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I. WSTP

Uczenie si angielskiego jako
drugiego jzyka to jak jakakolwiek inna
forma uczenia si i uczniowie nie powinni
by oddzieleni od ogólnego programu
nauczania, gdzie najatwiej spotka
naturalne przykady uycia jzyka (Clarke
1992).
Komisja Europejska wspiera projekty w ramach zintegrowanego programu Erasmus+,
Programu dla edukacji, szkole , modziey i sportu. Nowy program Erasmus+ ma na celu
wspieranie inicjatyw w tych dziedzinach w latach 2014-2020. Program daje szanse uczniom,
staystom, personelowi i wolontariuszom, by spdzi pewien czas za granic, gdzie podnios
kwalifikacje i zwiksz szanse zatrudnienia. Program ten wspiera organizacje, by dziaay
w ramach ponadnarodowych partnerstw i dzieliy si innowacyjnymi praktykami w kwestii
edukacji, szkolenia i pracy z modzie. Wspiera narodowe wysiki, by modernizowa edukacj,
szkolenia i systemy pracy z modzie. Erasmus+ stwarza szanse dla ponad 4 milionów
Europejczyków, by studiowa, szkoli si jak i zyska dowiadczenie zawodowe czy
wolontaryjne zagranic.
Przedszkolny Program Nauczania – Edukacja Dwujzyczna CLIL jest efektem
wspópracy w ramach projektu Bilingual education: a step ahead (Edukacja dwujzyczna –
krok do przodu) wspófinansowanego przez program Erasmus+, prowadzonego przez instytucje
Unii Europejskiej. Zawarto prezentuje pogldy autorów, a Komisja nie moe by pocignita
do odpowiedzialnoci za jakiekolwiek informacje zawarte w tej publikacji.
Przedszkolny Program Nauczania – Edukacja Dwujzyczna CLIL jest zbiorem
informacji budujcych wiedz i przydatnych w codziennej praktyce, wyjaniajcych co, jak
i dlaczego naucza drugiego jzyka ju na etapie przedszkolnym i dlaczego wg metodologii
CLIL. Zbiera w jedn publikacj dowiadczenia i wiedz zyskan poprzez wspóprac w
projekcie Erasmus+ Bilingual education: a step ahead i koncentruje si na wdraaniu CLIL do
edukacji wczesnodziecicej. 
Program zawiera informacje uyteczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, o
tym jak stworzy i wdroy wysokiej jakoci przedszkolny program nauczania edukacji
dwujzycznej. Zaprojektowany zosta, by zaoferowa wsparcie nauczycielom przedszkolnym
pracujcym w grupach, w których chc wprowadzi nauk drugiego jzyka. Pomaga
przeksztaci kad minut dnia w czas dajcy przedszkolakom szans na nauczenie si jzyka
angielskiego.
Wicej informacji o programie i projekcie na: www.beclil.eu.
ͷ
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BILINGUAL EDUCATION: A STEP AHEAD jest dziaaniem w ramach Erasmus+
Key Action 2 – Partnerstwo Strategiczne – wspópraca dla innowacji i wymiana dobrych
praktyk, Nr 2014-1-PL01-KA201-003382. Projekt rozpocz si 01.11.2014 i trwa do dnia
30.10.2016, angaujc 14 instytucji z 4 krajów:
POLSKA
9 Przedszkole Miejskie Nr 152, ód ;
9 Przedszkole Miejskie Nr 206, ód ;
9 Rainbow English, ód ;
9 Szkoa Podstawowa Nr 41, ód ;
GRECJA
9 Elementary School Neoi Porroi, Kentriki Makedonia;
9 Koundoura Language Centre, Katerini, Kentriki Makedonia;
9 Platon M.E.P.E. Katerini, Kentriki Makedonia;
RUMUNIA
9 Asocia ia de p rin i Perluele magice, Constan a;
9 Gr dini a Program Prelungit Perluele mrii, Constan a;
9 Asocia ia Creative Human Development, Constan a;
9 coala Gimnazial Nr. 5 Arad;
TURCJA
9 Bahcesehir Koleji Gaziantep Ortaokulu;
9 Samsun Buyuksehir Belediyesi (muzeum miejskie);
9 Tekkekoy 19 Mayis Ortaokulu, Samsun.
Projekt Bilingual education: a step ahead opiera si na edukacji dwujezycznej
i metodologii CLIL. CLIL to skrót od Content and Language Integrated Learning. Odnosi si do
nauczania rónych przedmiotów szkolnych poprez jzyk obcy. Moe by to przeprowadzane
przez nauczyciela jzyka angielskiego z zastosowaniem podejcia midzyprzedmiotowego lub
nauczyciela przedmiotu, który uyje jzyka angielskiego jako jzyka instrukcji. Dziki
wprowadzeniu tych dwóch idei do projektu i codziennej pracy instytucji edukacyjnych,
nauczyciele i uczniowie poprawi kluczowe kompetencje, umiejtnoci jzykowe i zmotywuj
si do dalszego rozwoju sotusnków midzynarodowych za pomoc projektów unijnych,
np. Erasmus+ i/lub eTwinning.
Wiedzc, e znajomo idei CLIL jest nadal do ograniczona w szerszej skali projekt
Bilingual education: a step ahead bdzie mia równie na celu promowanie metodologii wród
edukatorów, uczniów i ich rodziców w krajach partnerskich i poza nimi.
Wikszo z instytucji uczestniczcych przeprowadzaa wczeniej projekty o skali
midzynarodowej, jzykowe i/lub zorientowane na ucznia. Naturaln konsekwencj wydaje si
by potrzeba zrobienia czego bardziej zaawansowanego, naukowego, innowacyjnego
i rozwijajcego profil zawodowy nauczycieli. Najbardziej znaczc wartoci projektu jest fakt,
i nie jest to droga na skróty w kwestiach wprowadzania CLIL do szkó. Naszym celem nie jest
proste wprowadzanie CLIL do programów nauczania w szkole, ale pójcie krok dalej, dzielc si
dobrymi praktykami z innymi edukatorami. Wymiary innowacyjne mog zatem by opisane w
poniszych wymiarach:
¾ Podejcie CLIL nie bdzie ogranicza si jedynie do nauczania przedmiotu
w klasie, ale bdzie promowany poprzez midzyprzedmiotowe zajecia, oparte na wyzwaniach
dnia codziennego.



PRZEDSZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA – EDUKACJA DWUJZYCZNA
C.L.I.L.


¾ Odniesienia do wyzwa dnia codziennego bd realizowane poprzez wspóprac
z organizacjami dziaajcymi we wspólnocie ze szko, a dziki temu szkoy otworz si na
rzeczywisto pozaszkoln (np. zajcia poza budynkiem szkoy, warsztaty w centrach
kulturalnych, lekcje w domu z asyst rodziców).
Wane jest, by wprowadza nauczanie przedmiotowe i jzykowe przy zastosowaniu
najnowoczeniejszych technologii. CLIL zawiera tzw. scaffolding („rusztowanie”), wspierajce
przedszkolaki za pomoc materiaów wizualnych i innych zasobów, które upraszczaj treci
przedmiotowe, czynic je bardziej zrozumiaymi. Wikszo materiaów moe by wyszukana
online. CLIL równie wymaga uycia tablic interaktywnych (narzdzia webowe, gry, wiczenia,
inne oprogramowanie).
Wielodyscyplinarny wymiar naszych aktywnoci skoncentruje si na:
1. Edukacja dwujzyczna i CLIL w nauczaniu
2. TIK
3. Wzmacnianie wspópracy midzy organizacjami dziaajcymi w obszarze edukacji
oraz wymiana dobrych praktyk
Cele projektu
Wszyscy uczestnicy bd promowali rozwój zawodowy kadry edukacyjnej (wiedza
i umiejtnoci) w ramach metodologii CLIL i edukacji dwujzycznej, a ponadto bd:
¾ porównywa metody nauczania w rónych krajach europejskich;
¾ rozwija i zwiksza umiejtnoci dotyczce edukacji dwujzycznej i znajomo
metodologii CLIL;
¾ udoskonal umiejtnoci zarzdzania projektem i pracy w zespole;
¾ udoskonaj umiejtnoci tworzenia zasobów edukacyjnych na poziomie
predszkolnym i szkoy podstawowej, wykorzystwanych podczas zaj
dwujezycznych (obszary: sztuka i rzemioso, muzyka, przyroda, wychowanie
fizyczne i matematyka) przy wykorzystaniu TIK;
¾ rozwija zdolno pisania programów edukacyjnych oraz przewodników
metodycznych dla edukacji dwujzycznej (CLIL);
¾ ulepsza znajomo jzyków obcych;
¾ udoskonala profil zwodowy i zwiksza motywacj dla dalszego rozwoju
nauczania dwujzycznego;
¾ promowa blisk wspóprac pomidzy regionalnymi organizacjami edukacyjnymi
i kulturalnymi;
W idealnych warunkach mali uczniowie angielskiego 90% czasu nauczani s w jzyku
narodowym, a 10% w jzyku obcym.
Edukacja wczesnoszkolna stanowi podwaliny dla pó niejszego sukcesu w kwestii
edukacji, dobrobytu, moliwoci zatrudnienia i integracji spoecznej, szczególnie dla dzieci ze
rodowisk nieuprzywilejowanych. Do 2020 przynajmniej 95% dzieci przedszkolnych wieku
4 lat i starszych powinno uczestniczy w edukacji wczesnoszkolnej. Postpy krajów
czonkowskich w tej materii s monitorowane rokrocznie. Kraje Unii Europejskiej obecnie
rozwijaj metody monitorowania jakoci edukacji wczesnoszkolnej.
Obecnie wielokulturowo w edukacji staa si faktem. W jednej klasie mog spotka si
uczniowie z rónych kultur, mówicy rónymi jzykami. Co wicej, uczniowie ucz si, jak sta



PRZEDSZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA – EDUKACJA DWUJZYCZNA
C.L.I.L.


si obywatelami wiata, majc na uwadze atwo podróowania midzy krajami. Z tego punktu
widzenia potrzeba dwujzycznoci wydaje si jasna, a jej uyteczno wydaje si by oczywista.
Ponadto, mówimy o zwizku midzy edukacj dwujzyczn a instytucj przedszkola
w rzeczywistoci europejskiej.
W szkolnictwie publicznym nauczanie angielskiego w przedszkolach czsto nie jest
czci programu nauczania. Jednake wikszo szkó prywatnych wierzy, e nauczanie
drugiego jzyka (w wikszoci jzyk angielski) na wczesnym etapie edukacyjnym jest kwesti
kluczow. Nauczanie angielskiego w tym wieku zdecydowanie róni si od tego, jak naucza si
starszych uczniów. Nauczanie angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym koncentruje si
wokó gier, muzyki i ruchu. Przedszkolaki ucz si prostego sownictwa dziki zabawom,
piosenkom i obrazkom. Tworz angielskie literki z ciastoliny. Ta cz w rytm angielskich
piosenek i powtarzaj ich sowa. Nauczyciele angielskiego z przedszkola podkrelaj, e staraj
si, by dzieci uczyy si wyrae , które mona usysze w codziennym yciu. Przedszkolaki
bardzo szybko ucz si tego typu sownictwa. Ponadto, celem nie jest nauczanie najwikszej
iloci nowych sówek, a oswojenie ich z tym, co inne i sprawienie, by poczuy si pozytywnie
nastawione do nauki jzyka obcego.
Przedszkole to czas, kiedy edukacja musi by na najwyszym poziomie. Przede
wszystkim technologia rzdzi naszym wiatem, wic dzieci ucz si angielskiego mimochodem.
Dlatego te atwo jest rozpocz proces zapoznawania dzieci w wieku przedszkolnym z
podstawowym sownictwem. Ponadto, przedszkolaki w tym wieku zdobywaj now wiedz
szybciej i atwiej, szczególnie, jeli przedstawia si j za pomoc gier, zabaw, piosenek
rysunków, rzeczy, które s dla nich zabaw. To wane, by pokochay jzyk od samego
pocztku, gdy bdzie to procentowao przez reszt ich ycia.
Rodzice wierz, i wane jest, by ich dzieci oswajay si z jzykiem angielskim od
najwczeniejszych lat. Okazuj ogromne zainteresowanie od samego pocztku roku szkolnego,
chc pozna nauczyciela jzyka obcego i oferuj wsparcie oraz pomoc, kiedykolwiek to bdzie
potrzebne (np. poprzez wiczenia jzykowe w domu).
Podsumowujc, jak wynika z procesu wdraania edukacji dwujzycznej
w przedszkolach, niesie to ze sob wiele pozytywnych efektów. Dzieci dobrze si bawi, czerpi
rado z zaj i maj pozytywny stosunek do uczenia si jzyka obcego. Nauczyciele oraz
rodzice dzieci widz postpy dzieci, co daje im poczucie satysfakcji.

ͺ
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II. SYSTEM EDUKACYJNY
II.1. SYSTEM EDUKACYJNY W GRECJI

Reforma edukacji od zawsze bya gorcym politycznym tematem. Gówne naciski, szczególnie
w czasie po II wojnie wiatowej, dotyczyy modernizacji i demokratyzacji tego, co uwaano za
anachroniczny i niedoskonay system edukacji, który by zcentralizowany i zbiurokratyzowany,
niewydajny ekonomicznie, dostpny dla nielicznych, nierówny i pedagogicznie autorytatywny.
Wprowadzenie reformy stao si w latach siedemdziesitych spraw wysokiej wagi. Wpyw na
to mia upadek militarnego zamachu, który mia miejsce w roku 1974 oraz nastpujcej po niej
próbie odbudowy demokracji, która natomiast czciowo bya zwizana z zaangaowaniem
Grecji po 1981 w nowy idea europejski oraz zbudowaniem nowej przestrzeni, która ten idea
ucieleniaa. Grecka konstytucja gosi, e edukacja jest najwaniejsz misj pa stwa. Zakada
ona moraln, intelektualn, zawodow i fizyczn edukacj Greków, rozwijanie narodowej
i religijnej wiadomoci oraz formowanie wolnych i odpowiedzialnych obywateli.
Wedug struktury legislacyjnej przewaajcej w Republice Greckiej, edukacja przedszkolna,
podstawowa oraz gimnazjalna jest obowizkowa i nieodpatna na wszystkich poziomach.
Gównym zaoeniem polityki edukacyjnej jest to, e ma by ona ródem spoecznym oraz
prawem kadego obywatela. Grecki system edukacji jest wysoko scentralizowany. Zaoenia
polityki edukacyjnej s formuowane i wydawane przez Ministra do Spraw Edukacji i Spraw
Religijnych, który odpowiedzialny jest za administrowanie wszystkich jednostek szkolnictwa.
Administrowanie naley do Sub Centralnych i Regionalnych, które dziaaj z pomoc rad
konsultacyjnych i naukowych i powstay oraz funkcjonuj w ramach Ministerstwa Urzdów
Centralnych i Regionalnych. (Eurydice 2006)
Edukacja publiczna, która jest w peni wspierana i kontrolowana przez pa stwo jest
zorganizowana wertykalnie na 4 poziomach: przedszkole, szkoa podstawowa, szkoa rednia
(nisza i wysza) oraz szkolnictwo wysze. Wikszo greckich uczniów uczszcza do szkó
publicznych na poziomie podstawowym i rednim. Wszystkie instytucje szkolnictwa wyszego
(uniwersytety i jednostki nie-uniwersyteckie) s przez konstytucj ustanowione placówkami
publicznymi.
Edukacja przedszkolna jest przeznaczona dla dzieci w wieku od lat 3 do 6; od 2007-8 ostatni rok
tego cyklu jest obowizkowy. Jej celem jest “pomóc modszym dzieciom rozwija si fizycznie,
emocjonalnie, spoecznie i mentalnie w ramach szerszych zaoe edukacji podstawowej
i redniej. Edukacja podstawowa jest obowizkowa i trwa 6 lat (zazwyczaj dla dzieci w wieku od
6 do 12 lat). Zakada ona “ogólny rozwój mentalny i fizyczny uczniów, zapoznanie ich
z narodowymi, religijnymi i moralnymi wartociami oraz nabycie podstawowych zdolnoci
mówienia, pisania oraz umiejtnoci rachunkowych. Szkoa rednia podzielona jest na dwa
niezalene cykle: (a) niezrónicowane gimnazjum, które równie jest obowizkowe oraz (b)
zrónicowane trzyletnie liceum oraz dwuletnie techniczne szkoy zawodowe. Dostp do tych
szkó nie wymaga podjcia adnych egzaminów. Gimnazjum przewiduje kontynuacj nauki
ͻ
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zdobytej w szkole podstawowej jak i przygotowanie do szkoy redniej. Jego celem jest
rozwijanie ogólnych zdolnoci uczniów, dostosowanych do ich wieku oraz odpowiadajcych
wymogom ycia codziennego.
Na szczycie edukacji publicznej stoj uniwersytety i instytucje na poziomie uniwersyteckim,
które nazywane s “instytucjami edukacji wyszej” lub AEI, a pod nimi znajduj si placówki
poziomu nie-uniwersyteckiego, które znane s, jako “edukacja wysza”. Szkolnictwo wysze w
Grecji znacznie róni si od szkolnictwa ponadpodstawowego. Jedno nie prowadzi
automatycznie do drugiego. System wysoko konkurencyjnych egzaminów ustalany jest przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Spraw Religijnych (MOER). Kandydaci, którym w danym
roku si nie powiodo mog podej do egzaminu ponownie w roku nastpnym, wybra
studiowanie za granic, uczszcza na prywatnie obsugiwane “centra naukowe” lub pozosta
bezrobotnym.
Fakt, i edukacja podstawowa i ponadpodstawowa charakteryzuje si scentralizowan struktur
powinno gwarantowa, e szkoy bd reprezentoway jednakow jako w kadym regionie
kraju. Jednake, istniej bezporednie i porednie dowody, e teza ta jest daleka od prawdy.
Szkoy publiczne w biedniejszych regionach s znacznie gorzej wyposaone, jeli chodzi
o infrastruktur. Dodatkowo, istniej dowody na siln korelacje pomidzy poziomem
wyksztacenia rodziców a powodzeniem na egzaminach w szkole redniej. (Katsikas i Kavadias
1994)
Piramida edukacji w Grecji ma inny ksztat ni w jakimkolwiek innym pa stwie europejskim.
Przepyw studentów na wszystkich etapach i rodzajach szkolnictwa zmniejsza si stopniowo
wraz z wchodzeniem po szczeblach drabiny edukacyjnej i staje si dostrzegalny na poziomie
szkolnictwa wyszego. Wszyscy maj moliwo studiowania, ale nie wszyscy s w stanie je
uko czy. Obowizkowa edukacja zostaa niedawno rozszerzona o dodatkowy rok poprzez
dodanie obowizkowego rocznego uczestnictwa na etapie przedszkolnym (Eurydice 2008).
Obowizek edukacyjny obejmuje wic obowizkowy rok przedszkola, szecioletni szko
podstawow oraz trzyletnie gimnazjum. Jednake nie wszyscy uczniowie rozpoczynajcy nauk
s w stanie uko czy dziesicioletni obowizek edukacyjny, wielu z nich porzuca szko.
Na szczycie piramidy edukacji, Grecja ujawnia cakiem unikatowe zjawisko. Do niedawna
wszyscy studenci rozpoczynajcy nauk na uniwersytetach byli w stanie j prdzej czy pó niej
uko czy, nie zawsze po ogólnie przyjtych 4 latach, ale równie w pó niejszym czasie. Ostatnie
zmiany w legislacji dotyczcej edukacji usiuj wprowadzi konkretnie zdefiniowane parametry
dotyczce lat studiowania na poszczególnych kierunkach i stopniach naukowych. Jest jeszcze za
wczenie na ocen skutecznoci tych zmian oraz stwierdzenie czy zwalcza ona czy moe tworzy
nierównoci edukacyjne.
Ostatnimi czasy przedmiotem dyskursu w Grecji staa si równie edukacja mniejszociowa,
midzykulturowa i wielokulturowa. Naley nadmieni, e w Grecji terminologia odnoszca si
do metod interwencji edukacyjnej zwizanej z rónorodnoci kulturowa, róni si.
Przykadowo, w pewnych oficjalnych dokumentach istniej odwoania to edukacji
midzykulturowej, gdzie indziej zastpowane s terminem edukacja ponadkulturowa. Wikszo
tych interwencji kierowane s do co najmniej 4 rónych kategorii podmiotów i obszarów
edukacji: (a) edukacji mniejszoci muzuma skiej w Zachodniej Tracji, jedynej oficjalnie
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rozpoznawanej mniejszoci w Grecji, (b) edukacji przesiedlonej ludnoci greckiej, w wikszoci
z krajów dawnego Zwizku Radzieckiego oraz Niemiec, (c) edukacja imigrantów oraz
obcokrajowców, którzy zamieszkali w Grecji w latach dziewidziesitych, midzy innymi
obywateli Albanii, Polski, Filipin, Grecko-rosyjskich, oraz (d) edukacji mniejszoci rzymskiej.

