Sprawdzian szóstoklasisty w serii World Explorer
Sprawdzianu szóstoklasisty w podręczniku World Explorer prawie nie widać. Dlaczego?
Rozporządzenie mówi, że nie można umieszczać w podręczniku wzmianek o egzaminach. Natomiast
ważniejsze jest to, że chcemy pozwolić czwartoklasiście wejść w poważną naukę stosunkowo
łagodnie, bez zbędnego straszenia i uczenia pod sprawdzian. Umiejętności potrzebne na
sprawdzianie są ćwiczona niejako podprogowo.
Czy w takim razie World Explorer może pomóc uczniom przygotować się do sprawdzianu
szóstoklasisty?
Oczywiście, przygotuje ich bardzo dobrze, ponieważ:
- zawiera najwięcej na rynku ćwiczeń ze słuchania i z czytania, a właśnie rozumienie tekstów
pisanych i rozumienie ze słuchu są najwyżej punktowanymi obszarami na sprawdzianie (słuchanie
35%, czytanie 30% udziału na sprawdzianie);
- lekcja c w każdym rozdziale jest w całości poświęcona komunikacji czyli funkcjom językowym (20%
na sprawdzianie);
- gramatyka i słownictwo czyli środki językowe są ćwiczone w czasie każdej lekcji;
- powtórzenie materiału w rozdziałach 2, 4, 6, 8 jest przeprowadzone w ćwiczeniach zbliżonych w
formie do zadań na sprawdzianie – pojawiły się tutaj ćwiczenia z broszury Przygotowanie do
sprawdzianu szóstoklasisty, która dotychczas była dołączona do podręcznika;
- powtórzenie materiału w formie gry planszowej w rozdziałach 1, 3, 5, 7 nastawione na budowanie
świadomości językowej;
- w całym podręczniku, oprócz tradycyjnych ćwiczeń, przewijają się ćwiczenia wykorzystujące
technikę ze sprawdzianu – podawanie więcej odpowiedzi do wyboru niż jest pytań (str. 13, ćw. 5; str.
48, ćw. 3; str. 51, ćw. 6);
- w Zeszycie ćwiczeń, po każdym rozdziale, oprócz tradycyjnego powtórzenia materiału jest cała
rozkładówka Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, która ma na celu oswojenie uczniów z
formułą sprawdzianu;
- w klasach 5 i 6 przygotowanie do sprawdzianu będzie polegało na zamieszczaniu większej ilości
ćwiczeń w formule sprawdzianu w podręczniku i ćwiczeniach. Będą one wykorzystywane w trakcie
lekcji oraz w ćwiczeniach powtórzeniowych, także podczas zapoznawania uczniów ze sposobami
wykonania danego typu zadania za pomocą przydatnych wskazówek.

