące tego wydarzenia. Organizatorka starała się tak planować 
harmonogram, by w cyklu nauki w liceum, każda z licznych grup językowych uczących się w III 
LO w Kielcach, miała możliwość uczestnictwa w lekcji teatralnej.  
 

15. Uzyskane efekty, w tym wartość dodana,  
możliwość wykorzystania sprawdzonych doświadczeń: 

Opisana forma stanowi doskonałą kompilację różnorodnych elementów sprzyjających 
wszechstronnemu rozwojowi uczniów, podnoszeniu jakości pracy szkoły oraz jej atrakcyjności 
w oczach absolwentów szkół podstawowych, którzy chcieliby uczęszczać do tej placówki. 
Pracując na opracowanym materiale można ją wykorzystać wielokrotnie, zarówno w tej samej 
formie, jak i z wykorzystaniem innych utworów literackich. Praca tą metodą pozwala na: 
- rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego oraz poznawania literatury i kultury krajów 
anglojęzycznych, 
- poszerzanie zasobu słownictwa, funkcji językowych, zwrotów idiomatycznych, 
- rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania w języku angielskim, 
- utrwalanie pisowni wyrazów w języku angielskim, 
- wykorzystywanie TIK w rozwiązywaniu zadań problemowych, 
- dostarczanie uczniom poczucia sukcesu, 
- rozwijanie umiejętności wykorzystania strategii egzaminacyjnych w rozwiązywaniu różnych 
typów zadań 



 