II.2. SYSTEM EDUKACYJNY W POLSCE

System edukacyjny w Polsce uregulowany jest midzy innymi:
-Ustaw z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (tj. Dz.U..2004 Nr256, poz.2572 ze zm.);
- Ustaw z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2014 Poz. 191 ze zm.)
System ten dzieli si na ksztacenie obowizkowe oraz na ksztacenie ponadobowizkowe.
W ksztaceniu obowizkowym wyróniamy:
1. Edukacj przedszkoln, któr dziecko moe rozpocz w wieku 3 lat (decyzj w tej
sprawie podejmuj rodzice). Do roku szkolnego 2011/2012 dzieci 6-letnie realizoway
roczne przygotowanie przedszkolne, z rokiem 2014 obniono wiek szkolny w zwizku
z tym dzieci 5letnie realizuj obowizkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Moe
ono by realizowane w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego.
Ustawa o Systemie owiaty okrela 5 godzinny czas realizowania bezpatnych zaj w ramach
podstawy programowej. W przypadku, gdy dziecko pozostaje w przedszkolu duej ni 5 godzin,
rodzice musz wnie opat za ten czas oraz dodatkowe zajcia i posiki. Wysoko tej opaty
nie moe przekroczy 1.00 z za kad godzin pobytu w przedszkolu.
2. Szko podstawow, w której podstawa programowa (tworzona przez zespól ekspertów)
realizowana jest w roku szkolnym rozpoczynajcym si we wrzeniu a ko czcym si
w czerwcu (okoo 180 dni). Edukacja realizowana jest w dwóch etapach:
I etap edukacyjny (klasy I-III), edukacja wczesnoszkolna prowadzona przez jednego
nauczyciela z pominiciem jzyka obcego, który prowadzony jest przez nauczyciela
przedmiotu.
II etap edukacyjny (klasy IV-VI), zajcia prowadzone s przez nauczycieli przedmiotów.
Szko podstawow ko czy zewntrzny sprawdzian po klasie VI.
3. Gimnazjum, do którego uczniowie przyjmowani s na podstawie wiadectwa
uko czenia szkoy podstawowej. Jest to III etap edukacyjny, w trakcie którego
realizowane jest nauczanie przedmiotowe zako czone obowizkowym egzaminem.
Egzamin ten jest podzielony na trzy czci: humanistyczn, matematyczno-przyrodnicz
oraz jzyk obcy nowoytny.
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W ksztaceniu ponadobowizkowym wyróniamy:
1.Liceum
2.Technikum
3.Szko zawodow
4.Szko policealn
Do szkó tych uczniowie przyjmowani s na podstawie liczby punktów ze wiadectwa
gimnazjalnego zsumowanych z punktami uzyskanymi z egzaminu gimnazjalnego. Nauczanie
przedmiotów odbywa si na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Ten etap ksztacenia zako czony jest (po za szkoami zawodowymi) egzaminem maturalnym.
Skada si on z zewntrznego egzaminu pisemnego oraz wewntrznego egzaminu ustnego.
Zdanie egzaminu maturalnego uprawnia do ubiegania si o przyjcie na studia.
Szkoy zawodowe zako czone s egzaminem (w czci pisemnym i w czci praktycznym)
potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie.
Na podstawie wiadectwa maturalnego mona ubiega si o przyjcie na studia w nastpujcych
typach uczelni: uniwersytety, wysze szkoy, uczelnie i akademie realizujce ksztacenie
w formach bezpatnych i opacanych przez studentów.

II.3. SYSTEM EDUKACYJNY W RUMUNII

System edukacyjny zarzdzany jest z poziomu Ministerstwa Edukacji i Rozwoju
Naukowego (Z rumu skiego: Ministerul Educa iei i Cercetrii tiin ifice, MEC).
Generalnym zadaniem jest organizowanie, administrowanie i zapewnienie dostpu do edukacji w
Rumunii w oparciu o zapis w Konstytucji, Prawie Edukacji Narodowej (Akt 1/2011) – prawo
organiczne, prawa zwyczajowe jak i rozporzdzenia rzdowe. Specyficzne procedury oraz
regulacje s nadzorowane przez Decyzje Rzdowe oraz Rozporzdzenia Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Instytucje publiczne, nalece do poziomów przed uniwersyteckim (przedszkolny,
podstawowy, drugiego stopnia and policealny jak i zawodowy policealny) podlegaj
Ministerstwu Edukacji Narodowej poprzez Inspektoraty Kuratoryjne. Te inspektoraty zapewniaj
kontrol legislacyjn oraz ewaluacj system edukacyjnego jak i wprowadzanie na poziomie
lokalnym nowelizacji ustanowionych na poziomie centralnym.
Obecne prawodawstwo umoliwia utworzenie prywatnych szkó na kadym poziomie
edukacji. Zaoeniem co do rumu skiego szkolnictwa jest, by koncentrowao si wokó wolnej
jednostki ludzkiej, pomagao rozwija w peni autonomiczn osobowo  w oparciu o system
warto ci, które s konieczne dla spenienia osobistego i rozwoju, rozwijaniu ducha
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przedsibiorczo ci, aktywnego uczestnictwa w spoecze stwie, integracji spoecznej oraz
zatrudnieniu.1.
Pa stwo zapewnia rumu skim obywatelom równy dostp do wszystkich poziomów i form
edukacji przed-uniwersyteckiej i edukacji wyszej jak i do form edukacji przez cae ycie bez
jakichkolwiek ogranicze . Obywatele krajów czonkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych
ciesz si tymi samymi prawami. Prawa te dotycz osób nieletnich, które oczekuj, bd uzyskay
status uchod cy na terenie Rumunii oraz dzieci bezpa stwowców, które otrzymay prawo pobytu
na terenie Rumunii.
W roku szkolnym 2014/2015 struktura systemu edukacyjnego przybraa taki schemat:
¾ Edukacja przed przedszkolem (0-3 r..);
¾ Edukacja przedszkolna – organised for children aged 3-6 in three age-groups: low
(3-4 years), middle (4-5 years), high (5-6 years). Pre-primary education is not compulsory.
¾ Edukacja podstawowa (obowizkowa) – organised for pupils aged 6-10 and
including the preparatory grade and grades I to IV;
¾ Edukacja niszego drugiego stopnia – zorganizowana w formie dwóch
nastpujcych po sobie poziomów (oba obowizkowe):
9 Gimnazjum – Gimnaziu – klasy V do VIII dla uczniów w wieku 10-14 lat;
9 Liceum – Liceu – niszy cykl - klasy IX i X dla uczniów w wieku 14-16 lat;
¾ Edukacja wyszego drugiego stopnia , zorganizowana w:
9 Liceum – Liceu – wyszy cykl (nieobowizkowy) – klasy XI do XII/XIII dla
uczniów w wieku 16-18(19) lat, z nastpujcymi ciekami rozwoju do wyboru: teoria zawodu
(trzyletni czas trwania) i technologiczna;
¾ Policealna edukacja, szkoy policealne;
¾ Edukacja trzeciego stopnia, wczajc uniwersytety i edukacj po szkole wyszej.
Edukacja podstawowa i drugiego stopnia s obowizkowe (10 lat nauki). Edukacja
policealna, zawodowa i technologiczna oraz wysza s zorganizowane przez Ministerstwo
Edukacji i Rozwoju Naukowego wedug Narodowego Rejestru Kwalifikacji. Ogólna edukacja
podstawowa skada si z edukacji podstawowej, niszego poziomu drugiego, i pierwszych dwóch
lat wyszego poziomu drugiego.2
Edukacja wysza koordynowana jest przez przez Ministerstwo Edukacji i Rozwoju
Naukowego dziaajce w zgodzie z zasadami autonomii uniwersyteckiej. Przej cie midzy
edukacj podstawow a niszego drugiego stopnia jest zalena od pozytywnego uko czenia
szkoy podstawowej po pierwszych czterech latach edukacji. (Eurydice, 2015)
Wedug Ustawy o Edukacji Narodowej (Uchwaa 1/2011), edukacja publiczna jest
darmowa, oparta na równym dostpie w rozumieniu prawa. Dostp do darmowej edukacji jest
gwarantowany przez Artyku 32 Rumu skiej Konstytucji. Pa stwo zapewnia subwencje dla
wszystkich dzieci przedszkolnych i uczniów uczszczajcych do szkó pa stwowych,
prywatnych i prowadzonych przez organizacje kocielne. Pa stwo finansuje akredytowane
szkoy zawodowe oraz szkoy ponadpodstawowe, pa stwowe, prywatne i kocielne, jak i


ͳhttps://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Romania:Overview
ʹhttps://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Romania:Overview
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instytucje edukacji policealnej. Szkoy te s finansowane na podstawie subwencji na ucznia,
która wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

II.4. SYSTEM EDUKACYJNY W TURCJI
Edukacja w Turcji zarzdzana jest przez narodowy system, który ustanowiony by
zgodnie z reformami Ataturka po tureckiej wojnie o niepodlego. Jest to system nadzorowany
przez pa stwo, skonstruowany, aby utworzy bieg, profesjonaln klas dla socjalnych
i ekonomicznych instytucji pa stwa. Obowizkowa edukacja trwa 12 lat. Szkoy podstawowe
i rednie finansowane s przez pa stwo i bezpatne jako szkoy publiczne, pomidzy szóstym
a osiemnastym rokiem ycia i do roku 2001 nabór dzieci w wieku przedszkolnym by prawie
100%. Szkolnictwo wysze jest obowizkowe, ale wymagane, aby rozpocz nauk
na uniwersytetach. Do roku 2011 byo 166 uniwersytetów w Turcji. Z wyjtkiem Otwartego
Wydziau Edukacyjnego na Uniwersytecie Anadolu, przyjcie na studia jest regulowane
egzaminem narodowym, OSYS, po którym to absolwenci liceów s przypisani do danego
uniwersytetu na podstawie wyników tego egzaminu.
W roku 2002, cakowity wydatek na edukacje w Turcji wynosi $13.4 miliarda,
zawierajc budet pa stwowy przeznaczony przez Narodowe Ministerstwo Edukacji oraz
prywatne i midzynarodowe fundusze. 22 listopada 2010 roku, rzd zainicjowa projekt
„the Fatih”, który ma na celu integracj najnowoczeniejszej technologii komputerowej
z publicznym systemem tureckiej edukacji.
Po powstaniu Republiki Tureckiej, organizacja Ministerstwa Edukacji stopniowo
rozwijaa si i bya przeorganizowana zgodnie z ustaw nr 2287 wydan w 1933 roku.
Ministerstwo wiele razy zmieniao swoja nazw. Pocztkowo byo Ministerstwem Kultury
(1935-1941), nastpnie Ministerstwem Edukacji Narodowej, Modziey i Sportu (1983-1989).
Od tego czasu jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przed powstaniem republiki, edukacja
nie miaa charakteru narodowego. Szkoy zorganizowane by w trzech oddzielnych kanaach,
które byy instytucjami w organizacji pionowej, niezalenymi od siebie. Pierwsze i najbardziej
powszechne w tej organizacji byy szkoy obwodowe i madrasy skupione na nauczaniu Koranu,
jzyka arabskiego i zapamitywaniu, kolejnymi byy szkoy reformatorskie oraz licea
podtrzymujce innowacje oraz trzecimi byy koledze i szkoy mniejszoci z nauczaniem jzyka
obcego.
Ustawa o Integracji Edukacji, nr 430, bya wydana 3 marca 1924 roku. Wedug niej, trzy
osobne kanay zostay poczone, pierwsze zostay zamknite, drugie byy rozwinite a trzecie
zostay objte inspekcj i kontrol Ministerstwa Edukacji. Jednym z celów byy zastosowanie
sekularyzmu w obszarze edukacji. Zgodnie z Ustaw Organizacji Edukacji, nr 789 wydan
22 marca 1926 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej zostao odpowiedzialne za definiowanie
stopni i jakoci publicznych i prywatnych szkó, zarówno tych istniejcych jak i tych, które
miay by powoane przez ministerstwo inne ni Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ustawa
ta przyniosa nowe ustalenia takie, i „ adna szkoa nie moe by otworzona w Turcji bez zgody
Ministerstwa Edukacji Narodowej lub, i „ programy nauczania powinny by przygotowywane
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej”. Instytucje edukacji zawodowo-technicznej poprzednio
kierowane przez lokalne wadze zostay umieszczone pod odpowiedzialno Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
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W latach 1923-24, W Turcji byo troch wicej ni 7000 uczniów szkó
ponadpodstawowych, prawie 3000 uczniów liceów, 2000 uczniów szkó zawodowych
i oficjalnie 18 000 uczniów Madrasów, z których 6000 byo prawdziwymi uczniami a reszta bya
tylko zarejestrowana w celu uniknicia suby wojskowej. Populacja Turcji w tamtym momencie
wynosia ok. 13-14 milionów. 1 listopada 1928 roku, ustawa nr 1353 wprowadzia nowy aci ski
alfabet, który zosta przyjty. W 1931 roku, Tureckie Stowarzyszenie Historii i w 1932 roku
Tureckie Stowarzyszenie Jzyka Tureckiego zostay powoane, aby chroni jzyk turecki
od obcych wpywów oraz aby ulepsza, jak to sugeruje nauka i zapobiega naduyciu jzyka
tureckiego. Do roku 1997 przedszkola w Turcji byy zobligowane do prowadzenia edukacji
przez pi lat. Reformy z roku 1997 wprowadziy obowizkow edukacj na osiem lat. Nowy
system ustawodawczy wprowadzony w marcu 2012 roku wyduy obowizkow edukacj
do dwunastu lat.
¾ Edukacja przedszkolna jest nieobowizkowa. Instytucje edukacji wczesnoszkolnej,
niezalene obki zostay otwarte jako klasy obkowe i klasy praktyczne w ramach
formalnych i nieformalnych instytucji edukacyjnych z odpowiedni zdolnoci fizyczn.
¾ Szkoa podstawowa trwa 8 lat. Edukacja podstawowa pokrywa edukacj i nauczanie
skierowane do dzieci w wieku 6-14 lat, jest obowizkowa dla wszystkich obywateli i jest
bezpatna w szkoach publicznych. Instytucje edukacji podstawowej s to szkoy, które
zapewniaj osiem lat nieprzerwanej edukacji, a ich uko czenie daje dyplom edukacji
podstawowej. Pierwsze cztery lata szkoy podstawowej s czasem nazywane „ Pierwsza
Szko Pierwszego stopnia” i obydwie te nazwy s jak najbardziej poprawne. Etapy
edukacji podstawowej, które zawieraj pierwsze dwa poziomy – po 4 lata kady, wie
si z 4 latami obowizkowej podstawowej edukacji, po której nastpuje obowizkowy
okres edukacji ród szkolnej - gimnazjalnej, podczas której uczniowie wybior czy chc
uczy si w szkole ogólnej czy religijno-zawodowej, nazywanej Imam Hatip. Nowy
system ustawodawczy przewiduje ponowne otwarcie gimnazjów Imam Hatip.
Ustanowienie edukacji podstawowej bdzie oddzielne od niezalenych szkó
podstawowych i gimnazjów.
¾ Edukacja ponadgimnazjalna zawiera wszystkie typy – ogóln, zawodow i techniczn
– instytucje edukacyjne zapewniaj przynajmniej trzy lata edukacji po szkole
podstawowej. System ten, aby zosta zaakceptowany w liceach, zmienia si co roku.
Czasami szkoy prywatne maj inne egzaminy, czasami s 3 egzaminy na 3 lata, czasami
jest tylko jeden egzamin, ale s one liczone oddzielnie, czasami s rozpatrywane tylko
oceny szkolne. System edukacji ponadgimnazjalnej ma na celu zapewnienie dobry
poziom wiedzy ogólnej i przygotowa uczniów do edukacji wyszej oraz zawodu, ycia,
biznesu – zwizanych z ich zainteresowaniami, umiejtnociami i zdolnociami.
W marcu 2012 roku, Wielkie Narodowe Zgromadzenie przekazao nowe ustawodawstwo
o podstawowym i ponadpodstawowym systemie edukacji, zazwyczaj okrelanym jako „4+4+4”
(4 lata edukacji podstawowej, poziom pierwszy, 4 lata podstawowej edukacji, poziom drugi
i 4 lata edukacji ponadpodstawowej). Dzieci przedszkolne rozpoczn ich podstawow edukacj
we wrzeniu po ich szóstych urodzinach i zako cz w roku, kiedy sko cz 14 lat.
W niektórych instytucjach edukacyjnych, indywidualny rozwój kadego ucznia
i informacje o kadym z nich s przechowywane w specjalnym formularzu, który jest
udostpniany poprzez STOYS trzy razy w semestrze. STOYS to specjalna usuga oparta
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o system zarzdzania, który dostarcza dogodne rozwizania dla instytucji edukacyjnych, aby
przeprowadza zadania zwizane z edukacj i zarzdzaniem. Uycie systemu monitorowania
postpów uczniów jest w STOYS i ma na celu dzielenie si aktywnociami i uytecznymi
adresami www przez departament jzyka obcego, aby poda za raportami indywidualnego
rozwoju oraz raportami wychowawców.

III.

PRZEDSZKOLNY SYSTEM EDUKACYJNY

III.1. PRZEDSZKOLNY SYSTEM EDUKACYJNY W GRECJI

Edukacja przedszkolna w Grecji zostaa ustanowiona prawem ju w XIX wieku.
Organizacja, czas trwania oraz zakres szkolenia nauczycieli przedszkolnych zostay
zdefiniowane w prawie w 1985 roku wraz z okreleniem struktury oraz sposobu dziaania szkó
podstawowych oraz przedszkoli. Struktura i sposób dziaania tych ostatnich obowizuj do dzi
wraz z uszczegóawiajcymi je rozporzdzeniami dotyczcymi bardziej sprecyzowanych
zagadnie .
Celem Nipiagogeio (Przedszkola) jest zaoferowa równe szanse wszystkim dzieciom,
by rozwijay si fizycznie, emocjonalnie, mentalnie i spoecznie w ramach zdefiniowanych przez
szersze zaoenia edukacji szkolnej na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
W szczególnoci Nipiagogeio pomaga dzieciom:
¾ rozwija ich zmysy, jak równie zdolnoci kognitywne i motoryczne;
¾ rozumie sens dowiadcze przeywanych w ramach ich rodowiska oraz naby
zdolnoci rozróniania relacji i interakcji w nim zachodzcych;
¾ rozwija zdolnoci rozumienia i wyraania siebie poprzez symbole ogólnie jak
i szczegóowo na polu jzyka, matematyki czy sztuki;
¾ tworzy relacje interpersonalne, które wespr ich w stopniowej i harmonijnej integracji
z otoczeniem;
¾ rozwija inicjatywy w ramach zorganizowanego rodowiska oraz zaznajamia je z relacj
branie-dawanie w ramach grupy i indywidualnie.
Przedszkola w Grecji s bezpatne i nieobowizkowe. Dzieci mog rozpocz ten etap
edukacji w wieku lat 4 i kontynuowa go a osign odpowiedni wiek, aby zacz pierwszy etap
szkoy podstawowej. Istniej dwa rodzaje przedszkoli – przyjmujce dzieci w godzinach od 8:30
do 12.15 na pó dnia, oraz caodniowe (Oloimero Nipiagogeio) od godz. 7.45 do 16.00.
Przedszkola ranne zatrudniaj jednego nauczyciela, pci mskiej lub e skiej. Nauczyciel taki
ma pod sob od 7 do 30 dzieci w wieku od 4 do 5,5 roku. Dzieci przebywaj razem w klasie,
natomiast aktywnoci s rozróniane majc na uwadze tempo oraz stopie trudnoci i s
dostosowywane indywidualnie dla kadego dziecka. Przedszkola caodniowe zatrudniaj dwóch
nauczycieli, którzy mog opiekowa si od 31 do 60 dzieci. Rok szkolny w Nipiagogeio
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rozpoczyna si 1-szego wrzenia i ko czy 21 czerwca, zajcia natomiast odbywaj si
od 11 wrzenia i ko cz si 15 czerwca.
Program nauczania przedszkolnego jest przygotowywany przez Instytut Pedagogiczny
i wydawany jest jako podrcznik, który zawiera szczegóowe instrukcje i praktyczne
rekomendacje, aby wspomóc nauczyciela w organizacji i prowadzeniu zaj. Generalne cele
zakadaj rozwój zdolnoci kognitywnych i motorycznych dziecka, jego rozwój spoeczny,
emocjonalny, mentalny, moralny i religijny na poziomie indywidualnym jak i grupowym, a take
rozwój ich przey estetycznych w teorii jak i w praktyce.
Podstawowym zaoeniem program nauczania jest zapewnienie aktywnej partycypacji
dziecka poprzez czynny udzia w aktywnociach rozwijajcych ich krytyczne mylenie.
Dziecko ma by zachcane do przewidywania, dochodzenia, eksperymentowania,
porównywania, odkrywania relacji, klasyfikowania i rozwijania si mentalnie jednoczenie
rozwijajc niezbdne mechanizmy, które pozwalaj na zdobycie wiedzy.
Codzienne aktywnoci s rozplanowywane przez nauczyciela wedug poniszych
kryteriów i obejmuj spontaniczne angaowanie dziecka w tzw. „kcik aktywnoci”, w którym
dziecko pracuje bez asysty nauczyciela i które zakada osignicie danych, zaplanowanych przez
nauczyciela lub pojawiajcych si spontanicznie celów. Nauczyciele przedszkolni postpuj
wedug nastpujcych wskazówek:
¾ mog wybra jeden lub kilka celów z jednego lub kilku pól rozwoju wedug ich pozycji
w programie nauczania oraz wedug poziomu rozwoju dziecka;
¾ mog wybiera i organizowa aktywnoci korelujce z gównymi zaoeniami nauczania.
Zakres tych aktywnoci moe by okrelony wedug tego samych lub innych „obszarów
rozwoju i wiedzy”;
¾ nauczyciele asystuj i zachcaj dzieci do angaowania si w aktywnoci;
¾ nastpnie oceniaj rezultaty danej aktywnoci.
Nauczanie jzyka angielskiego w greckich przedszkolach
Nauczanie angielskiego w tej grupie wiekowej zdecydowanie róni si od sposobu nauczania
starszych dzieci. Nauczanie w przedszkolu obejmuje muzyk, ruch, gry i zabawy. Przedszkolaki
ucz si prostych sów poprzez piosenki i obrazki. Ta czc do rytmu piosenki powtarzaj jej
sowa. Przede wszystkim jednak celem nie jest nauka jak najwikszej iloci sów, ale zapoznanie
si z tym, co jest inne oraz pozytywne nastawienie dzieci do nauki jzyka.
Gówne zasady nauczania przedszkolnego podkrelaj znaczenie rozpoczcia nauki
jzyka angielskiego jak najwczeniej (tj. w wieku od 4 do 6 lat). Przede wszystkim, poniewa
zewszd otacza nas technologia, dzieci doskonale znaj podstawowe angielskie sowa. Dlatego
te nie jest trudno zapozna uczniów z podstawowym sownictwem. Co wicej, dzieci w wieku
przedszkolnym chon wiedz duo szybciej i atwiej, szczególnie, gdy wystpuje w postaci gier,
zabaw, piosenek czy rysowania, czyli aktywnoci, które sprawiaj im przyjemno. To wane,
aby dziecko pokochao jzyk ju na pocztku, gdy uatwi im to nauk jzyka w przyszoci.
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III.2 PRZEDSZKOLNY SYSTEM EDUKACYJNY W POLSCE

