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Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu opis naszych tegorocznych spotkań z językiem
angielskim, zarówno organizację planu zajęć w ciągu dnia, jak i materiały dydaktyczne
oraz sposoby pracy.

Jak co roku oprócz zapewnienia dzieciom dużej liczby zajęć grafikowych prowadzonych w języku
angielskim, ważne jest dla nas integrowanie języka angielskiego z codziennymi aktywnościami -
zgodnie z zasadą nauczania przez “zanurzenie” (immersion). Native speakerzy, polscy lektorzy,
a także anglojęzyczne pomoce nauczycieli komunikują się z dziećmi wyłącznie w języku
angielskim także poza wyznaczonymi zajęciami dydaktycznymi. Codzienny kontakt z językiem
angielskim np. w formie zwrotów związanych z rutynowymi czynnościami samoobsługowymi,
porządkowymi itp. jest ku temu doskonałą okazją.

Program dydaktyczny
Zajęcia dydaktyczne z polskim lektorem odbywają się w przedszkolu codziennie.
Od września poprowadzą je - Monika Jakacka i Paulina Kamińska. Zajęcia oparte są na wybranym
programie edukacyjnym sprzyjającym wzbudzaniu zainteresowania dziecka językiem obcym.
Zakładają budowanie pozytywnej motywacji przy pomocy gier i zabaw z językiem angielskim,
powtarzania rymowanek i wierszyków oraz śpiewania piosenek.
Jego celem jest też rozumienie sensu krótkich historyjek - opowiadanych lub czytanych,
wspieranych obrazkami, rekwizytami lub ruchem i mimiką. Podczas zajęć wykorzystujemy
materiały w oparciu o wybrane programy edukacyjne, jak i własne materiały dydaktyczne.
Tworzymy karty pracy i inne zadania tworząc z dziećmi zbiory ćwiczeń i słowniczki.
Naszym priorytetem w młodszych grupach jest także wykorzystywanie metody reagowania ruchem
na polecenia nauczyciela (TPR - Total Physical Response), a w starszych integracja treści
tematycznych z elementami języka angielskiego (CLIL - Content and Language Integrated
Learning).

Metody pracy

Grupa 2-latków
Rozpoczynająca swoją przygodę w przedszkolu, będzie mieć podobnie jak w żłobku, codzienny
kontakt z językiem angielskim. Zajęcia nastawione będą przede wszystkich na zabawę
i doświadczanie świata wszystkimi zmysłami - multisensoryczność proponowanych aktywności
i ciągłe aktywizowanie dzieci poprzez muzykę i wykorzystanie różnorodnych pomocy.
Aktywności takie jak: piosenki, proste rymowanki i zabawy ruchowe, służą nie tylko nauce języka
obcego, ale również wspomagają wszechstronny rozwój dziecka. Zgodnie z metodą nauczania
przez “zanurzenie” (ang. immersion) dzieci przyswajają język angielski podczas spontanicznej
zabawy. Wykorzystywane materiały dydaktyczne są tworzone przez lektorów i dopasowane
do zaplanowanej tematyki i planu pracy.

W grupach 3-, 4- i 5-latków głównie bazować będziemy na programie nauczania wydawnictwa
Oxford wykorzystując program “Show and Tell” jak również dobrze nam znane i sprawdzone
materiały programu “Welcome to Our World” National Geographic oraz “Discover with Dex”
MacMillan.
Nie planujemy wprowadzania dodatkowych podręczników dla dzieci. Wszystkie używane przez nas
materiały, wykonane na zajęciach prace plastyczne oraz ewentualne karty pracy stworzą na koniec
roku zbiór, który będzie doskonałym podsumowaniem całorocznych działań.



