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Kurs ma teraz aż siedem poziomów, pełnych ćwiczeń zachęcających do myślenia oraz lekcji 

międzyprzedmiotowych. Stwarza to jeszcze więcej okazji do ćwiczenia mówienia oraz do 

przygotowania uczniów do egzaminu Cambridge: Young Learners. 

Gdyby zaprosić gości na lekcję z Incredible English, wchodząc do klasy, usłyszeliby szum rozmów 
prowadzonych po angielsku: dzieci odgrywają scenkę, rysują zbiory lub kończą projekt plastyczny. 
Sprawdzona metoda nauczania oparta jest na tym, co dzieci lubią najbardziej, czyli: wciągające historyjki, 
sympatyczni bohaterowie, atrakcyjne piosenki , gry i zabawy językowe. A poza tym: 

1. Szeroki wachlarz ćwiczeń, które skłaniają uczniów do myślenia, niezależnie od stylu uczenia się. 
2. Zagadnienia z zakresu innych przedmiotów wplecione w lekcje języka angielskiego (CLIL – 

Content and Language Integrated Learning). 
Komponent cyfrowy iTools umożliwia lepszy rozwój umiejętności językowych oraz pomaga                                 

w przygotowaniu do egzaminu Cambridge: Young Learners 

 

Co jest niezwykłego w Incredible English?  

“Jeśli umysł jest pobudzony i robi coś z przyjemnością, wtedy uczymy się szybciej. Jeśli coś jest zbyt 

proste, to nam ucieka, jeśli natomiast jest wystarczająco wymagające, wtedy to pamiętamy.” Autorka 

kursu, Sarah Phillips, specjalizuje się w CLIL oraz metodyce nauczania.  

 

Zachęcające do myślenia zadania  

Każde ćwiczenie w Incredible English jest zaprojektowane tak, aby zachęcać umysł do myślenia, dzięki 

czemu nauka staje się jeszcze bardziej pasjonująca.  

Ćwiczenia typu ‘znajdź różnice’ są szczególnie wymagające, ze względu na zmianę położenia oraz 

wielkości przedmiotów na ilustracji. Wymagają przez to od uczniów większego skupienia.  

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – jedna lekcja w każdym rozdziale łączy naukę 

języka z elementami innych przedmiotów, dzięki czemu dzieci na pewno nauczą się więcej.  

 

Wychowanie – piosenki w każdym rozdziale uczą, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach..  

 

Wszystkie style uczenia się – różnorodne ćwiczenia, materiały oraz uwzględnienie różnych metod 

nauczania sprawią, że kurs spodoba się każdemu uczniowi, niezależnie od stylu uczenia się.  

 

Najważniejsze cechy kursu: 

 Ćwiczenia dobrane do wszystkich stylów uczenia się dodatkowo rozwijają umiejętność 

myślenia i wychowują. 

 Więcej materiałów do nauki mówienia i ćwiczeń opartych na historyjkach: animacje, maski, 

pacynki na palce oraz książeczka z wydzierankami. 

 Różnorodne testy, które zawierają moduł samooceny oraz powtórki. 

 Poziom Starter dla tych, którzy jeszcze nie piszą ani nie czytają. 

 Większa różnorodność tekstów, w tym dłuższe teksty poruszające wątki międzykulturowe. 

 Więcej ćwiczeń gramatycznych oraz rozwijających umiejętność pisania. 
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