Edukacja przedszkolna w Polsce obejmuje pierwsze lata ycia dziecka (od 3 do 5 lat),
które decyduj o jego rozwoju i dalszych losach, jest czci caego systemu edukacji,
poczeniem opieki, zabawy i nauki.
W Polsce zgodnie z kierunkowymi programami rzdowymi, faktem stao si zapewnienie
lepszego dostpu do edukacji najmodszym dzieciom oraz umoliwienie rozpoczcia nauki
w klasie pierwszej szkoy podstawowej dzieciom szecioletnim. Obecnym priorytetem
w obszarze edukacji jest zwikszenie dostpnoci do edukacji wysokiej, jakoci, poprzez dalsze
upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, w tym obowizek
rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich.
Przedszkole jako pierwsza instytucja edukacyjna dla dziecka, peni te istotn funkcj
usugow. Uatwia pracujcym rodzicom godzenie ról zawodowych i rodzicielskich. Dobrze
zorganizowane, z programem dostosowanym do potrzeb dzieci wspiera rodziców w opiece
i wychowaniu, a dzieci przygotowuje do podjcia nauki w szkole.
Edukacja przedszkolna w Polsce, realizowana jest przez rónorodne instytucje
pa stwowe i prywatne. Opieka nad dzieckiem w wieku od 3 do 5 lat moe by sprawowana
poprzez:
¾ przedszkola prowadzone przez jednostki samorzdów terytorialnych;
¾ niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne bd prawne;
¾ alternatywne formy wychowania przedszkolnego, zakadane i prowadzone przez gminy;
¾ niepubliczne alternatywne formy wychowania przedszkolnego, zakadane i prowadzone
przez osoby fizyczne bd prawne.
¾ formy wychowania przedszkolnego wspierane przez stowarzyszenia religijne. W takich
placówkach nauczanie i wychowanie odbywa si w cisym kontakcie z realizacj treci
religijnych i z duym udziaem wspólnoty wiernych.
Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze peni
funkcje opieku cze, wychowawcze i ksztacce. Zapewniaj dzieciom moliwo wspólnej
zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych.
Wychowanie przedszkolne z zaoenia spenia nastpujce funkcje:
¾ opieku cz - sprawowanie bezporedniej opieki na dzieckiem. Zapewnienie dziecku
waciwych warunków materialnych i bezpiecze stwa, sprzyjajcych zaspokojeniu jego
potrzeb. Zapobieganie i przeciwdziaanie zagroeniom zdrowia fizycznego
i psychicznego dziecka.
¾ stymulacyjno-edukacyjn - ukierunkowywanie rozwoju i potencjalnych moliwoci oraz
zdolnoci dziecka,
¾ wychowawcz - rozwijanie umiejtnoci spoecznego dziaania w szerszym rodowisku
ni tylko we wasnej rodzinie. Wprowadzanie dziecka w wiat norm spoecznych oraz
formowanie osobowoci dziecka poprzez dziaania dydaktyczne i wychowawcze.
¾ korektywno-kompensacyjn - dziaanie edukacyjne przedszkola zmierzajce do
skorygowania wad rozwojowych, zniwelowania zaburze oraz dziaania wychowawcze
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wobec dzieci zaniedbanych, zmierzajce do wzmocnienia rozwoju i aktywnoci dziecka.
Wyposaenie dziecka w okrelone umiejtnoci i wiar we wasne moliwoci.
W trosce o prawidowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i ksztacenia
dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce zaleca si, aby dziecko 1/5 czasu swojego pobytu
w przedszkolu, spdzao na zabawie, 1/5 czasu spdzao w ogrodzie lub na wieym powietrzu,
nie wicej ni 1/5 przeznaczana bya na zajcia dydaktyczne realizowane wg programów
a pozostae 2/5 to czas w szczególnoci na czynnoci opieku cze, samoobsugowe,
organizacyjne.
Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele
zobowizani s do podejmowania dziaa majcych na celu wspomaganie rozwoju kadego
dziecka, dostosowanie procesu edukacyjnego do jego potrzeb i moliwoci. Zadaniem
nauczycieli jest prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych majcych na celu
poznanie jego moliwoci i potrzeb rozwojowych.
Placówki przedszkolne maj za zadanie bezpatn organizacj zaj dodatkowych
zgodnych z potrzebami i moliwociami dzieci. W ramach takich zaj realizowane s
w placówkach na przykad zajcia z gimnastyki korekcyjnej, terapii logopedycznej, ale take
nauki ta ca towarzyskiego, karate, ceramiki i wiele innych zgodnych z koncepcjami
rozwojowymi ofertami poszczególnych przedszkoli.
Podstawowym celem przedszkola w Polsce jest stymulowanie rozwoju poznawczego,
spoecznego i kulturalnego oraz przygotowanie dzieci do wczesnej nauki czytania, pisania oraz
ksztacenie poj matematycznych. Zgodnie z przepisami podstawy programowej cele
wychowania przedszkolnego to:
¾ wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie oraz ksztatowanie czynnoci
intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
¾ budowanie systemu wartoci, w tym wychowywanie dzieci tak, eby lepiej
orientoway si w tym, co jest dobre, a co ze;
¾ ksztatowanie u dzieci odpornoci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym take do agodnego znoszenia stresów
i poraek;
¾ rozwijanie umiejtnoci spoecznych dzieci, które s niezbdne w poprawnych
relacjach z dziemi i dorosymi;
¾ stwarzanie warunków sprzyjajcych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zrónicowanych moliwociach fizycznych i intelektualnych;
¾ troska o zdrowie dzieci i ich sprawno fizyczn; zachcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
¾ budowanie dziecicej wiedzy o wiecie spoecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejtnoci prezentowania swoich przemyle w sposób zrozumiay
dla innych;
¾ wprowadzenie dzieci w wiat wartoci estetycznych i rozwijanie umiejtnoci
wypowiadania si poprzez muzyk, taniec, piew, mae formy teatralne oraz sztuki
plastyczne;
¾ ksztatowanie u dzieci poczucia przynalenoci spoecznej (do rodziny, grupy
rówieniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
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¾ zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawoci, aktywnoci i samodzielnoci, a take ksztatowanie tych wiadomoci
i umiejtnoci, które s wane w edukacji szkolnej;
¾ przygotowanie dzieci do posugiwania si jzykiem obcym nowoytnym poprzez
rozbudzanie ich wiadomoci jzykowej i wraliwoci kulturowej oraz budowanie
pozytywnej motywacji do nauki jzyków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
¾ umoliwianie dzieciom nalecym do mniejszoci narodowych i etnicznych
podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tosamoci narodowej, etnicznej i jzykowej.
W trosce o jednolite oddziaywanie wychowawcze nauczyciele maj obowizek aktywnie
wspópracowa z rodzicami dziecka. Informowa ich o zasadach i podstawie programowej
wychowania przedszkolnego , wcza do procesu ksztacenia i wychowania. Informowa
o sukcesach i kopotach ich dzieci, a take zachca rodziców do wspódecydowania w sprawach
przedszkola, wspólnie organizujc wydarzenia, w których bior udzia dzieci.
Inwestowanie w edukacj maych dzieci i zapewnienie lepszego ich dostpu
do nowoczesnego wychowania przedszkolnego to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie
szans edukacyjnych. Nowoczesne przedszkole na miar XXI wieku to przysta , z którego
wypywa dziecko do portu przyszego czowieka. Jakim statkiem wyruszy w swoj podró?
Zaley od tego, co zbuduje dla niego rodzina i edukacja przedszkolna. Czy nauczywszy si
dobrych manier, rozwinie swoj osobowo i talenty? Czy zapakuje na statek wiar we wasne
moliwoci, otwarty i ciekawy umys? Bdzie to moliwe dziki dobrej wspópracy rodziny
i przedszkola, a take dziki zrozumieniu jego potrzeb i otwartoci na zmiany, jakie niesie ze
sob wspóczesny wiat.
PORANEK
x

Schodzenie si dzieci. Zabawy wynikajce z wasnej aktywnoci i potrzeb dziecka, swobodne,
inspirowane przez nauczyciela. Zabawy i wiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne - rozmowy,
obserwacja (diagnozowanie) zachowa i umiejtnoci dzieci.
wiczenia poranne, czynnoci samoobsugowe, higieniczne porzdkowe, dyury - przygotowanie
do niadania.
niadanie i realizacja zada programowych w tym zakresie,
Zabawy integrujce grup. Projektowanie dziaa , poznawanie i dowiadczanie, poszukiwanie
rozwiza problemów – realizacja zada w ramach podstawy programowej. Edukacja dla
samodzielnoci, wasnej aktywnoci i potrzeb dziecka. Aktywno zbiorowa, w grupach, indywidualna
– inspirowana przez nauczyciela (w budynku i poza nim) – edukacja dla zdrowia i bezpiecze stwa:
aktywno ruchowa, spotkania np. z psychologiem, policjantem, straakiem, lekarzem, edukacja na
rzecz zdrowego odywiania, obserwacje i zajcia ekologiczno - przyrodnicze, spacery, wycieczki.
Edukacja matematyczna, jzykowa, artystyczna itp. Jzyk angielski (prowadzony przez nauczyciela
jzyka angielskiego oraz przez pozostaych nauczycieli w ramach edukacji dwujzycznej- Erasmus+).
Dziaania diagnostyczno prognostyczne oraz terapeutyczno-kompensacyjne z dziemi o SPE.
Czynnoci samoobsugowe, higieniczne porzdkowe, dyury - przygotowanie do posiku
Posiek i realizacja zada programowych w tym zakresie.

x
x
x

x
x
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POUDNIE
x Zabawy wynikajce z wasnej aktywnoci i potrzeb dziecka(w budynku i poza nim): spacery, zabawy
ruchowe, zajcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziemi
o SPE. Kontynuowanie rozpocztych wczeniej zada – zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem
pracy dzieci. Gone czytanie literatury dziecicej. Zabawy/dziaania wynikajce z edukacji dla
samodzielnoci. Edukacja dwujzyczna. Odpoczynek/relaksacja/wizualizacja.
x Czynnoci samoobsugowe, higieniczne porzdkowe, dyury - przygotowanie do posiku.
x Posiek i realizacja zada programowych w tym zakresie

POPOUDNIE

¾ Zabawy wynikajce z wasnej aktywnoci i potrzeb dziecka (w budynku i w terenie).
Zabawy/dziaania wynikajce z edukacji dla samodzielnoci. Praca indywidualna: rozwijanie
specyficznych waciwoci psychofizycznych, cech, uzdolnie i skonnoci oraz kompensacyjnoterapeutyczna prowadzona przez specjalistów i wychowawców. Edukacja dwujzyczna. Ponadto:
zajcia dodatkowe finansowane przez Miasto zgodnie z harmonogramem przyjtym na dany rok
szkolny. Czynnoci samoobsugowe, higieniczne.
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9 Przerwa na jedzenie
9 Czynnoci samoobsugowe, higieniczne, porzdkowe, dyury. Gone czytanie literatury
dziecicej. Zabawy wynikajce z wasnej aktywnoci dzieci. Ponadto: zajcia dodatkowe
zgodnie z harmonogramem przyjtym na dany rok szkolny.

RAMOWY ROZKAD DNIA W POLSKICH PRZEDSZKOLACH
PROPORCJE ZAGOSPODAROWANIA
CZASU PRZEBYWANIA DZIECI
W PRZEDSZKOLU

RÓNE FORMY AKTYWNOCI

ZABAWY
1/5 czasu pobytu
dziecka w przedszkolu

Zabawy wynikajce z wasnej aktywnoci i potrzeb
dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela, np.:
jzykowe,
manipulacyjne,
tematyczne,
badawcze,
ruchowe, konstrukcyjne, czytelnicze.

TEREN
1/5 czasu pobytu
dziecka w przedszkolu

Zabawy w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, obiektach
przyrodniczych, rodowiskach dziaajcych na rzecz
edukacji itp. Organizowanie gier zabaw ruchowych, zaj
sportowych,
obserwacji
przyrodniczych,
prac
gospodarczych, porzdkowych, zabawy swobodne,
spacery, wycieczki, plenery ekologiczne/artystyczne,
happeningi, akcje spoecznociowe, itp.)

DYDAKTYKA I WYCHOWANIE
najwyej 1/5 czasu pobytu dziecka
w przedszkolu

INNE CZYNNOCI
2/5 czasu pobytu dziecka
w przedszkolu

Zajcia wychowawczo dydaktyczne z ca grup, w
maych grupach/zespoach, praca indywidualna, zajcia ze
specjalistami.

Czynnoci opieku cze, higieniczne, samoobsugowe,
organizacyjne, relaksacja, suchanie utworów literackich,
posiki, uroczystoci.
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III.3. PRZEDSZKOLNY SYSTEM EDUKACYJNY W RUMUNII