Przedszkolna ZERÓWKA pracować będzie zgodnie z programem nauczania wydawnictwa
Oxford rozszerzonym o materiały z kilku wybranych publikacji w myśl zasady “They think they are
playing, while we know they are learning”.
Głównym wsparciem programu dla zerówki będzie pozycja “Show and Tell” realizująca roczne
przygotowanie przedszkolne w zakresie językowym. Program ten wykorzystuje naturalną
ciekawość dzieci zadając pytania typu “Who makes you happy?” czy “What do our senses tell us?”
jako temat każdego z unitu. Zajęcia zachęcają do zgłębiania ciekawych pytań podczas nauki języka,
którego dzieci potrzebują aby o tym myśleć i rozmawiać.
Przygotowane materiały rozszerzają zakres podstawy programowej i znacznie wzbogacają
umiejętności dzieci, wiedzę o świecie, kształtują myślenie krytyczne i kreatywne. W sali pojawi się
kącik językowy, wykorzystywać będziemy tablice tematyczne, książki anglojęzyczne, gry
planszowe, karty i zdjęcia.
Program ten umożliwia pracę metodą Content and Language Integrated Learning (CLIL), która
zakłada naukę języka “przy okazji”. Zajęcia opierają się na poznawaniu wybranej tematyki
z prawdziwego życia przy wykorzystaniu autentycznych materiałów ale w języku angielskim.
Jest to połączenie motywującego tematu z językiem. Punktem wyjścia mogą być tu treści
przyrodnicze, matematyczne, muzyczne czy artystyczne.

Zajęcia dodatkowe/ Projekty
Poza wiodącymi programami dydaktycznymi opisanymi powyżej będziemy też prowadzili zajęcia
dodatkowe i projekty w języku angielskim. Oparte one będą na autorskich programach:

- Circle time, games and group activities - “All Together Now” - prowadzi Jelly Mangawang
- Books - “Booktelling” - prowadzi Paulina Kamińska
- Arts and crafts - “Creative classes” - prowadzi Anano Kevkhishvili.

W każdym miesiącu pojawi się jakiś ciekawy Group Project (wspólna praca plastyczna lub
muzyczna w obrębie danej grupy). W grupie zerówkowej planujemy comiesięczne projekty
związane z tematyką  książek anglojęzycznych oraz wybranych pozycji z kolekcji wydawnictwa
Usborne.
Na zajęciach dodatkowo opierać się będziemy na znanych i lubianych przez dzieci baśniach,
a także zupełnie nowych, często rymowanych historiach wykorzystując storytelling jako sposób
zaciekawienia i zaktywizowania dzieci. Będziemy śpiewać, tańczyć, grać (także w gry
interaktywne), tworzyć słowniczki oraz organizować ciekawe zabawy ruchowe w oparciu o metodę
TPR - Total Physical Response, która kładzie nacisk na rozumienie przekazu oraz odpowiada
dziecięcej potrzebie ruchu i działania.

Rodzice
Państwo również mogą aktywnie włączyć się w naukę języka angielskiego swoich dzieci,
stwarzając sytuacje sprzyjające utrwalaniu poznanego słownictwa, zwrotów, śpiewając piosenki
i powtarzając poznane rymowanki. Zachęcamy do odwiedzania strony wydawnictwa Oxford
elt.oup.com (Oxford Parents), gdzie znajdą Państwo ogólnodostępne materiały z propozycjami
pomysłów i inspiracji do ciekawych zabaw, które pomogą dzieciom w nauce języka angielskiego
w domu.
Tak jak w poprzednich latach otrzymywać będą Państwo miesięczne rozkłady realizowanego
materiału razem z piosenkami i ciekawymi linkami powiązanymi z omawianym materiałem.



ŻŁOBEK
Zajęcia w języku angielskim w żłobku prowadzą Joanna Bembnista i Paulina Kamińska.
Zajęcia te mają formę zabaw przy muzyce. Aktywności takie jak: piosenki, proste rymowanki
i zabawy ruchowe, służą nie tylko nauce języka obcego, ale również wspomagają wszechstronny
rozwój dziecka. Zgodnie z metodą nauczania przez “zanurzenie” (ang. immersion) dzieci
przyswajają  język angielski podczas zabawy.

Pozdrawiam serdecznie
Paulina Kamińska