Edukacja przedszkolna (grdini po rumu sku) to publiczna usuga edukacyjna
skierowana do dzieci w wieku od lat 3 do 5/6, prowadzona przez wykwalifikowanych
nauczycieli. Obecne prawo dotyczce edukacji pa stwowej (Ustawa o edukacji publicznej
1/2011) obejmuje zagadnienia zwizane z potrzebami dzieci w wieku od lat, 3 do 5/6, które
podejmuj nauk w przedszkolu. Edukacja przedszkolna moe by zorganizowana
w przedszkolach prywatnych lub publicznych. Uczestnictwo jest nieobowizkowe. Nie istniej
adne wymagania do przyjcia dziecka do przedszkola.
Wedug postanowie Ustawy o edukacji publicznej, art. 23 wczesna edukacja (0 – 5/6
lat) obejmuje:
¾ etap przed-przedszkolny (0-3 lat)
¾ edukacj przedszkoln (3-6 lat), która obejmuje:
9 ma grup dzieci w wieku przedszkolnym w wieku od lat 3 do 4
9 redni grup dzieci w wieku przedszkolnym w wieku od lat 4 do 5
9 starsz grup dzieci w wieku przedszkolnym w wieku od lat 5 do 6
Dzieci podzielone s na grupy wedug wieku:
¾ etap pierwszy (3-4 lat)
¾ etap drugi (4-5 lat)
Edukacja przedszkolna zorganizowana jest w trzech typach programów, oferowanych
w tych samych lub innych przedszkolach:
¾ program podstawowy (4 okresy)
9 zapewnia odpowiednie przygotowanie dzieci do dalszego etapu nauki oraz
przystosowuje do ycia spoecznego;
9 do kadej grupy przydzielony jest jeden nauczyciel, który pracuje z dan grup
podczas wszystkich trzech etapów nauki;
¾ program przeduony (10 okresów)
9 zapewnia odpowiednie przygotowanie dzieci do dalszego etapu nauki,
przystosowuje do ycia spoecznego oraz zapewnia dzieciom posiki, opiek oraz odpoczynek;
9 do kadej grupy zostaj przydzieleni 2 nauczyciele, którzy pracuj na 5 zmian
oraz opiekuj si dziemi z przydzielonej im grupy;
¾ program tygodniowy (od poniedziaku do pitku)
9 zapewnia odpowiednie przygotowanie dzieci do dalszego etapu nauki,
przystosowuje do ycia spoecznego oraz zapewnia dzieciom opiek i nadzór oraz pene
zakwaterowanie przez 5 dni w tygodniu;
9 do kadej grupy zostaj przydzieleni 2 nauczyciele, którzy pracuj na 5 zmian
oraz opiekuj si dziemi z przydzielonej im grupy.
Organizacja instytucji edukacji przedszkolnej, standardy jakociowe, zakres nauczania
oraz organizacja metodologii nauczania na tym etapie edukacji s okrelane w rozporzdzeniu
wydawanym na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej. Edukacja przedszkolna w Rumunii
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obejmuje jednostki, w których nauka prowadzona jest w jzyku rumu skim jak równie
jednostki, gdzie nauka prowadzona jest w jzykach mniejszoci narodowych.
Rozmieszczenie terytorialne przedszkoli zaspokaja potrzeby ludno ci. W strefach
miejskich, w kadej dzielnicy mieszkaniowej zlokalizowane jest przynajmniej jedno przedszkole,
znajdujce si w ssiedztwie terenów mieszkalnych. Je li rodzice chc zapisa dziecko
do przedszkola innego ni rejonowe, po ich stronie ley obowizek zapewnienia dziecku
transportu do tego przedszkola. W strefie wiejskiej równie dobrze rozwinita jest sie
przedszkoli. Przewanie w kadej z wsi znajduje si przynajmniej jedno przedszkole.
Rodzice lub prawni opiekunowie mog zdecydowa kiedy zapisa dziecko do przedszkola,
najwcze niej w wieku trzech lat. W przypadku dzieci uczszczajcych na przeduony lub
tygodniowy pobyt, rodzice lub prawni opiekunowie zobowizani s wnie  opat, która
cz ciowo pokryje koszty posików oraz zakwaterowania. Dzieci musz zosta zarejestrowane
w przedszkolach przed rozpoczciem roku szkolnego. W szczególnych przypadkach, istnieje
moliwo  rejestracji dziecka w trakcie roku szkolnego. Dostpno  miejsc w przedszkolach dla
kadego dziecka ograniczona jest limitami w kadej z placówek, a take opiera si o kryteria:
9 Wieku;
9 Blisko ci miejsca zamieszkania od danego przedszkola;
9 Odlego ci miejsca pracy rodziców od danego przedszkola;
9 Posiadania lub nie posiadania rodze stwa, uczszczajcego do tego samego
przedszkola.
Rodzice maj prawo wyboru przedszkola, rozwaajc kryteria opisane powyej. Majc
zamiar zapisa dziecko do przedszkola, rodzice zmuszeni s okaza dokumenty dotyczce
zdrowia dziecka, wyniki ostatnich bada , jak równie dodatkowe informacje, z którymi powinni
zapozna si pracownicy przedszkola. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinny
znale  si pod szczególn opiek, a dzieci z trudno ciami, po przeprowadzonej specjalistycznej
diagnozie, powinny by równie wspomagane poprzez prac z nauczycielem wspierajcym.
Plan dnia na poziomie edukacji przedszkolnej jest ustanawiany przez rad pedagogiczn
w ramach konsultacji z nauczycielami i rodzicami oraz oparty jest na podstawie kryteriów:
¾ Rodzaju oferowanego programu (podstawowego, przeduonego lub tygodniowego);
¾ Liczby i rodzajów aktywno ci w tygodniu, ustanowionych w krajowym programie
nauczania dla kadego poziomu wiekowego i rodzaju programu;
¾ Cakowitej minimalna i maksymalna liczba aktywno ci na tydzie ustanowionej przez
krajowy program nauczania dla kadego poziomu wiekowego i rodzaju programu.
Aktywno ci organizowane dla dzieci popoudniu (w ramach programu przeduonego
i tygodniowego) s nadzorowane przez nauczycieli i zawiera mog: wiczenia rekreacyjne,
odpoczynkowe, rozwijajce i trenujce indywidualne umiejtno ci3.
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Edukacja przedszkolna zapewnia wolny, integralny i harmonijny rozwój osobowo ci
dziecka, odwoujcy si do jego naturalnego rytmu i potrzeb. Edukacja przedszkolna
wprowadzana jest równo w ród wszystkich dzieci, wczajc te o specjalnych potrzebach
edukacyjnych lub potrzebujce rekonwalescencji/rehabilitacji czy integracji spoecznej –
zarówno w instytucjach edukacji specjalnej, jak i w instytucjach o standardowym nauczaniu.
Wszystkie aktywno ci organizowane w ramach edukacji przedszkolnej musz
przestrzega prawa dzieci do zabawy – jako formy aktywno ci, metody, procedury i znaczenia
w uzyskaniu celów edukacyjnych. Zgodnie z postanowieniami Prawa o Edukacji (Ustawa
o Edukacji Publicznej 1/2011) narodowy program nauczania pocztkowego skupia si na
fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i spoecznym rozwoju dzieci oraz wczesnym korygowaniu
niedoborów w rozwoju4.
Obecnie, w edukacji przedszkolnej nie przeprowadza si adnej oceny, jednak umysowy
i psychiczny rozwój dzieci jest monitorowany. W przedszkolach nie wymaga si powtarzania
klas, a dzieci s automatycznie przenoszone na kolejny poziom. Dzieci o umysowych lub
czuciowych trudnociach s odsyane do poradni psychologicznych, by ustali dla nich specjalne
formy edukacji.
Wystpuj programy edukacyjne, alternatywne dla standardowego, promujce odmienne
filozofie nauczania, które take rozwijane s w systemie nauczania publicznego:
¾ Program Krok po Kroku, adresowany do dzieci od 3 do 5/6 roku ycia;
¾ Program Montessori, adresowany do dzieci od 3 do 5/6 roku ycia;
¾ Waldorf Program, adresowany do dzieci od 3 do 5/6 roku ycia;
¾ Jena Plan, adresowany do dzieci od 3 do 5/6 roku ycia;
¾ Freinet Program, adresowany do dzieci od 3 do 5/6 roku ycia.
Ogólnokrajowy program nauczania wyznacza nastpujce dziedziny dowiadczania:
Jzyk i komunikacja: rozwój komunikacji ustnej, rozumienia i prawidowego
wykorzystania umiejtnoci struktur jamy ustnej; wyksztacenie prawidowej fonetyki, leksyki
i skadniowej komunikacji ustnej; rozwój kreatywnoci i ekspresyjnoci w komunikacji ustnej,
rozwój umiejtnoci, aby zrozumie i przekaza intencje, myli i znaczenie poprzez pisanie;
Nauki przyrodnicze: obszar dotyczcy programu nauczania Matematyki i przedmiotów
cisych, rozwój przed-matematycznych operacji intelektualnych, rozwój zdolnoci
do zrozumienia i uycia liczb, cyfr, pomiary jednostek, przy uyciu odpowiedniego sownictwa;
rozwój zdolnoci do rozpoznania, nazywania, budowania i uywania form geometrycznych,
rozwój zdolnoci do rozwizywania prostych problemów arytmetycznych poprzez nabycie
odpowiednich strategii; pobudzanie ciekawoci poprzez wyjanienie i zrozumienie rodowiska;
rozwój zdolnoci do rozwizywania problemów poprzez nabycie odpowiednich strategii; rozwój
zdolnoci do poznania i zrozumienia otoczenia, a take pobudzanie ciekawoci; rozwój zdolnoci
obserwacji i nawizania pocze przypadkowych, przestrzennych i czasowych; zastosowanie
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odpowiedniego jzyka przedstawiajcego zjawiska naturalne; rozwój i korzystanie
z podstawowych umiejtnoci w zakresie ochrony rodowiska i edukacji pozytywne nastawienie
wobec ochrony rodowiska;
Czowiek i spoecze stwo: miejski obszar edukacji wobec dziaania praktycznego
i czynnoci domowych: wiedza i przestrzeganie norm zachowania w spoecze stwie; ksztacenie
umiejtnoci, aby nawiza relacji z innymi; wyksztacenie pozytywnej chci i cech charakteru
i budowania pozytywnego podejcia wobec siebie i innych; rozwinicia umiejtnoci do
akceptacji, tolerancji i szanowania rónorodnoci; znajomoci historii, geografii i elementów
religijnych okrelajcych duchowo obywateli Rumunii; znajomo materiaów i ich
zastosowanie, rozwój i konsolidacja praktycznych umiejtnoci, rozwój w praktycznym
i estetycznym sensie rozwój domowych praktycznych umiejtnoci i wykorzystanie
specyficznego sownictwa.
Sztuka i estetyka: edukacja plastyczna i edukacja muzyczna, rozwój umiejtnoci pracy
w celu realizacji rysunku, obrazu i modelowania, tworzenie pocze pomidzy rónymi
elementami estetycznymi i jzykowymi, ksztatów i obiektów z otoczenia (natury, sztuki i ycia
spoecznego); stymulacja ekspresywnoci i kreatywnoci poprzez rozwój rysowania, malowania
i modelowania, rozwój umiejtnoci przechwytywania ze rodowiska d wiku i muzyki, rozwój
umiejtnoci wyraania poprzez muzyk; znajomo wartoci narodowych i uniwersalnych
kreacji muzycznej.
Psychomotoryka: rozwój podstawowego „napdu” i umiejtnoci aplikacyjnych;
stymulacja intelektualnych i emocjonalnych cech w celu wykonywania niezalenie nabytych
umiejtnoci; znajomo umiejtnoci sanitarno-higienicznych w celu utrzymania zdrowego
stylu ycia.
Istniej psychologiczne i pedagogicznie odpowiednie elementy cigoci i spójnoci
midzy przedszkolem, a cele i ramy referencyjne od szkoy podstawowej na poziomie
wszystkich dziedzin i obszarów programowych.
Szkolny Program Nauczania
Europejski wymiar nauczania poprzez program na poziomie edukacji podstawowej opiera
si na inicjatywie instytucji edukacyjnych i dziaa nauczania zespou dydaktycznego.
Organizowane w tym celu mog by uwzgldnione w studium jzyków obcych poprzez
podejcie inter-kulturalne, „wybrane dziaania” (program nauczania oparty na szkole),
koncentrujc si na historycznych i geograficznych podstawach, prostych aspektach zwizanych
z pozycj i rol Rumunii we Wspólnocie Europejskiej, itp. W ostatnich latach inicjatywy
nauczycieli w tym obszarze zostay uatwione i wsparte poprzez wewntrzny system szkole .
Poza dziaaniami ustalonymi przez wspólny rdze nauczania, nauczyciele mog zdecydowa
o innych dodatkowych zajciach fakultatywnych / w zalenoci od poziomu rozwoju dzieci oraz
w ustalonej maksymalnej liczbie zaj dla kadej grupy i rodzaju programu. Dua liczba
przedszkoli publicznych gównie w obszarach miejskich opracowao i wzbogacio programy
analiz, w tym na przykad nauki nowoczesnego jzyka, sport, itd. W niektórych z tych
przypadków przedszkola zatrudniaj dodatkowych nauczycieli na potrzeby dodatkowych
przedmiotów.
Szkolny program nauczania oparty jest na ogólnej polityce ustanowionej przez Rad
Rozwoju Programu Nauczania do rozpatrzenia przez szkoy. Szkolny program nauczania
to program, który spenia specyficzne potrzeby danego przedszkola. Przedszkola s zachcane
do opracowania programu szkolnego na podstawie wasnych preferencji rodziców wobec swoich
ʹ


PRZEDSZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA – EDUKACJA DWUJZYCZNA
C.L.I.L.


dzieci w wieku przedszkolnym, w tym samym czasie, naley wzi pod uwag ich unikalne
potrzeby. Przedszkola maj na celu zaplanowanie i opracowanie spójnego programu szkolnego
proponujc cele ksztacenia, cele nauczania i efekty ksztacenia, zapewniajc szeroki wachlarz
dowiadcze edukacyjnych do rozwijania umiejtnoci przedszkolaków.
Roczna oferta edukacyjna przedszkola proponuje zajcia jzyka angielskiego jako
drugiego jzyka (ESL) w modym wieku (zajcia fakultatywne zawarte w programie nauczania
w szkoach), które s wysoce wymagane przez rodziców dla swoich dzieci. W przedszkolach
nauczyciele mog prowadzi szerok gam zaj szkolnych w programie nauczania, takich jak
sport, taniec, jzyk obcy, sztuki, itp.
Szkoa w oparciu o program nauczania- opcjonalnie program jzyka angielskiego
przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolaków, które chc uczy si angielskiego po raz
pierwszy. Z tego powodu, udanymi dziaaniami na tym poziomie s gry i piosenki, dziaania
artystyczne, rymowanki. Nauka jzyka angielskiego moe wydawa si zbyt ambitnym planem
dla dzieci w wieku przedszkolnym, ale plastyczno psychiczna, jeszcze niedoko czona moe
by zalet dla wykwalifikowanego wychowawcy. Nauka jzyka angielskiego moe wydawa si
trudna, ale od 3 do 6 roku ycia jest to odpowiedni czas na jego realizacj, poniewa wczesne
dzieci stwo oznacza doskona zabaw i szczliwe chwile dla dzieci.
.
III.4 PRZEDSZKOLNY SYSTEM EDUKACYJNY W TURCJI
Ministertwo Edukacji Narodowej (znane równie jak MoNE) koordynuje edukacj
z poziomu centralnego w Republice Tureckiej. Wystpuj nastpujce poziomy: przedszkolny,
podstawowy, gimnazjalny, szkoy redniej drugiego stopnia oraz wyszej edukacji. Obowizkowa
edukacja obejmuje 12 lat na trzech poziomach, które przedstawi mona jako 4+4+45.
Po tym, jak rok rozpoczcia nauki w szkole obniono do 66-69 m.., przedszkole stao si
bardzo wane, szczególnie dla dzieci w wieku pomidzy 36 a 68 m.. Wiek 0-6 r.. to czas, by
dziecko wyrobio podstawowe zwyczaje i rozwino zdolnoci mentalne. W tym okresie dzieci
ucz si bardzo szybko.
Szkoa, która oferuje edukacj do 36-66 m.. dzieci nazywana jest przedszkolem, podczas
gdy dzieci w wieku 48-66 m.. otrzymuj edukacj w ramach tzw. zerówki (Regulacja prawna
dotyczce instytucji edukacji wczesnodziecicej i podstawowej z dn. 26 lipca 2014 oznaczone
numerem 29072 w Dzienniku Ustaw. Podstawowym celem edukacji wczesnodziecicej jest
zapewnienie edukacji przedszkolnej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach
przedszkoli masowych. Wedug Artykuu 19 Podstawowych Praw Edukacyjnych (Millî E itim
Temel Kanunu), edukacja przedszkolna jest opcjonalna i odbywa si na terenie placówek
zinstytucjonalizowanych. Wyraenie "dzieci, które nie osigny wieku obowizkowego dla
rozpoczcia edukacji ksztac si w placówkach edukacji przedszkolnej" istnieje w Artykule 13
Podstawowych Praw Edukacyjnych 6. Wraz z przepisem nr 652 Ustawy o Organizacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ustaw o Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Podstawowej
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stanowi cao  okre lan mianem Ustawy z dn. 14 wrze nia 2011. Dzieci w wieku pomidzy 36 a
66 m.. uko czonymi do ko ca wrze nia kadego roku, maj prawo, by rozpocz wczesn
edukacj. Je li liczba dzieci w tym wieku jest niewystarczajca, dzieci, które uko czyy pomidzy
36 a 47 m.. mog równie rozpocz nauk w przedszkolach i zerówkach. Zapisy odbywaj si
drog elektroniczn poprzez e-system. Rodzice dzieci, które zostan zapisane, musz dostarczy
informacje, z kim naley si kontaktowa w nagych sytuacjach. Aktywno ci w przedszkolach s
przygotowywane przez nauczycieli branowych na pocztku kadego roku szkolnego. Wg tego
programu administratorzy oraz nauczyciele organizuj zajcia po 50 minut w cigu przez 6
godzin w obszarze dziecicych zainteresowa , ycze i moliwo ci. Miesice pyn wedug
harmonogramu. Jednake w przypadku, gdy liczba dzieci jest zbyt maa, by utworzy grup
zerówkow, moliwe jest odbywanie takiej nauki na terenie szkoy. Wymagana jest jedynie
minimalna liczba dzieci: nie mniej ni 10 i nie wicej ni 207.
Edukacja przedszkolna wspiera rozwój motoryczny dzieci poprzez:
¾ wiczenia rozwijajce motoryk ma (rysowanie, zadania wymagajce pracy
palcami);
¾ wiczenia rozwijajce motoryk du (treningi sportowe, wiczenia na równowag i
koordynacj ruchow);
¾ Zadania wspierajce rozwój jzykowy (wiersze, piosenki, zabawy paluszkowe,
historyjki);
¾ Gry edukacyjne (wiczenia na koncentracj);
¾ Zajcia muzyczne (Orff, rytmika);
¾ Rozwój poznawczy oraz aktywnoci matematyczne (kolory, liczby, ksztaty,
wykresy).
Wszystkie z tych aktywnoci ksztac jednostki o wysokiej wiedzy akademickiej,
zaawansowanych umiejtnociach, wysokiej pewnoci siebie oraz umiejtnoci wyraania
wasnej opinii.
Umiejtnoci nabywane poprzez wczesn edukacj odnosz si do sfer:
¾ Fizycznej – przedszkolaki rozwijaj umiejtnoci motoryki maej poprzez regularne
wiczenia takie jak: wycinanie, klejenie, kolorowanie, pisanie; rozwijaj motoryk du poprzez
czynnoci takie jak bieganie, skakanie, rzucanie i wspinanie si.
¾ Poznawczej – przedszkolaki zyskuj umiejtnoci matematyczne i przyrodnicze za
pomoc aktywnoci takich jak czenie przedmiotów, obserwowanie i klasyfikowanie oraz
rozwijaj wyobra ni dziki imitowaniu i odgrywaniu, ich umiejtnoci jzykowe za pomoc
dramy, natomiast umiejtnoci oratorskie poprzez pokazywanie portfolio. Natomiast zdolno
czytania i pisania dziki aktywnociom takim jak kolorowanie, czytanie oraz ogldanie ksiek
czy rysunków.
Przedszkolaki dostaj szans rozwoju poprzez róne programy edukacyjne. Teatr turecki,
przyroda czy matematyka wprowadzane s poprzez aktywnoci takie jak gry czy zabawy
ruchowe. Programy wykorzystywane w edukacji przedszkolnej w Turcji:
9 Program przyrodniczy oraz poziomowany program matematyczny;
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Witanie dnia oraz czas na liczenie;
edukacja obywatelska i etyka;
edukacja teatralna oraz wystpy z cyklu poka i opowiedz;
wycieczki krajoznawcze i gry edukacyjne;
metoda projektu i praca z portfolio;
Edukacja wg Orff’a.
Nauczyciele przeprowadzaj dzieci przez proces uczenia si. Rozwój mentalny,
spoeczny i fizyczny dziecka obserwowany jest przez psychologa, który ocenia równie
komunikacj dziecka z rodzin. W trakcie roku szkolnego doradcy psychologiczni zapewniaj
wsparcie rodzinom, dbajc o to, by stworzono rodowisko przyjazne dzieciom. Administratorzy
i nauczyciele spotykaj si na pocztku roku szkolnego. Na tych spotkaniach rodziny mog
zdecydowa, w jaki sposób chc wczy si do programu. Nauczyciel wraca uwag na dom
dziecka i odwiedza rodzin przynajmniej raz w semestrze. Domowe wizyty mog by
wykorzystywane jako do wiadczenie uczenia si. Dzieci i ich rodziny mog si wspólnie bawi,
ale mog te by zaplanowane zajcia edukacyjne. Dzieci wraz z rodzinami s wtedy
obserwowany w domowym rodowisku. (MONE Preschool Education Program, 2013).
W Raporcie dot. Instytucji Wczesnej Edukacji, który powstaje w oparciu o postpy
dziecka w semestrze umieszcza si informacje, które nastpnie dodawane s do systemu online,
udostpnianego tak, by rodzice mogli monitorowa postpy dziecka. Informacje poufne oraz
te niezwizane z wymiarem pedagogicznym nie s publikowane w systemie. Ewaluacja jest
jednym z fundamentalnych elementów procesu edukacji przedszkolnej. W placówkach edukacji
przedszkolnych wypenia si arkusze obserwacyjne, dotyczce rozwoju, zdrowia i postpów
w edukacji kadego dziecka. Nauczyciel wypenia Osobisty Arkusz Dziecka oraz Arkusze
Ewaluacji Postpów (Ustawa o Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Podstawowej, Artyku 30)ͺ.

III.5 RODOWISKO PRZEDSZKOLNE
Klasa przedszkolna
Przestrze fizyczna, w jakiej yje i zaspokaja swe potrzeby dziecko, jest w istocie
przestrzeni spoeczn – organizowan, aranowan i wypenian przedmiotami z jednej strony,
a udostpnian i obdarzan znaczeniami przez innych ludzi z drugiej.
Dobrze przemylane i zaaranowane otoczenie dziecka bdzie dla niego ródem
motywacji poznawczej, spoecznej i emocjonalnej. Dlatego te powinnimy kreowa przestrze
rozwoju dla przedszkolaków tak, aby inspirowaa do poszukiwa i zadawania pyta , sprzyjaa
radosnej i spontanicznej zabawie umoliwiaa im dowiadczanie wiata wszystkimi zmysami.
Tak
zaaranowane
otoczenie
dziecka
stwarza
mu
warunki
do rozwijania samodzielnoci, kreatywnoci, budowania pozytywnego obrazu wasnej osoby.
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Projekt klasy przedszkolnej determinuje, na ile komfortowo bd si w niej czuli dzieci
oraz ich rodziny. Dzieci, które czuj si niewygodnie, s nieproduktywne. Nauczyciel w takich
warunkach równie nie funkcjonuje waciwie. Ukad pracowni szkolnej moe wycisza jak
i generowa negatywne zachowania Nauczyciele wychowania przedszkolnego musz ka
ogromny nacisk na rodowisko, w jakim fizycznie bawi si i ucz dzieci. W dobrze
zaprojektowanej sali zaobserwujemy wspópracujcych dorosych i dzieci w produktywnej
atmosferze. Dzieci s konstruktywnie zaangaowane w zajcia, natomiast nauczyciele
obserwuj, uatwiaj im prac i je motywuj.
Organizujc przestrze rozwoju dla dzieci naley pamita przede wszystkim o:
9
9
9
9
9
9
9

bezpiecze stwie;
czystoci i higienie;
komforcie;
aktywnoci ruchowej;
pochodzeniu kulturowym dzieci;
odpowiedniej iloci wiata jak i wysokoci temperatury;
estetyce – dekoracje cienne powinny by estetyczne, kolorowe, atrakcyjne
i odnoszce si do biecej pracy grupy; powinny by czsto odwieane i aktualizowane;
9 aspekcie ekologicznym – posiadanie ywych rolin i umoliwienie dzieciom przejcia
opieki nad nimi;
9 wysokiej jakoci mebli – mowa o meblach, zabawkach, sprzcie sportowym,
narzdziach;
9 funkcjonalnoci – niskie meble, atwy dostp do sprztów;
9 widocznoci wszystkich kcików – meble rozdzielajce kciki powinny by niskie tak,
by nauczyciel widzia ca pracowni;
9 wolnoci wyboru i rónorodnoci miejsc w sali – swobod wyboru pomidzy
miejscami do zabawy, odpoczynku, dostpu do kcików tematycznych;
9 koniecznoci zapewnienia moliwoci pracy w grupach rónej wielkoci: maa grupa,
dua grupa, praca indywidualna, praca jeden-na-jeden, praca indywidualna, jeden-na-jeden
z nauczycielem, czas na prac z koleg;
9 kciku do bycia samemu – nie przegap tego; dzieci potrzebuj prywatnoci, zatem
trzeba zapewni im miejsce, które da cisz, ale bdzie widoczne dla nauczyciela;
9 kcikach do pracy w grupach nie powinny by koo kcików ciszy, gdzie dzieci ucz
si samodzielnie czyta;
9 Kciku artystycznym, który najlepiej umiejscowi blisko azienki;
9 Interesujcych i atrakcyjnie wygldajcych pomocach wizualnych: tablice korkowe,
kciki tematyczne, plakaty, tablica prezentujca prace dzieci, Przedszkolne Muzeum Prac,
obrazki, zdjcia, regulaminy, znaki, etc.;
9 Materiaach wizualnych, które musz by umiejscowione w takim miejscu i na takiej
wysokoci, by byy fizycznie i wzrokowo dostpne dla dzieci w rónym wieku;
9 Wikszo przestrzeni ciennej powinna by wykorzystana na prezentacj prac dzieci
lub tabeli zrobionych przez nauczycieli; naley unika sztuki komercyjnej, wycinanek czy
naklejek. Czego one miayby nauczy dzieci?
9 Zachcaniu dzieci do samodzielnego zagospodarowania przestrzeni – wytwory ich
pracy s mile widziane jako dekoracje;
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9 Zagospodarowaniu przestrzeni do przechowywania – kade dziecko powinno mie
swój osobisty zaktek na swoje rzeczy osobiste;
9 Szerokim wyborze zabawek, tj. Wózki dla lalek, zestawy kuchenne z akcesoriami,
wyposaenie sklepu, domki dla lalek, teatrzyki kukiekowe, tablice do rysowania, kolejki, garae
samochodowe, zestawy narzdzi, klocki;
9 Wystarczajcej iloci zasobów, jednak nieprzytaczajc, jako e nauczyciele chc
uczy dzieci negocjacji i dzielenia si;
9 Posiadaniu przytulnych i mikkich przedmiotów, kojarzcych si z domem
(m.in. poduszki, kosze, zasony)
9 Zapewnieniu komfortu dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych –
stworzeniem wraliwego rodowiska, tak, aby zaspokajao ono ich potrzeby;
9 Bezporednim dostpie do narzdzi multimedialnych i technologii TIK dla
nauczycieli;
Wszystkie meble powinny by niskie, krzesa oraz stoliki dostosowane do wzrostu dzieci,
tablice powinny by umieszczone na wysokoci oczu dzieci a zabawki i narzdzia atwo
dostpne. Wszystkie udogodnienia w kadej klasie zarówno dla najmodszych jak i najstarszych
przedszkolaków powinny by wykonane z drewna lub innych trwaych, ekologicznych
materiaów. Dziki temu dzieci bd si uczy podczas zabawy.

Kcik lalek

Kcik motoryzacji



Kcik czytelniczy

Kcik teatralny
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tym, e rónego rodzaju aktywnoci odbywaj si w specjalnie do tego wydzielonych obszarach
klasy. Przedszkolaki pracuj w maych grupach jak i samodzielnie oraz wykonuj niektóre
zadania wraz z nauczycielem, a inne z kolegami.
¾ ART CENTRE – K CIK ARTYSTYCZNY
¾ BOOK CENTRE – K CIK CZYTELNICZY
¾ BUILDING CENTRE – K CIK KONSTRUKCJI
¾ ROLE PLAY CENTRE – K CIK TEATRALNY
¾ SCIENCE CENTRE – K CIK NAUKOWO-PRZYRODNICZY
¾ QUIET CORNER – K CIK CISZY
Korzyci wynikajce z podziau pracowni na kciki:
9 Wiksze zaangaowanie przedszkolaków w ycie przedszkola jak i proces
uczenia si;
9 Wielowymiarowe szanse edukacyjne;
9 Wzmacnianie efektów uczenia si;
9 Interacja z kolegami oraz dorosymi;
9 Rozwój mowy;
9 Rozwój umiejtnoci czytania;
9 Rozwój spoeczny i wzrost poczucia odpowiedzialnoci;
9 Rozwój wyobra ni i fantazji;
9 Rozwój motoryki duej i maej;
9 Rozwój umiejtnoci krytycznego i kreatywnego mylenia;
9 Wspópraca z rówienikami;
9 Wzrost umiejtnoci kontrolowania impulsów i nabycie umiejtnoci czekania;
9 Zarzdzanie czasem;
9 Dowiadczanie nowych rzeczy w bezpiecznym rodowisku;
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Sala Gimnastyczna
W okresie przedszkolnym obserwujemy szybki rozwój fizyczny u dzieci. Sport jest
kluczowym warunkiem fizycznego, psychologicznego i spoecznego rozwoju. Kade dziecko
rozwija odczucia, dowiadczenia, percepcj, wiczy pami oraz procesy mylowe dziki
aktywnoci fizycznej. Kada aktywno fizyczna powinna by dostosowana do potrzeb
i moliwoci dzieci. Dobrze wyposaona sala gimnastyczna to miejsce, które rozwija ruch oraz
aktywnoci artystyczne, jako miejsce organizacji uroczystoci przedszkolnych lub imprez. Sala
gimnastyczna powinna by wyposaona w: drabinki, tory przeszkód, zestawy do gier
zespoowych, zestawy sensoryczne, piki rónej wielkoci skakanki, pachoki, chusty
animacyjne, krgle, materace, woreczki, etc. Musimy pamita, e kada gra i zabawa powinna
wiza si z radoci i spontanicznoci.

Róne rodzaje piek

Drabinki

ǡǡ

Obrcze

Pachoki

Tunele
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Chusta animacyjna

Równowanie
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Ogrody przedszkolne powinny spenia funkcje:
9 Rekreacyjn. Powinny by wyposaone w: piaskownice, awki, zjedalnie, hutawki,
karuzele, tory przeszkód, ciank wspinaczkow oraz boisko;
9 Edukacyjn. Drzewa, krzaki i inna rolinno (wczajc zioa) hodowane w ogrodzie
przedszkolnym stanowi baz do wprowadzania interesujcych lekcji o zdrowiu i rodowisku
naturalnym. Jest to te sposób na zaangaowanie wszystkich zmysów (wzrok, such, zapach,
dotyk i smak) do poznawania zagadnie zaj. Powinnimy uczy dzieci o ekologii
od najmodszych lat, wpywa na ich wiadomo rodowiskow. To doskonay sposób
na ksztatowanie ekologicznego stylu ycia w przyszoci.


Hutawki

Koniki

Karuzele

Zjedalnia

Boisko

Piaskownica
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III.6. INTERAKCJA DOROSY-DZIECKO

Wspólnota przedszkolna to nie tylko dzieci, nauczyciele i rodzice. To równie cae
zaplecze pracowników niepedagogicznych. Ich potencja twórczy, zaangaowanie, empatia,
otwarto na potrzeby dziecka maj ogromne znaczenie w procesie wychowawczym
i edukacyjnym. Zrozumienie, cierpliwo i zaufanie stanowi warunek konieczny dla
pozytywnego kontaktu midzy wszystkimi czonkami wspólnoty. W ssiedztwie dziecka dialog
interpersonalny zachodzi na kilku paszczyznach, np. Dziecko-rodzic, dziecko-nauczyciel,
dziecko-pracownik niepedagogiczny (asystenci nauczyciela, osoba sprztajca, kucharz,
konserwator, pracownicy administracyjni, etc.).
Wspópraca w przestrzeni instytucjonalnej, jak jest Przedszkole dotyczy wszystkich
jej czonków – zarówno dorosych jak i dzieci, ma wymiar nie tylko materialny, ale przede
wszystkim wychowawczy i edukacyjny. Wspópraca miedzy nauczycielami i personelem
niepedagogicznym przekada si na dobry klimat i atmosfer sprzyjajc podejmowaniu rónych
wyzwa
edukacyjnych Realizuje si ona zarówno na paszczy nie mikro
(w grupach) i makro (przedszkolu). Wiemy, e od caego zespou pracowników, jego
wiadomoci, zaangaowania, zrozumienia i wiedzy zale, jako oraz efekty pracy
przedszkola. Bez wtpienia wspópraca w ramach przedszkola powinna by oparta na
partnerstwie, np. uczestnictwo we wspólnych przedsiwziciach, gdzie wszyscy maj wspólny
cel.
W procesie rozwoju poznawczego zasadnicz rol odgrywaj procesy komunikacji
midzy dzieckiem a dorosymi. Porozumiewajc si z rónymi partnerami w rónych sytuacjach,
dziecko ksztatuje sw wiedz o otaczajcym wiecie i sobie samym. Podczas komunikowania
si
naley
pamita,
e
we
wzajemnych
relacjach
dorosy
i dziecko posiadaj t sam godno i równe prawa czowieka Obustronne poszanowanie
i respektowanie przysugujcych praw stanowi fundament partnerstwa we wzajemnym
odniesieniu.
Pozytywny dotyk jest wanym elementem dla zdrowego rozwoju mózgu u modych
uczniów. Dotyk redukuje stres, pomaga w zdrowym rozwoju emocjonalnym oraz jest dowodem
naszej mioci w codziennej pracy z przedszkolakami. Odpowiedni dotyk definiujemy jako
nieinwazyjny i niepowodujcy poczucia dyskomfortu lub zmieszania u przedszkolaka. Taki
kontakt nie powinien równie powodowa uczucia dyskomfortu u osoby dotykajcej. Kady
przedszkolak powinien móc okreli, jaki dotyk uwaa za akceptowalny.
Interakcje midzy przedszkolakami a dorosymi stanowi szans dla dzieci, by
zbudowa zaufanie, rozwija zrozumienie siebie i innych, szanowa uczucia i prawa innych.
Wszystkie relacje midzy przedszkolakami i dorosymi powinny by oparte na szacunku
wzgldem pci przedszkolaka, jego kultury, jzyka, pochodzenia jak i struktury rodzinnej.
Zwizek nauczyciel-przedszkolak odgrywa szczególn rol w rozwoju spoecznym
i emocjonalnym dziecka. Przedszkolaki, które dowiadczyy bezpiecznej relacji z rodzicami oraz
nauczycielami przedszkolnymi, utrzymuj zdrowe relacje z rówienikami oraz nauczycielami
w szkole podstawowej. Co wicej, dzieci te rzadziej sprawiaj problemy wychowawcze
i osigaj lepsze wyniki w edukacji.
Strategie promujce pozytywne interakcje dorosy-dziecko, zalecane zarówno
rodzicom jak i personelowi przedszkola to:
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¾ Wczaj si do zabaw i graj na ich poziomie fizycznym. Przyjmuj role przypisane przez
dzieci, bd ich partnerem w zabawie, odgrywaj scenariusz przez niestworzony.
¾ Ustanawiaj rozsdne standardy lub zasady. Niech bd krótkie, jasne
i pozytywne. Zawsze ich przestrzegaj.
¾ Angauj si jako partner rozmów. Pozwól rozmowie si toczy bez naciskania, by
dziecko odpowiedziao na twoje pytania.
¾ Suchaj, naprawd suchaj. Fizycznie zni si do poziomu dziecka, Utrzymuj
kontakt wzrokowy. Bd naprawd zainteresowany tym, co ci mówi. Zapamituj, co dziecko
mówi i zadawaj pytania.
¾ Szanuj dziecice pomysy i warto ci. Zapytaj Co o tym my lisz? Dobrym
pomysem, by uatwi dziecku wypowiedzenie wasnych myli jest wspólne ukadanie
historyjek. Przedszkolaki mona równie zapyta o codzienne wydarzenia.
¾ Wzmacniaj próby rozwizywania konfliktów. Pomó przedszkolakom rozwija
wasne umiejtnoci rozwizywania problemów metod prób i bdów.
¾ Wyja nij, dlaczego. Szukajcie rozwiza wspólnie, negocjujcie i wybierajcie
najwaciwsze.
¾ Oferuj prawdziwe wybory. Przedszkolaki powinny móc same wybiera kciki
i aktywnoci, którymi chc si zaj. Daj wybór, jak histori przeczytacie lub czy maj dosta
jabko czy banana jako przeksk. Opcje musz by ograniczone i moliwe do realizacji.
¾ Zachcaj do samodzielno ci. Zapewnij zasoby i materiay oraz zach dzieci,
by same zajy si swoimi potrzebami samoobsugowymi. Nie ulegaj pokusie wykonywania za
dzieci maych, acz istotnych zada . Przedszkola moe sam si ubiera i rozbiera, zapina
koszulk, zasuwa zamek w kurtce (po tym, jak ty zaczniesz), szykowa galerie prac
plastycznych, zbiera zabawki, podlewa roliny, etc.
¾ Stosuj pozytywne wzmocnienie. Wzmocnienie i rónicowanie s szczególnie
efektywne w przypadku bardzo modych dzieci. Wzmocnienie to forma dyscyplinowania, której
celem jest kierowanie zachowania dziecka w kierunku od niewaciwego ku waciwemu,
od niechcianego ku podanemu. Strategie te redukuj uycie kar, a promuj uczenie si poprzez
uczenie si, co znajdujemy w Family Development Resources, Inc. Ta forma dyscyplinowania
pomaga dzieciom by bezpiecznym i rozwija cierpliwo oraz samokontrol podczas radzenia
sobie z emocjami i pragnieniami. Family Development Resources, Inc. opublikowao
The Nurturing Parenting Programs®, który promuje praktyki wychowania bez przemocy
od 1983 roku.
¾ Stosuj zacht zamiast pochwa. Zamiast zda oceniajcych mów obiektywne,
jasne komentarze, które zachc przedszkolaki do rozwijania kompetencji i mylenia o tym,
co robi.
Top 10 Zachowa
na TAK – wspierajce pozytywne i zdrowe relacje
z przedszkolakami, zarówno dla rodziców jak i personelu przedszkolnego. Zawsze pamitaj,
eby:
1. Zachowuj si pozytywnie;
2. Umiechaj si szczerze;
3. Uywaj pozytywnego jzyka oraz utrzymuj waciwy kontakt fizyczny;
4. Okazuj ciepo i szacunek wobec dzieci;
5. Traktuj je sprawiedliwie i delikatnie;
6. Bd uwanym suchaczem i wnikliwym obserwatorem;
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7. Dowiedz si wicej o ich zainteresowaniach i intencjach;
8. Bd przygotowany do negocjacji oraz szukania rozwiza ;
9. Bd wraliwy na ich poziom zrozumienia;
10. Pomó osiga peen potencja.
Postpujc w taki sposób, dorosy oddziauje na stref najbliszego rozwoju dziecka. Dziecko
staje si:
¾ samodzielne i decyzyjne - w rónych obszarach aktywnoci od podstawowych
czynnoci dnia codziennego po mylenie i dziaanie – uczenie si; zainteresowane
wiatem, gotowe podejmowa rónorodne zadania i czerpice przyjemno z ich
realizacji.
¾ wspópracujce
–
gotowe
do
podejmowania
realizacji
zada
w grupie/zespole/parach, przestrzega ustalonych zasad i norm wspóycia
w grupie. Jest kolee skie, chtne do pomocy, opieku cze w stosunku
do modszych kolegów, niepenosprawnych, sabszych, osób starszych.
Jest sprawiedliwe w ocenie siebie i innych, tolerancyjne, odrónia dobro
od za.
¾ aktywne Ǧ  do stawiania pyta , budowania hipotez, przewidywania oraz
odkrywania,  Ïǡ©ä ©ǡ
¸  Ï  ©ǡ  × ¦ Ñ
  Ǥ
¾ pracowite - zaangaowane w prac, któr podejmuje z przyjemnoci, zgodnie
z wasnymi wyborami, moliwociami i zainteresowaniami, przyja nie nastawione
do wysiku intelektualnego;
¾ praktyczne - gotowe do wykorzystywania posiadanej wiedzy oraz swych
umiejtnoci w sytuacjach ycia codziennego, korzysta z technologii TIK.
¾ twórcze - zdolne do kreatywnego dziaania; zdolne do wyraania swoich pomysów,
opinii i wartoci w rónej formie;
¾ odporne na niepowodzenia - wierzy w siebie i jest gotowe do pracy nad sob.
¾ wiadome wasnych potrzeb i moliwoci; wiadome zagroe , umiejtnie korzysta
z podstawowych zasad zdrowego stylu ycia.
¾ odpowiedzialne – rzetelnie i starannie wykonuje podjte zadania, doprowadza je
do ko ca; stara si odpowiada za wasne wybory/ za siebie, za swoje uczenie si.
¾ kulturalne - zdolne do nawizywania pozytywnych kontaktów emocjonalnych,
wraliwe
na
sztuk;
wyraajce
swoje
opinie
w
sposób
nienaruszajcy godnoci innych; stosujce „magiczne sowa” w kontaktach
spoecznych;
¾ komunikatywne - umiejce relacjonowa wasne dowiadczenia, wyraa swoje
potrzeby i oczekiwania, nawizuje poprawne kontakty z innymi lud mi, umiejtnie
kieruje wasnymi emocjami.
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IV.

ZAWARTO PRZEDSZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA

By wprowadzi CLIL uyjemy modelu przedstawionego przez autorów Europejskiego
Systemu Opisu Ksztacenia dla Nauczycieli CLIL (2011), który skada si z piciu
komponentów.
1. Zaprojektowanie CLILowego programu nauczania dla przedszkola
a. Teoretyczny projekt programu nauczania
b. Konstruowanie kursu CLIL – Cele przedmiotowe – Program kursu – Zwizki
midzyprzedmiotowe – Planowane rezultaty edukacyjne (przedmiotowe, jzykowe,
dotyczce stylu uczenia si i kognitywne) – midzykulturowe aspekty projektu programu
– Projektowanie jednostek/moduów zaj
c. Rozplanowanie kursu CLIL – Umiejscowienie CLIL w szkolnym programie nauczania –
Rozplanowanie czasowe – Wspópraca midzy nauczycielami
2. Zaszczepienie CLIL w pracowni przedszkolnej
a. Generalne zasady w praktyce edukacyjnej stosowane w odniesieniu do CLIL
b. Kluczowe cechy CLIL – Szerokie spektrum celów – Bezpieczne i ubogacajce
rodowisko nauczania - Autentyczno – Aktywne uczenie si – Scaffolding (wsparcie) Wspópraca
c. Kluczowe zasady CLIL - Poznanie – Wspólnota - Przedmiot - Komunikacja
d. Wielodyscyplinarno i wielo zmysów – Podejcia konstruktywistyczne i kognitywne
w psychologii – Wnioski z bada nad praca mózgu – Integracja przedmiotów –
Powizania zmysowe
e. Autonomia i sprawczo ucznia – decydowanie i zarzdzanie swoim procesem
edukacyjnym – Wyznaczanie celów – Mierzenie celów i samoocena – Motywacja
wewntrzna
3. Wdraanie psychologicznych i pedagogicznych aspektów CLIL w klasie
a. Afektywny wymiar uczenia si
b. Wpyw e-learningu
c. Poziomy progowe w nauce jzyka obcego
d. Rozwój indywidualnych stylów uczenia si
e. wiadomo podejcia
f. Dynamika grupy
4. Dostosowanie i ocenianie zasobów edukacyjnych CLIL
a. Kryteria jak i ewaluacja materiaów edukacyjnych
b. Europejski System Opisu Ksztacenia Jzykowego
c. rodowska i materiay edukacyjne, które wspieraj wspóprac kolee sk,
autentyczno i autonomi
d. Wspópraca midzy nauczycielami
5. Praktykowanie nauczania przez do wiadczanie
a. Analiza, planowanie i decydowanie o nauczaniu przez dowiadczanie
b. Projektowanie, testowanie i ustawiczne badania
c. Analiza danych i ich raportowanie
d. Zastosowanie nauczania przez dowiadczanie
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Przedszkolny program nauczania powinien zawiera mierzalne cele rozwoju jzyka, jak
i wyra ne wskazówki, co do zastosowanego sownictwa, stanowicego cz  codziennych
aktywno ci9.
10 kluczowych wskaników rozwojowych wraz z celami dotyczcymi nauki
angielskiego definiuj wane cele rozwojowe i edukacyjne w nauczaniu przedszkolaków.
1. ZROZUMIENIE: Przedszkolaki rozumiej jzyk angielski.
Cele:
a. Postpuj wedug instrukcji
2. MÓWIENIE: Przedszkolaki wyraaj siebie uywajc jzyka angielskiego.
Cele:
a. Mówi wyra nie
b. Uywaj prostej gramatyki
c. Uywaj jzyka do opisywania myli i potrzeb
d. Stosuj poprawnie umiejtnoci komunikacyjne
e. Stosuj przyjte normy spoeczne jzyka
f. Angauj si w proste rozmowy
3. SOWNICTWO: Przedszkolaki rozumiej i uywaj pojedynczych sów i wyrae .
Cele:
a. Stusuj poznane sownictwo.
4. WIADOMO FONETYCZNA: Przedszkolaki rozróniaj poszczególne d wiki
w jzyku mówionym.
Cele:
a. Zauwaaj i rozpoznaj rymy.
5. ZNAJOMO ALFABETU: Przedszkolaki rozpoznaj litery i goski.
Cele:
a. Identyfikuj i nazywaj litery
b. Stosuj wiedz dotyczc relacji litera-d wik
6. CZYTANIE: Przedszkolaki czytaj w poszukiwaniu informacji i dla rozrywki.
Cele:
a. Odczytuj jedno- i dwu- sylabowe sowa.
7. WIADOMO WAGI LITERATURY: Przedszkolaki demonstruj wiedze dotyczc
wagi czytelnictwa.
Cele:
a. Korzystaj i doceniaj ksiki po angielsku.
8. PISANIE: Przedszkolaki s w stanie pisa pojedyncze sowa w rónym kontekcie.
Cele:
a. Pisz proste jedno- i dwusylabowe sowa.
Dzieci uczce si angielskiego musz przyswoi zupenie inny zestaw d wików, a co za
tym idzie, rozróni fonetyk angielsk, która moe by inna od ich jzyka ojczystego. Dlatego
te dziecko moe mie trudnoci w syszeniu i/lub artykuowaniu d wików typowo angielskich.


9

Tabors, 2008
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By móc mówi o udanym wprowadzeniu programu nauczania, naley wzi pod uwag
nastpujce aspekty:
9 Wierno we wprowadzaniu programu
9 Wspieranie rozwoju zawodowego
9 Bieca kontrola postpów nauczania



V. EDUKACJA DWUJZYCZNA W PRZEDSZKOLU
V.1. DLACZEGO ANGIELSKI? 10 POWODÓW, BY UCZY SI ANGIELSKIEGO

Jzyk jest najpotniejszym narzdziem w rozwoju ludzkiej jednostki. Niewtpliwie jest
to najwikszy przymiot, jaki posiadamy. Dobra znajomo  jzyka porównywalna jest do zdrow
umiejtno ci my lenia. Innymi sowy, jzyk i my l s nierozczne. (Vygotsky 1986).
Jzyk angielski jest wany na caym wiecie i w wikszoci krajów jest nauczany jako
drugi jzyk, zaraz po ojczystym, bdc tym samym wczonym do programu nauczania. Dzieci
rozpoczynaj nauk angielskiego we wczesnym wieku. Oto 10 powodów, dla których warto
uczy si angielskiego:
1. Angielski jest drugim najczciej uywanym jzykiem na wiecie. Ludzie rónych
narodowoci powszechnie uywaj angielskiego do komunikacji. Angielski jest obecny
w wikszej liczbie krajów ni jakikolwiek inny jzyk.
2. Znajomo angielskiego umoliwia dostp do wiedzy.
3. Angielski otwiera drzwi do najlepszych uniwersytetów na wiecie.
4. Znajomo angielskiego czyni czowieka dwujzycznym, co przekada si na
wiksz szans na zatrudnienie w jakimkolwiek kraju na wiecie.
5. Angielski poszerza moliwoci pracy. Umiejtno mówienia po angielsku otwiera
rynki pracy bez wzgldu na pochodzenie czy ras.
6. Jzyk angielski jest wiatowym jzykiem biznesu (spotkania biznesowe, obsuga
klienta, marketing i komunikacja, konferencje midzynarodowe oraz inne wydarzenia).
7. Znajomo angielskiego podnosi standard ycia.
8. Angielski jest jzykiem nauki. By odnie sukces w wiecie nauki trzeba zna jzyk
angielski. Jest to równie jzyk przemysu filmowego.
9. Angielski daje moliwo korzystania z bogactwa rozrywki. Dziki niemu lepiej te
zrozumiemy zrónicowanie kulturowe na wiecie.
10. Ponad poowa stron internetowych na wiecie napisanych jest po angielsku.
Dzieci poniej szóstego roku ycia nadal s na etapie rozwijania jzyka ojczystego.
Jednake, do trzeciego roku ycia osigny ju znaczny stopie znajomoci jzyka mówionego.
Wiele dzieci w tym wieku jest ju biegych w jzyku ojczystym, co stanowi podstaw
do rozpoczcia nauki angielskiego jako drugiego jzyka. Do tego momentu dzieci nabywaj ju
wiadomoci, czym jest jzyk i jak funkcjonuje. Maj dowiadczenie w komunikowaniu si
z innymi i przenosz je na proces uczenia si drugiego jzyka. Rozwój jzykowy w okresie
przedszkolnym charakteryzuje si rozwijaniem wymowy i mowy. Zatem rozwój jzykowy
zawiera nastpujce elementy: rozwój fonetyki, sownictwa, gramatyczny i semantyczny.
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Wiadomo równie, e przedszkolaki s doskonaymi rozmówcami – nie tylko zadaj duo pyta ,
ale uwielbiaj te opowiada. Ta cecha wietnie pomaga rodzicom i edukatorom rozwija
sownictwo i umiejtnoci komunikacyjne u dzieci. Bogactwo jzykowe oraz rozwinite
umiejtnoci komunikacyjne to wynik oddziaywania rodowiska oraz stymulacji poprzez
rozmowy z dorosymi. Jzyk jest pierwszym i kluczowym krokiem w rozwoju poznawczym
dziecka. Jest równie gównym narzdziem w integrowaniu spoeczno-emocjonalnej adaptacji
dzieci przedszkolnych.
Dzieci postrzegaj angielski jako co uzupeniajcego ich jzyk ojczysty, a co wicej
odkrywaj korzyci pynce z jego znajomoci podczas ogldania ulubionych programów
telewizyjnych czy filmów animowanych. Sposób nauczania jest prowadzony w taki sposób,
by stymulowa proces poznawania jzyka angielskiego poprzez inne rodki edukacyjne, które
dzieci uwielbiaj. Nauczyciele zapoznaj dzieci z pozdrowieniami po angielsku, sownictwem
kluczowym, nazwami znajomych im przedmiotów.
Mona wskaza pewne czynniki, które maj wpyw na stopie i tempo przyswajania
angielskiego jako drugiego jzyka:
9 Wiek dzieci, kiedy wystpuje pierwsza ekspozycja na jzyk angielski;
9 Czas ekspozycji na jzyk angielski;
9 Stopie ekspozycji;
9 Sposoby ekspozycji;
9 Podobie stwa i rónice pomidzy angielskim a jzykiem ojczystym;
9 Indywidualne cechy dziecka (osobowo, pewno siebie i style uczenia si), które
mog wpywa na ch i gotowo wspópracy jak i uywania nowego jzyka;
9 Indywidualna specyfika rodziny – ich mocne strony, potrzeby i wsparcie;

V.2. CLIL JAKO METODA NAUCZANIA DWUJZYCZNEGO

CLIL stanowi najlepsz podstaw, jeli chodzi o edukacj dwujzyczn, opart
o nauczanie przedmiotowe. CLIL wydaje si by najlepiej dopasowan metodologi do
nauczania jzyka obcego i uczenia w ogóle w wielokulturowej Europie.
CLIL jest form edukacji dwujzycznej ze swoj szczególn charakterystyk
metodologiczn i organizacyjn. CLIL oraz edukacja dwujzyczna staj si coraz popularniejsze
w Europie. Skrót CLIL (Content and Language Integrated Learning) zacz by szeroko
stosowany od lat 90tych minionego wieku. CLIL jest platform dla innowacyjnego podej cia
w metodologii, sigajcego dalej ni nauczanie jzyka. Zwolennicy tego podej cia podkre laj
koncentracj na deniu do biego ci zarówno w znajomo ci jzyka jak i przedmiotu, jakie s
nauczane, przykadajc t sam wag do obu aspektów. Ponadto, osiganie podwójnego celu
skania do rozwoju specjalnego podej cia, które zakada z kolei, e przedmiot nie jest nauczany
w jzyku obcym, ale niejako poprzez jzyk. To powoduje bardziej zintegrowane podej cie
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do uczenia si i nauczania, wymagajce od nauczycieli zastanowienia si nie tylko, jak naucza
jzyków, ale jak kierowa procesem edukacyjnym w ogóle.10
Content and Language Integrated Learning (CLIL) odrywa znaczc rol w edukacji
jzykowej zarówno w uczeniu si jak i nauczaniu oraz jest wanym elementem edukacji dwui wielojzycznej. 11
Korzyci metodologii CLIL:
9 nauka i nauczanie jzyka staj si bardziej interesujce i wymagajce zaangaowania;
9 poprawa umiejtnoci jzykowych oraz wzrost wiedzy przedmiotowej;
9 jzyk jest rodkiem a nie celem;
9 stanowi szans dla uczniów, by rozwin zarówno wiedz midzykulturow jak
i zrozumie zagadnienia;
9 wzmacnia wiadomo uczenia si;
9 rozwija midzykulturowe umiejtnoci komunikacyjne;
9 wspiera i promuje bardziej ogólny i spójny wymiar procesu uczenia si;
9 wspiera rozwój rónorodnych stategii uczenia si, stosuje innowacyjne metody i techniki
nauczania;
9 zwiksza motywacj ucznia;
9 usprawnia procesy kognitywne;
9 czy zajcia jzykowe z nauk przedmiotów, dziki czemu efektywniej wykorzystuje si
czas nauki;
9 przygotowuje dzieci do prawdziwego wiata, w którym nauka jzyka jest bardzo wana;
9 jzyk jest prezentowany w realnym kontekcie, w którym nauka jzyka odbywa si
w monoligwalnym rodowisku.
Zasady, które stoj za Content and Language Integrated Learning zawieraj globalne
opinie takie ja wszyscy nauczyciele s nauczycielami jzyka12. CLIL wymaga od nauczyciela
cigego wysiku, by doskonali warsztat przedmiotowy oraz jzykowy. Wikszo nauczycieli
pracujcych w programie dwujzycznym musi by dobrze wyksztaconymi, by naleycie
realizowa zaoenia programowe. Poziom znajomoci jzyka obcego u nauczycieli
przedszkolnych powinien oscylowa pomidzy poziomami B1 a do C2.
To wane, by wszystkie strony uczestniczce – rodzice przedszkolaków, administracja
oraz wadze edukacyjne – zostali poinformowani, co mona, a czego si nie uda osign
poprzez podejcie CLIL.
Istnieje wiele modeli wprowadzenia nauczania dwujzycznego, objtych wspólnym
“parasolem” zwanym CLIL. CLIL promuje naturalne, holistyczne podejcie. Stosowanie CLIL
w edukacji przedszkolnej moe by kluczem do sukcesu, gdy na poziomie przedszkolnym
metodologia jest caociowa, a przedszkolaki ucz si poprzez rzeczywiste dowiadczanie
i wykonywanie zada .
Wedug Mehisto et al. (2008, str. 13-18) typowymi modelami stosowanymi
w przedszkolach s prysznice jzykowe (language showers) oraz cakowite zanurzenie (totally


10

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/CLIL_EN.pdf
http://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/enGB/Default.aspx
12
The Bullock Report - A Language for Life, 1975
11
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early immersion). Prysznice jzykowe to codzienne zajcia/czynnoci, a cakowite zanurzenie
zaczyna si w przedszkolach lub w pierwszej klasie szkoy podstawowej.
W tym projekcie Bilingual education: a step ahead Erasmus+ modelem CLIL, jaki
stosujemy s prysznice jzykowe. Prysznice jzykowe to codzienna, 30-60-minutowa ekspozycja
na jzyk przy uyciu gier, rymowanek, piosenek, materiaów wizualnych, filmów animowanych
dla dzieci, przedmiotów/zabawek, gier ruchowych. Prysznice jzykowe dla przedszkolaków
maj na celu wzmocnienie naturalnego uycia angielskiego oraz chci do uczenia si tego
jzyka. Przedszkolaki prezentuj pozytywne podejcie do uczenia si jzyków obcych.
Marsh (2000, p.6) stawia wan tez, wedug której CLIL daje szans, by najmodsi
uywali jzyka obcego w sposób naturalny tak, e szybko zapominaj o samym jzyku,
a koncentruj si na temacie.
Nastpujce strategie pomagaj przeprowadzi zajcia CLIL z powodzeniem:13
¾ Wieloaspektowo  – nauczyciel utrzymuje równowag wspierajc nauk jzyka na
zajciach przedmiotowych oraz nauk przedmiotu na zajciach jzykowych;
¾ Bezpieczne i rozwijajce rodowisko – upewnia si, e przedszkolaki czuj si
dobrze na zajciach dwujzycznych;
¾ Autentyczno  – czyni zajcia CLILowe penymi wyzwa , czc je
z dowiadczeniami yciowymi przedszkolaków, wykorzystujc materiay z mediów oraz innych
róde;
¾ Aktywne uczenie si – przedszkolaki s w centrum procesów nauczania i uczenia si;
¾ Scaffolding (“rusztowanie”) – to opieranie si na dotychczasowej wiedzy ucznia,
jego umiejtno ciach, podej ciu i do wiadczeniu; to technika uczenia si, która sprawia, i ucze
czuje si emocjonalnie bezpiecznych, motywuje go i dostarcza materia budulcowy – taki jak
jzyk lub wiedz – potrzebne, by wykona skomplikowan prac14; strategie “rusztowania”
to m.in. burza mózgów, dzielenie materiau na mniejsze kawaki, skracanie zda , pokazywanie
przykadów spodziewanych efektów, uywanie realiów i zdj, udzielanie wskazówek oraz
zadawanie pyta pomocniczych. 15
¾ Wspópraca – praca zespoowa jest kluczowa, je li mamy odnie  sukces
w programach opartych na CLIL. Nauczyciele wykorzystujcy CLIL oraz ci pracujcy innymi
metodami musz wspólnie opracowywa lekcje, projekty oraz tematy, caa spoeczno  szkolna
musi by wczona w dziaanie. Ponadto, rodziny musz by wiadome wagi CLIL i wspiera
dzieci, by day z siebie to, co najlepsze. Je li to moliwe, lokalna spoeczno , wadze oraz
pracodawcy powinni aktywnie uczestniczy w zajciach, kursach i wydarzeniach. 16
W CLIL aspekty dobrej pedagogiki s wdraane w nowy sposób. We wzgldu na wyzwanie,
jakim jest uczenie si w innym jzyku, wiele aspektów dobrej pedagogiki wymaga wzmocnienia
i szczególnego “rusztowania”. Naley wczy szeroki wachlarz umiejtno ci i duo zakres
wiedzy dotyczcych metodologii i oceniania, by przeprowadzi znaczce i wspierajce
do wiadczenie uczenia si dla uczniów.


13

Mehisto et al., 2008, p.29;
Mehisto et al., 2008, p.139;
15
Mehisto et al. 2008, p. 140;
16
Patricia Fernandez Lopez, 2014, p. 10.
14
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W odniesieniu do podstaw CLIL nauczyciele powinni by w stanie17:
a. Opisa podstawowe wartoci podejcia CLIL (definicje, przykady, planowane efekty,
metodologie, najwaniejsze zasady);
b. Opisa popularne bdne koncepcje dotyczce CLIL;
c. Umieci CLIL w kontekcie programu nauczania przedszkola w skali regionalnej jak
i narodowej;
d. Rozmawia i przestawia CLIL w dyskusjach z osobami wewntrz i z zewntrz
przedszkola;
e. Opisa strategi na wdraanie CLIL do obecnej pracy przedszkoli;
W odniesieniu do wiadomo ci przedmiotu i jzyka w CLIL nauczyciele powinni by
w stanie18:
a. Zidentyfikowa odpowiedni materia przedmiotowy jak i ewentualne problem w jego
przekazaniu;
b. Spojrze na przedmiot z perspektywy rónych kultur;
c. Zastosowa strategie konieczne do wspierania nauki jzyka angielskiego podczas
zaj przedmiotowych;
d. Stwarza moliwoci dla wzmacniania nauki przedmiotu na zajciach jzykowych;
e. Stosowa strategie pomocne w pielgnowaniu zwyczaju odnoszenia nowego
sownictwa do osobistych dowiadcze przedszkolaków (np., jzyk, przedmiot, osobiste
dowiadczenia i wiat zewntrzny);
f. Promowa wiadomo jzykow ucznia jak i samego procesu uczenia si;
g. Opisa, w jaki sposób jzyk ojczysty moe wspiera nauk jzyka obcego;
h. Modelowa strategie uatwiajce przejcie ze stylu monoligwalnego do dwu/wielojzykowego sposobu nauczania i uczenia si;
i. Opisa znaczenie wieku uczcego si na proces uczenia si;
j. Powiza wiadomo jzykow z procesem poznawczym i nauk przedmiotu;
k. Zastosowa techniki uatwiajce nauk podczas zaj;
l. Zaproponowa strategie, które wezm pod uwag wiek uczniów;
m. Wykorzysta znajomo teorii nauczania jzyka do zaprojektowania strategii uczenia
si jzyka obcego.
W odniesieniu metodologii i ewaluacji w CLIL, nauczyciele powinni by w stanie19:
a. Udzieli/przyj/zastosowa
konstruktywn
informacj
zwrotn
zarówno
od nauczyciela jak i kolee sk;
b. Zidentyfikowa i przeanalizowa preferowane style uczenia si oraz skutecznie
je zastosowa wraz z pozostaymi stylami;
c. Wspópracowa z innymi nauczycielami w celu odniesienia si i usprawnienia procesu
uczenia si;


17

European Framework for CLIL Teacher Education, 2011, p.18 (adapted text)
European Framework for CLIL Teacher Education, 2011, p.19 (adapted text)
19
European Framework for CLIL Teacher Education, 2011, p.21-23 (adapted text)
18
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d. Wspiera wspóprac midzy kolegami oraz dysponowa caym wachlarzem strategii
i umiejtnoci dotyczcych wspópracy;
e. Wspiera stay rozwój jzyka poprzez róne strategie dydaktyczne (np. Strefa
Najbliszego Rozwoju [ZPD], wiadomo bdu i jego korygowanie, przeniesienia z jzyka
ojczystego i ich interferencja, strategie zapobiegajce zastojowi w nauce oraz modelowanie);
f. Zaprojektowa moduy i zajcia CLIL w ramach istniejcego programu nauczania;
g. Podtrzyma koncentracje w trzech wymiarach, wspierajcych przedmiot, jzyk
i rozwój umiejtnoci uczenia si;
h. Stworzy struktury wspierajce pielgnacj kontaktu i komunikacji z innymi osobami
pracujcymi metodologi CLIL;
i. Artykuowa wynikajce z CLIL specjalne potrzeby wzgldem oceniania oraz
rozwija i wdraa narzdzia oceny stosowane w tej metodologii.
W odniesieniu do badania i oceniania skuteczno ci CLIL nauczyciel powinien by w stanie20:
x przeprowadzi proces badawczy z innymi nauczycielami i/lub innymi osobami
zainteresowanymi;
x wskaza kluczowe rezultaty odnoszce si do CLIL i nauczania ogólnie (np. badanie
stopnia opanowania jzyka obcego, nauka poprzez dowiadczanie);
x krytycznie zanalizowa artykuy badawcze dotyczce CLIL.
W odniesieniu do zasobów edukacyjnych i rodowiska w CLIL, nauczyciele powinni by
w stanie21:
x
podtrzyma koncentracj na trzech filarach: przedmiocie, jzyku i umiejtnociach
jzykowych;
x
zaprojektowa i zastosowa odpowiednie poznawczo i jzykowo materiay
edukacyjne;
x
stworzy kryteria do rozwijania zasobów CLIL (wczajc multimedia), które bd
oparte o kluczowe zasady tej metodologii;
x
opisa kryteria i strategie dla uycia rodków pozaszkolnych rodowisk nauki;
x
oceni zasoby edukacyjne jak i rodowiska nauki oraz zidentyfikowa potencjalne
zagroenia jak i trudnoci w ich pokonaniu;
W odniesieniu do zarzdzania klas, nauczyciel pracujcy wg CLIL powinien by w stanie22:
x
stosowa rónorodne formy pracy w klasie, by aktywowa nauk wspópracy
i komunikacji:
x
uywa odpowiedniego jzyka dla interakcji w klasie, eby skutecznie zarzdza
procesami w klasie;



20

European Framework for CLIL Teacher Education, 2011, p.24 (adapted text)
European Framework for CLIL Teacher Education, 2011, p.25 (adapted text)
22
European Framework for CLIL Teacher Education, 2011, p.26 (adapted text)
21
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Wedug podziau na 4C zdefiniowanego przez Coyle (1999), udana lekcja CLIL powinna
czy ponisze elementy:
Content (wiedza przedmiotowa) – Przyrost wiedzy, umiejtnoci i zrozumienia
poszczególnych elementów zdefiniowanych w programie nauczania;
Communication (komunikacja) – stosowanie jzyka obcego podczas nauki przedmiotu, jak
i nauka uywania jzyka;
Cognition (poznanie) - rozwijanie umiejtnoci mylenia, czc mylenie kreatywne
(abstrakcyjne i konkretne), zrozumienie i jzyk;
Culture (kultura) - ekspozycja na inne, alternatywne rozwizania i sposoby mylenia, co
pogbia wiadomo kultury wasnej i cudzej;
Podczas lekcji CLIL równie wszystkie cztery umiejtnoci jzykowe powinny by zawarte.
Do umiejtnoci tych zaliczamy:
Suchanie to kluczowa umiejtno dla nauki jzyka obcego;
Czytanie, oparte na wartociowych materiaach, jest gównym ródem materiau
leksykalnego i gramatycznego;
Mówienie koncentruje si na pynnoci. Dokadno i poprawno jako skadnik poboczny.
Pisanie to zestaw leksykalnych aktywnoci, dziki którym gramatyka jest utrwalana;
W edukacji przedszkolnej naley pooy nacisk na rozwój dwóch umiejtnoci –
suchania i mówienia.

CELE

Nauczenie
podstawowych
wyrae
stosowanych przy
powitaniach i
poegnaniach

Nauczenie
zwrotów
grzecznociowych

TEMAT

ZAWARTO JZYKOWA

POWITANIA I
POEGNANIA

Hello! /Hi!
Good morning/ afternoon/ evening!
Good night!
Good bye! Have a nice day! See you soon!
Good Morning, Dear Teacher!
Good morning, dear teacher
Good morning, how are you?
We all are very happy
To say ‘hello’ to you!
Stand up! – Sit down!
Please! Sorry! Thank you!
Come here! Return to your seat!
Be quiet! Silence!

ZWROTY
GRZECZNOCI
OWE

Let’s Try to Be Polite!
Let’s try to be polite
In everything we do.
Remember always
To say “please”
And don’t forget
‘Thank you!’
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Nauka
przedstawiania si

What’s your name? My name is …….
Nice to meet you! How are you?
I’m fine, thank you!

CO O TOBIE

Together
Together, together
Together every day.
Together, together
We work and play.

Nauka sownictwa
i wyrae
zwizanych z
zabawkami

MOJE
ZABAWKI

Toy, doll, teddy-bear, car, plane, train
ball, bicycle, book, puppet
Plural; Add –s
Toys, dolls, teddy-bears, cars, trains, balls,
bicycles, books, puppets
Teddy Bears
Teddy bears, teddy bears
Turn around,
Touch the ground,
Switch off the light
And say Good night!
One–two–three–four–five
six–seven–eight–nine–ten
Let’s count! Count the dolls!
One doll, two dolls.

Nauka liczebników
1-10

Look, Teacher, Look!
Look, teacher, look!
One is a boy
Two is a toy
Three is a book
Look, Teacher, Look!
Four is box
Five is a fox
Six is a bear
Seven is a hen
Eight is a door
Nine is a floor
And ten is for me!

LICZEBNIKI

Ten Little Indians
One little, two little, three little Indians.
Four little, five little, six little Indians.
Seven little, eight little, nine little children.
Ten little Indians – boys and girls!
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How old are you?
I am five years old. I am five.
Nauka okrelania
swojego wieku

Nauka sów i
wyrae
zwizanych z
opisywaniem
rodziny

Nauka nazw
kolorów poprzez
piosenk

MÓJ WIEK

MOJA RODZINA



Mother/mum – father/dad, daughter – son,
brother – sister, grandmother/grandma –
grandfather/grandpa
This is my family/ mum/ dad.
Koysanka – “Hush, Little Baby”
Happy Family
Mother and father
Are very happy – you see
They have a big son
And a daughter - me!

KOLORY

Nauka jak
opisywa kolory
przedmiotów

Nauka przyimków
miejsca wraz z
nazwami
pomieszcze i
sprztów
domowych

Baby Play
This is the way the baby goes:
Clappity clap! Snappity snap!
This is the way the baby goes:
Peek-a-boo! I see you!
This is the way the baby goes:
Creep, creep, creep, creep.
This is the way the baby goes:
Sleep, sleep, sleep, sleep.

MÓJ DOM

Red, orange, yellow, white, black,
blue, green, purple, pink
What colour do you like? I like red.
Show me something blue. It is a blue car.
I See Something
Blue! I see something blue!
Blue, blue, blue, blue
I see something blue!
The Rainbow
Red and yellow and
pink and green,
Purple and orange and blue.
I can sing the rainbow,
Sing the rainbow, Sing the rainbow, too.
House, kitchen, bedroom, bathroom, living room,
hall, floor, ceiling, wall, door, window
In, on, under, behind
Chair, desk, table, sofa, bed
My House
Up is the ceiling
Down is the floor
Here is the window
There is the door.
ͷʹ

PRZEDSZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA – EDUKACJA DWUJZYCZNA
C.L.I.L.

KOLDY
“Jingle Bells”

Sownictwo
zwizane ze
witami Boego
Narodzenia

“Santa Claus Is
Coming to Town”

“We Wish You a
Merry Christmas”

Nauka nazw czci
ciaa

Sownictwo i
wyraenia
zwizane z
nazwami czci
twarzy



MOJE CIAO

MOJA TWARZ

Jingle Bells
Jingle Bells, Jingle Bells
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.
Santa Claus Is Coming to Town
You better watch out,
You better not cry,
You better not pout!
I’m telling you why:
Santa Claus is coming to town!
We Wish You a Merry Christmas
We Wish You a Merry Christmas,
We Wish You a Merry Christmas
And a Happy New Year!
Five Little Candles
Five little candles twinkling on the tree.
The first one said, "What do you see?"
The second one said, "I see Santa big and jolly."
The third one said, "I see Christmas wreathes or
holly."
The fourth one said, "What do you hear?"
The fifth one said, "Children singing loud and
clear,"
A very Merry Christmas and a Happy New
Year."
body, head, neck, arm, hand, finger, leg, knee,
foot/feet, ankle, shoulder, back, chest
Singular-Plural
one leg-two legs, one arm-two arms
one finger-five fingers, one toe-ten toes
5 Little Fingers
Tommy Thumb, Tommy Thumb
Where are you? Where are you?
Here I am, here I am
How do you do! How do you do!
Repeat for each finger:
Peter Pointer, Bobby Big,
Robby Ring, Tiny Tim
Face, hair, forehead, eyebrow, eyes, nose, cheek,
mouth, lips, teeth, chin, ear
Singular – Plural
one eye-two eyes, one ear-two ears
HEAD AND SHOULDERS
Head and shoulders, knees and toes
knees and toes
Head and shoulders, knees and toes
knees and toes
Eyes and ears – mouth and nose.
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Head and shoulders, knees and toes
knees and toes

Nauka sposobu
pytania o i
okrelania pogody

Opisywanie ubra
w relacji do
warunków
pogodowych

POGODA

UBRANIA

Let’s Do Gymnastic!
Touch your head and
Touch your toes.
Touch your knees and
Touch your nose.
Head, toes – Knees, nose.
Stand up straight
And count to ten:
One-two-three-four-five
Six-seven-eight-nine-ten!
My Hands
On my head my hands I place.
(Place hands on head)
On my shoulders,
On my face,/ On my hips,/ And at my side,
(Drop hands to sides)
Then behind me they will hide,
(Hide hands behind back)
I will hold them up so high,
(Raise hands high above head)
Quickly make my fingers fly,
(Wiggle fingers)
Hold them out in front of me,
(Hands in front of body, arms extended)
Swiftly clap them. One, two, three!
(Clap, clap, clap)
What’s the weather like today?
It’s sunny/rainy/ windy/ frosty/
Cloudy/ snowy/ foggy.
Good morning
Good morning, good morning
What a sunny morning! / Rainy morning! /
Windy morning! / Frosty morning!
Blouse, skirt, dress, jeans, trousers, shirt
T-shirt, sweater, shoes, slippers, pyjamas, cap
I wear a skirt when it’s sunny.
I wear boots when it’s rainy.
The Colours of our Clothes
Oh, who is wearing red? x 2
Please tell me if you can,
Oh, who is wearing red ?
Oh, [name of child] is wearing red x 2
That's the colour of her [name of clothing]
Oh, [name of child] is wearing red
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DZIE MAMY

Nauka
przymiotników

Wyraanie
preferencji przy
uyciu sownictwa
zwizanego ze
zwierztami
gospodarskimi i
domowymi

Nauka nazw
ptactwa
domowego,
opisywanie go za
pomoc
przymiotników

PRZYMIOTNIKI

Mummy, I Love You!
Mummy, I Love You
For all that you do.
I’ll kiss you and hug you
Cause you love me, too.
YOU ARE MY SUNSHINE
You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy when skies are grey.
You’ll never know, mummy
How much I love you!
You are my sunshine, my only sunshine.
TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are!
Up, above the world, so high
Like a diamond in the sky!
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are!
Big, small, fat, thin, long, short, fast, slow,
nice, good, bad, beautiful, cute
dog, cat, rabbit, cow, donkey,
horse, sheep, goat, pig, mouse,
puppy, kitten, bunny, pony

ZWIERZTA
UDOMOWIONE

PTAKI
UDOMOWIONE

1-2-3-4
One, one, one/ Please cat run!
Two, two, two/ The dog is after you!
Three, three, there/ Three birds on a tree!
Four, four, four/ Four cats on the floor!
turkey, rooster, hen, chicken, goose, duck
My Black Hen
Hickity-pickity
My black hen,
She lays eggs
For gentlemen.
Sometimes nine
And sometimes ten.
Hickity-pickity
My black hen.
Fox, wolf, bear, deer, lion, elephant, tiger,
monkey, zebra, giraffe, crocodile, snake
A lion is fast. A tiger is strong.
A snake is long. A bear is big.

Wyraanie
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preferencji za
pomoc
sownictwa
zwizanego z
dzikimi
zwierztami,
opisywanie ich za
pomoc
przymiotników

Sownictwo
zwizane z
Wielkanoc

Wyraanie
preferencji za
pomoc
sownictwa
zwizanego ze
wiatem
podwodnym

DZIKIE
ZWIERZTA

WIELKANOC!

POD WOD

Cunning Fox!
Cunning Fox
You stole my goose
Give it back to me! x 2
Otherwise I bring my shotgun
And three big dogs.
Cunning fox don’t be a villain
And stop stealing! x 2
Roasted goose and tasty pies
Those aren’t for you!
Easter eggs, Easter Bunny,
Chocolate Bunny, Easter Egg Hunt
Happy Easter Day!
GRA PALUSZKOWA NA WIELKANOC

Five little Easter rabbits
Hold up five fingers
Sitting by the door,
One hopped away,
and then there were four.
Bend down one finger.
Hop, hop, hop, hop, / Clap on each hop.
See how they run!
Hop, hop, hop, hop, / Clap on each hop
They think it is great fun!
Four little Easter rabbits
Hold up four fingers
Under a tree,
One hopped away,
and then there were three.
Bend down one finger
Repeat refrain.
One little Easter rabbit
Left all alone,
He hopped away,
And there were none.
Hand behind back.
Hop, hop, hop, and hop!
Clap on each hop.
All gone away!
They'll come back some day.
fish, whale, dolphin, shark, crab, jellyfish,
starfish, octopus, sea horse, snail
What do you see?
I see a blue whale.
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Nauka sposobu
opisywania
umiejtnoci przy
zastosowaniu
czasowników

CZYNNOCI

What can you do?
I can eat/drink/read/sing/cook /fish/sleep/
dance/jump/wash/run/walk/paint/draw.
I can eat a banana/ tomato/carrot.
I can drink water.
I can draw a lion/ dog/ house/ plane etc.
Brother John
Brother John, brother John,
Are you sleeping? Are you sleeping?
Morning bells are ringing,
Morning bells are ringing,
Ding-dang-dong!
Ding-dang-dong!

Opisywanie
zawodów przy
uyciu
czasowników
Nauka nazw
owoców, kolorów
owoców oraz
opisywania
preferencji

Nauka nazw
pokarmów i
napojów oraz
opisywania
preferencji co do
jedzenia i picia

Nazwy rodków
transportu i
wskazywanie drogi

ZAWODY

Vet, Sailor, Farmer, Doctor, Teacher, Barber,
Cook, Gardner, Tailor, Worker, Policeman,
Postman, Fireman, Driver, Waiter, Waitress
What do you want to be?
I want to be a vet.

OWOCE

apple, pear, grape, peach, cherry, watermelon,
orange, banana, lemon
What’s this/that? This/that is a pear.
Do you like apples? Yes, I do! No, I don’t!
I like grapes. I don’t like lemons.

JEDZENIE I
NAPOJE

strawberry juice
orange juice, coffee
mineral water, milk, tea
sausages, chips, chicken
cheese, bread, salad, fish
omelette, ketchup, salt
pepper, cake, popcorn
ice-cream , candy

RODKI
TRANSPORTU

W RESTAURACJI
What would you like?
I’d like fish and chips.
car, train, bus, plane, helicopter, boat, ship,
bicycle, motorcycle
Traffic Light
Red on top,
Green below,
Red means stop,
Green means go,
Yellow means wait,
Even if you're late.
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Uyteczne linki do stron zawierajcych wyliczanki, rymowanki, piosenki i historyjki dla
przedszkolaków
Short Story for Children (13 Moral Stories) | Three Little Pigs & more
https://www.youtube.com/watch?v=krBxNvLUxU4
Short Story for Children (16 Moral Stories) | The Fox and The Goat & more
https://www.youtube.com/watch?v=A3rycfe-dOI
Animated Stories for Kids - Cartoon Stories | Ant and Grasshopper | Short Stories for KIDS
https://www.youtube.com/watch?v=ekHIQSJfXnI
Bedtime Stories for Kids (15 Moral Stories) | The Boy who cried Wolf and more
https://www.youtube.com/watch?v=i9-iPmP_z0E
Top - 50 - Stories Collection For Kids 2015 - Stories for Children & Kids By Hooties The Owl
Family https://www.youtube.com/watch?v=riWnj140rFI
Bedtime Stories for Kids (10+ Moral Stories) | Goldilocks Story and more
https://www.youtube.com/watch?v=OL0n7h9qsUI
Finger Family Collection https://www.youtube.com/watch?v=_Nag0k2haWU
Finger Family Rhymes for Children | Halloween Songs for Children 2015
https://www.youtube.com/watch?v=yxKUH9oLuZA
Food Songs | And More Nursery Rhymes https://www.youtube.com/watch?v=WUleZmFMEVQ
Summer Summer Song https://www.youtube.com/watch?v=E29L1M2cR78
Five Little Monkeys Nursery Rhymes Collection
https://www.youtube.com/watch?v=4BVUVi7tuBk
T-Series Kids Hut https://www.youtube.com/user/kidshut
http://www.agendaweb.org/songs/english-songs-for-kids.html
www.bussongs.com
www.kids-songs.tv
www.supersimplelearning.com
www.bygosh.com
www.communication4all.co.uk
www.english-for-students.com
www.kidsgen.com
www.kidsworldfun.com
www.kidsworldfun.com
www.preschoolrainbow.org
www.shortkidstories.com
www.babytv.com
www.superteacherworksheets.com
www.bussongs.com
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V.3. PI FUNDAMENTÓW WYJ TKOWEJ PRZESTRZENI DWUJZYCZNEJ I
UDANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W EDUKACJI DWUJZYCZNEJ

Nauczyciele mog wspiera proces uczenia si jzyka obcego poprzez zapewnianie
rodowiska nasyconego jzykiem i dajcego wiele szans na kontakt i praktykowanie obu
jzyków z kolegami i dorosymi.(Ford, 2010). Edukacja dwujzyczna stanowi bezpieczne
i motywujce rodowisko, w którym przedszkolaki mog odkrywa, zrozumie i uywa
drugiego jzyka. Dobry program dwujzyczny jest doskonaym sposobem wspierania rozwoju
przedszkolaków w jzyku ojczystym, ale i punktem wyjcia do uksztatowania w peni
dwujzycznych dorosych.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej powinni obowizkowo przechodzi szkolenie
z metodologii CLIL. Dowiadczenia i znajomo dobrych praktyk z innych krajów europejskich,
dzielenie si nimi, pomoe im usprawni nauczanie dwujzyczne i podniesie atrakcyjno zaj
z edukacji dwujzycznej. Dugoterminowo mona zaoy, i rozwój jakociowy usug
edukacyjnych dla wczesnej edukacji, wczajc nauczanie angielskiego od wczesnych lat,
zapewni wszystkim dzieciom dobry start w szkole.
1. Przeksztaci tradycyjn pracowni w bogat sale do edukacji dwujzycznej.

 Ñ    ¦  ǡ  © 
     ¸ Ǥ   © ¦    
Ǥ
9 Kcik Sztuki/ Kcik Sztuki i Rkodziea
9 Kcik Czytelniczy/ Kcik Biblioteczny
9 Kcik Konstrukcyjny/ Kcik Klocków
9 Kcik Matematyczny/ Kcik Puzzli
9 Kcik Muzyczny
9 Kcik Ciszy
9 Kcik Odgrywania Ról/ Kcik Zabawy w Dom
9 Kcik Naukowy

 ¸ ¸ ¸©×ǡǡ
 Ñ¦ ×ǡ¸ Ǥ©
  Ă  Ȃ ¦    ǡ  ¦   ǡ
     ¸ Ǥ  ©  ×Ă 
ǣ
9 przybory teatralne;
9 zabawki do zada przy stole;
9 klocki;
9 materiay i zasoby przyrodnicze;
9 materiay plastyczne;
9 zasoby do nauki matematyki i jzyka.
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Zadania nauczyciela podczas czasu wspólnego w klasie dwujzycznej to:
9 obserwowa – czy przedszkolaki uywaj pozdrowie , sów, polece i krótkich
wyrae (czasownik, rzeczownik lub ich kolokacje);
9 sucha – wymowy przedszkolaków podczas mówienia lub piewania po angielsku;
9 ksztatowa dobre praktyki mówienia i suchania; mówi powoli, jasno artykuuje,
uywa powtórze , jeli to konieczne;
9 zadawa pytania – sprawdza, czy przedszkolaki rozumiej proste pytania i udzielaj
waciwych odpowiedzi;
9 pomaga poprzez dawanie przykadu – np. Wytnij! Wklej! Przyklej! Skre l! Zmie !;
sprawdza, czy przedszkolaki rozumiej proste polecenia po angielsku;
9 uczestniczy w aktywno ciach, je li jest zaproszony przez dzieci – inicjuje proste
rozmowy po angielsku, uywa wyrazu twarzy, gestów i obrazków do wzmocnienia przekazu;
zachca dzieci do mówienia po angielsku (proste sowa lub wyraenia, nawet jesli nie
s poprawne gramatycznie);
9 chwali najmniejsz probe komunikacji, która waczaa równie poza werbalne
rodki; znale  sposób na wyraenie uznania i ekspozycji pracy dzieci;
2. Organizacja kcika angielskiego
Warto zorganizowa w klasie kcik zwany Kcikiem Angielskiego. Bdzie to angielska
wersja zwyczajowo przyjtego Kcika Tematycznego. Powinien by to obszar atwo dostpny
dla kadego, kto ma zamiar z niego skorzysta. Dobrze jest umiejscowi tam tablic korkow lub
inn paszczyzn, na której atwo umieszcza prace dzieci i inne dekoracje. Kcik Angielskiego
ma odzwierciedla prac nauczycieli oraz da przedszkolakom szans, by wiczy nowopoznane
sownictwo. Wane, by w kciku znalazo si miejsce na:
9 Tablice korkowe;
9 Karty obrazkowe;
9 Literatur po angielsku;
9 Plakaty;
9 Obrazki;
9 Karty pracy;
9 Rysunki.
Trzeba pamita, by uywa jednej tabliczki dla kadego opisywanego przedmiotu –
po angielsku i w jzyku ojczystym. Tabliczki te umieszcza si pod karta obrazkow,
na pojemniku lub w miejscu przechowywania przedmiotu, by uatwi nauk. Podpisujemy meble
w klasie, takie jak drzwi, stó, krzesa etc.
Kcik powinien by jak najbardziej atrakcyjny wizualnie. Krzesa powinny by wygodne,
by zachcay do siadania i czytania. Warto te doda zabawki i sylwetki zwierzt. Zabawkom
dajemy angielskie imiona, np. Teddy misiowi, Fred ówiowi lub Snake Bob, Penny Pony dla
wa i kucyka. Zachcamy dzieci, by bawiy si nimi aktywnie uywajc ich imion. Mona
doda te bohaterów bajek Disneya: Donald Duck, Daisy Duck, Mickey Mouse, etc.
Przedszkolaki lubi wymyla wasne rymowanki. Warto pozwoli im wymyli wasne imiona
przy uyciu dowolnych, rymujcych si sów. Sowa nie musz mie sensu. Opowiedzmy
dzieciom histori Chicken-Licken i jego przyjació: Henny-Penny, Cocky-Locky, Ducky-Lucky,
Draky-Laky, Goosey-Loosey, etc.
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3. Pomoce do nauki angielskiego
9 Pomoce wizualne – karty obrazkowe, wykresy, obrazki, plakaty i tabele
9 Ksiki z pytami CD, o ile to moliwe
9 Pyty CD do suchania
9 gry
9 karty z literami
9 przedmioty do dotykania i ogldania
9 sowniki obrazkowe
9 gry sowne
9 materiay i przybory do pisania
9 kukieki
Zasoby nauczyciela jzyka angielskiego

9 Karty pracy
9 Scenariusze zaj
9 Opracowanie rymowanek, historyjek, piosenek, wierszyków, gier planszowych oraz
zabaw wewntrz jak i na powietrzu po angielsku
9 Pomoce metodyczne (publikacje i zasoby online)
9 Opracowania CLIL dotyczce nauczania angielskiego
4. Zapewni rodowisko zabawy i interakcji jzyk-przedmiot – upewnij si, e dysponujesz
szerokim wyborem piosenek, rymowanek, gier, historyjek, aktywnoci w ramach wszystkich
obszarów edukacyjnych (muzyka, przyroda, matematyka, sztuka i ruch.
9 graj w gry z uyciem kart obrazkowych;
9 ucz piosenek i rymowanek;
9 piewaj i ta cz;
9 recytuj wiersze, które si rymuj;
9 czytaj opowiadania;
9 ogldaj krótkie filmy animowane i fabularne;
9 graj w gry planszowe po angielsku;
9 przygotuj teatrzyk kukiekowy, teatr cieni;
9 twórz wasne ksieczki i historyjki wraz z przedszkolakami.
Dobrze zaprojektowane zajcia powinny:
9 by poczone z celami edukacyjnymi;
9 angaowa dzieci;
9 zapewnia aktywnoci angaujce dzieci holistycznie, wczajc prace manualne;
9 wykorzystywa dobre pomoce dwujzyczne;
5. Zaangaowa rodziców – odgrywaj kluczow role we wspieraniu wczesnoszkolnego
rozwoju jzykowego. Zachcanie rodziców do nauczania i praktykowania angielskiego
z dziemi w domu jest sposobem na wzmacnianie umiejtnoci jzykowych przedszkolaków.
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V.4. RAMOWY HARMONOGRAM DNIA
Nauka drugiego jzyka we wczesnym dzieci stwie wzmacnia kompetencje jzykowe
oraz komunikacyjne przedszkolaków, jak i otwiera ich na nauk jzyków generalnie. Edukacja
dwujzyczna stwarza moliwo poznania kultur i nabycia kompetencji midzykulturowych.
Codzienne czynnoci s bardzo wane w edukacji przedszkolnej, poniewa przedszkolaki ucz
si nowych sów w znany sobie sposób, mog przewidzie i wydedukowa znaczenie nowych
sów z kontekstu oraz zwiksza si zaangaowanie jak i umiejtnoci komunikacyjne. Ponisze
aktywnoci s propozycj, co mona wczy do codziennego rytmu dnia.
A. CZAS WSPÓLNY – program poranny rozpoczyna si czasem w krgu.
¾ Piosenki i rymowanki w krgu – co tydzie przedszkolaki ucz si nowej piosenki
oraz kilku rymowanek dotyczcych tematyki danego tygodnia. Lubi powtórzenia, wic
piewanie piosenki jest przyjemn czci dnia. Przedszkolaki powtórz ruchy rk wykonywane
do piosenki i rymowanek zanim si zorientujesz, zaczn samodzielnie piewa piosenki
recytowa wierszyki.
Poprzez piosenki i rymowanki mona nauczy si pozdrowie i innych wyrae
grzecznociowych. Przedszkolaki ucz si, jak przeprasza w obu jzykach, jak wita oraz
egna z nauczycielem czy innymi dziemi na koniec dnia. Good bye! Have a nice day! Bye-bye!
Mog równie nauczy si mówi Good bye! Have a nice day! See you tomorrow! Do swoich
rodziców czy nauczycieli.
Piosenki i rymowanki polecane:
9 10 Little Indians
9 ABC Song
9 Baa Baa Black Sheep
9 Five Little Monkeys Jumping On The Bed
9 Five Little Monkeys Teasing Mr. Crocodile
9 Hey Diddle Diddle
9 If your Happy And You Know It
9 Itsy Bitsy Spider
9 Jack and Jill
9 Old McDonald Had A Farm
9 One Two Buckle My Shoe
9 Peek a Boo
9 Ring Around the Rosie
9 Rock a Bye, Baby
9 The Wheels On The Bus
9 Twinkle, Twinkle Little Star
¾ Czas porannych powita – kadego ranka nauczyciel oraz przedszkolaki witaj si
wzajemnie.
¾ Liczymy! – ta czynno prowadza przedszkolaki w wiat liczb po angielsku.
Nauczyciel pyta dzieci How many preschoolers are missing today. Przedszkolaki wraz
z nauczycielem licz brakujce osoby na Przedszkolnej Tabeli Obecno ci. Ta jest uywana jako
͵
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miejsce przechowywania zdj, narzdzie utrwalania umiejtnoci rozpoznawania twarzy
i imion, ich pisania, ale i narzdzie sprawdzania obecnoci. Kiedy przedszkolaki wchodz do
pracowni kadego dnia musz znale  swoje zdjcie i woy je do odpowiedniej kieszeni na
plakacie. Kada kiesze jest podpisana imieniem przedszkolaka. Tabliczki su jako model, gdy
dzieci maj napisa swoje imiona.
Alternatywnie: Pozwól dzieciom przenie swoje zdjcie, bd imi do tabeli I am here today
Chart.
Wane jest, by zawsze powtarza to samo pytanie, ale i wprowadza wicej pyta , jakich
jak: How many girls are in the classroom? How many boys are in the classroom? Przedszkolaki
mog policzy deszczowe lub soneczne dni w miesicu, itd.
¾ Hello Piosenka na powitanie (www.supersimplelearning.com)
Hello! [Wave your right hand.]
Hello! [Wave your left hand.]
Hello, how are you? [Wave your right hand, then gesture towards someone else,
placing your arms in front of you in an "And you?" kind of gesture.] (Repeat)
I'm good! [One thumb up!]
I'm great! [Two thumbs up!]
I'm wonderful! [Jump in the air!] (Repeat)
Hello! Hello!
Hello, how are you? (Repeat)
I'm tired. [Slouch your shoulders and sigh.]
I'm hungry. [Rub your tummy.]
I'm not so good. [One thumb down!] (Repeat)
Hello! Hello!
Hello, how are you? (Repeat 3x) 
¾ Kalendarz – ta aktywno wprowadza przedszkolaki w nazewnictwo dni tygodnia,
miesicy i pór roku. Nauczyciel pomaga ustali waciw dat do momentu, gdy s w stanie
zrobi to samodzielnie. Przedszkolaki mówi Today is Monday a nauczyciel wypowiada
pozosta cz daty. Ta czynno wykonywana jest przez pojedynczego przedszkolaka, który
zmienia si codziennie. Nauczyciele powinni poprosi przedszkolaki, by powiedziay lub
zapieway dni tygodnia w kolejnoci. Przedszkolaki umiej zapiewa the Four Seasons
Song i zidentyfikowa pory roku na wykresie.
¾ Pogoda – ta aktywno prezentuje zmiany klimatu. Wybierz pomocnika pogodowego,
by wyjrza za okno i opowiedzia o pogodzie (Today is rainy/sunny/windy/cloudy/foggy/snowy.
It is cold/hot.). Nauczyciel wykorzystuje karty obrazkowe, by uatwi uczniom zapamitanie
sownictwa. Porozmawiaj z uczniami o pogodzie. Zach ich do sprawdzania pogody w trakcie
dnia poprzez wygldanie przez okno i suchania odgosów przyrody (deszcz, grzmoty, mocny
wiatr). Zapiewajcie The Weather Song (Weather, weather/ Weather, weather, / What will
the weather be today? / sunny and warm/ sunny and warm/ That’s what the weather will be
today.)
Jeli przedszkolaki nie umiej poprawnie odpowiedzie, nauczyciel powinien nieco im
podpowiedzie: Is the sky white or blue? A jeli jest biae: Does anyone know what that means?
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It’s cloudy. Is it raining outside? Is it snowing outside? Is it cloudy outside? Is it windy outside?
Yes, it is! No, it is not!
Alternatywnie: Koo Pogodowe – stwórz koo pogodowe, by wczy dzieci do
porannych obserwacji pogodowych.
¾ Ubierzmy Dolly/Tommy’ego – po kalendarzu i pogodzie przedszkolaki mog uczy
si ubiera lalk. Konieczny bdzie plakat lalki wraz z rónymi naklejkami, umieszczony na
cianie. Caa grupa decyduje, jakie ubrania bd tego dnia odpowiednie dla lalki
Dolly/Tommy’ego w zalenoci od pogody. Nauczyciel wykorzystuje t aktywno do nauki
nazw ubra , czci ciaa oraz wzmacnia znajomo liczebników oraz kolorów.
¾ Poranna gimnastyka – aktywnoci ruchowe dla przedszkolaków to klaskanie,
podskoki, rozciganie si, przysiady, bieg w miejscu itd.
Stosuj proste rymowanki i nie zapomnij o rekwizytach, które zilustruj wiersze (np. Karty
obrazkowe, fotografie, kukieki, wypchane zabawki).
A bear, a cow, a fish, a turtle (powtórz)
Touch your head, touch your shoulders
Touch your knees, touch your toes!
An elephant, a hippo, a horse, a lion (repeat)
Touch your eyes, touch your ears
Touch your mouth, touch your nose!
A panda, a rabbit, a duck, a frog (repeat)
Say hello, say hello
Wave your hands and say hello!
Here we go!
clap your hands, clap, clap, clap
wash your hands, wash, wash, wash
shake your hands, shake, shake, shake
brush your teeth, brush, brush, brush
wash your face, wash, wash, wash
comb your hair, comb, comb, comb
hands up, hands down
hands in front, hands behind
I like English (x3)
¾ Let’s meet! – zabawy w krgu, majca zachci do uywania angielskiego;
przedszkolak podaje maskotk osobie obok mówic My name is Maria. Please, take Mousey.
Dziecko obok odpowiada Thank you Maria. You’re welcome! Gra ko czy si, gdy kady si
przedstawi.
B. SEKWENCJA “PLANUJ-RÓB-RECENZUJ”
9 Czas planowania – 10 minut dla przedszkolaków na zaplanowanie, co chc robi
podczas czasu pracy (miejsce do odwiedzenia, materiay do wykorzystania, dzieci do wspólnej
zabawy);
9 Czas pracy – 45-60 minut dla przedszkolaków na przeprowadzenie planów
(lub ich dostosowanie do nowych zainteresowa i sytuacji)
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9 Czas podsumowania – 10 minut dla przedszkolaków, by podsumowa
i przywoa wraz z nauczycielem, co zrobili i czego si nauczyli.

C. CZAS W GRUPIE
¾ Czas w maej grupie – niewielka grupa przedszkolaków spotyka si z nauczycielem,
by eksperymentowa, wypróbowa nowe umiejtnoci, rozwizywa problemy.
¾ Czas w duej grupie z rodzicami — Czas spdzony w duej grupie buduje poczucie
wspólnoty. Powi czas na znalezienie rodziców, którzy maj wicej czasu wolnego i byliby
zainteresowani staniem si rodzicem grupy. Zapro takich rodziców do aktywnego wczenia si
w zajcia grupy, zaproponuj granie na jakim instrumencie, nauczenie przedszkolaków piosenki
lub prostego ta ca, przeczytania historyjki czy zagrania w przedstawieniu. Wykorzystaj
rodziców jako czytaczy na specjalne okazje. Przedszkolaki, nauczyciel i rodzic mog wspólnie
uczestniczy w zajciach ruchowych i muzycznych, interaktywnym tworzeniu historyjek oraz
dzieli inne dowiadczenia.
D. CZAS NA EWN TRZ – warto spdza co najmniej 30 minut dziennie poza
budynkiem, czerpic przyjemno z ywych, czsto haaliwych gier lub sportów na wieym
powietrzu.
E. PRZEJCIA – przejcia to czas midzy rónymi aktywnociami w cigu dnia, jak i czas
przyjcia oraz wychodzenia z przedszkola. Na ten czas naley równie zaplanowa wartociowe
zadania.
F. CZAS JEDZENIA I ODPOCZYNKU – posiki i przekski pozwalaj dzieciom czerpa
rado ze zdrowego jedzenia w przyjaznym rodowisku spoecznym. Czas odpoczynku moe
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oznacza czas drzemki.
Przedszkolaki potrafi by wietnymi asystentami dla nauczycieli. Nauczyciele
przedszkolni powinni wyznacza codziennie maych pomocników w klasie jak I w przedszkolu,
biorc pod uwag ich wiek oraz moliwoci. Dziki temu dzieci naucz si by odpowiedzialne
za sal zaj. Warto uy znaczków lub koszulek, które oznacz „dyurnych”.
9 Weather Helper – pomocnik pogodowy, który przy uyciu kart obrazkowych ilustruje na
tablicy pogod tego dnia;
9 Bell Ringer – dzwonnik, czyli przedszkolak, który dzwoni na znak, e nadszed czas
sprztania;
9 Sink Monitor – stranik zlewu, czyli przedszkolak, który nadzoruje, by dzieci w azience
ustawiay si w kolejce do mycia rk;
9 Line Leader – lider kolejki, czyli dziecko, które stoi na przodzie kolejki, gdy grupa
przechodzi do innego pomieszczenia;
9 Snack Helper/ Lunch Helper – pomocnik przy posikach, czyli dziecko, które ukada
zastaw stoow;
9 Plant Helper – Opiekun rolin, czyli przedszkolak, który zajmuje si rolinami
w kcikach;
9 Helper of the Day, czyli pomocnik dnia.
Na koniec dnia wszyscy pomocnicy podlegaj ocenie ich pracy – po przejrzeniu Tablicy
Pomocników zostaj nagrodzeni za wysiki naklejkami Dobra Robota.

V.5. ZAANGAOWANIE RODZICA W EDUKACJ DWUJZYCZN
Wielu dorosych zostaje postawionych przed koniecznoci obcowania z jzykiem
angielskim podczas wyjazdów zagranicznych, uczestniczc spotkaniach biznesowych czy
w konferencjach, czsto nie rozumiejc nic z tego, co sysz. W tej sytuacji “to lub py ” wielu
ponosi porak. Nie chciej tego dla swojego dziecka! Zaangauj si we wczesn edukacj
dwujzyczn dla swojej pociechy! Rodzice powinni uczestniczy zarówno w rozwoju programu
dwujzycznoci jak i jego wprowadzaniu. Prawdziwe i aktywne partnerstwo z rodzicami jest
kluczowe, jeli przedszkolaki maj odnosi sukcesy we wczesnej nauce angielskiego jako
drugiego jzyka po ojczystym.
Przedszkola i personel edukacyjny powinni zapewni moliwoci dla rodziców, by mogli
aktywnie uczestniczy w edukacji swujzycznej swoich dzieci:
9 codzienne/cotygodniowe uczestnictwo w zajciach – rodzice s zaproszeni
to czytania historyjek, ta czenia, piewania i wspólnej zabawy z dziemi (pozwólmy im by
Czytaczami Klasy, piewakami Klasy, Tancerzami Klasy, Tenerami Pikarskimi etc.);
9 dzielenie si informacjami z rodzicami – tablica informacyjna umieszczona
w korytarzu, by wszelkie informacje dotyczce danego tygodnia i codziennych aktywnoci byy
atwo dostpne;
9 ustanowienie wartociowego dialogu z rodzicami;
9 organizowanie warsztatów dla rodziców dotyczcych edukacji dwujzycznej
i nauczania angielskiego w domu z zastosowaniem metodologii CLIL;
9 comiesiczne spotkania z nauczycielami, by przedyskutowa ich indywidualne
i zespoowe obowizki;
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9 stwarzanie przyjaznej, zapraszajcej do wspópracy atmosfery dla rodziców.
Dobry przedszkolny program dwujzycznoci jest doskonaym sposobem, by wspiera
rozwój dzieci w ich ojczystym jzyku, ale i narzdzie kierujce je w stron przyszych
dwujzycznych profesjonalnych dorosych. Zachceni rodzice aktywnie wspieraj program
dwujzyczny uczc angielskiego w domu. Obecny projekt Erasmus+, Bilingual education:
a step ahead jest ogromn szans zarówno dla rodziców jak i dzieci, by rozwija dwujzyczno
zarówno w przedszkolu jak i w domach.
Nauczyciele angauj rodziców w nauk angielskiego, proszc ich, by uywali jzyka
obcego w relacjach z dziemi, np.:
9 odpowiadajc krótkimi zdaniami;
9 angaujc dzieci we wspólne konwersacje takie jak poegnania, zaproszenia do
zabawy, piewania, biegania (Let’s play football! Let’s sing Hello Song!);
9 uywajc prostych gier interaktywnych takich jak Ring Around A Rosie czy Wheels
on the Bus’;
9 bawic si z uyciem kart obrazkowych;
9 grajc w gry zespoowe;
9 klaszczc, tupic, skaczc, podskakujc, biegajc etc. z dziemi;
9 odpiewujc piosenki If you’re happy and you know it, Old Macdonald had a farm,
One elephant balancing;
9 piewajc piosenki z gestami (tzw. plsy);
9 wiczc proste rymowanki (cat-mat, see-bee, fat-rat, ducky-lucky);
9 czytajc krótkie opowiadania codziennie (np. Cudowne historie pisane przez Leslie
Patricelli – Yummy Yucky, No No Yes Yes, Huggy Kissy, Tubby);
9 robic listy zakupów z dziemi;
9 gotujc i przygotowujc jedzenie z uyciem przepisów kulinarnych.
Nie obawiaj si, e twoje dziecko jest zbyt mae, by zacz uczy si jzyka obcego.
Wspieraj swoje dziecko cay czas, by mu pomóc zaznajomi si z angielskim, np.:
¾ witaj je kadego dnia uywajc czsto spotykanych wyrae , takich jak: Hello, How
are you?
¾ Uywaj codziennych zwrotów, np.: Let’s sing/ play/ go outside!, It’s dinner time!,
Wash your hands!, Sleep well!, Wake up, sleepyhead!;
¾ Uywaj gestów, by opisa, co si dzieje;
¾ Zach dziecko, by powtarzao z Tob, czego nauczyo si na lekcji;
¾ Zawsze uywaj pomocy wizualnych, gdy rozmawiasz ze swoim dzieckiem (takich jak
zdjcia, obrazki, zabawki czy kukieki).
Kiedy czytasz dzieciom, by wspiera ich rozwój znajomoci angielskiego:
¾ poka na obrazek i nazwij przedmiot, np. This is a car;
¾ uywaj pacynek, by zachca dzieci do komunikowania si;
¾ uywaj pojedynczego wyrazu, by zada pytanie lub poka na przedmiot powtarzajc to
sowo;
¾ zapewnij ksieczki z grubymi, kartonowymi stronami, które atwo przewraca lub tzw.
“lift the flaps books”;
¾ korzystaj z ksiek z duymi, prostymi i realistycznymi ilustracjami.
ͺ
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Jest wiele radosnych sposobów na nauk jzyków obcych. Najlepszym jest otoczenie
dziecka naturalnym jzykiem podczas zabaw, w rozmowach z dorosymi i innymi dziemi,
w piosenkach i rymowankach, historyjkach i grach. Wszystkie dzieci mog nauczy si znacze
wyrazów w innych jzykach.

VI.

ROZWÓJ NAUKI DRUGIEGO JZYKA NA WCZESNYM
ETAPIE

VI.1. KROKI W NAUCE JZYKA ANGIELSKIEGO JAKO DRUGIEGO JZYKA

Wczesne lata s podstaw rozwoju dziecka. Jzyk pozwala przedszkolakom rozumie
rodowisko, które je otacza. Dwujzyczno obejmuje rozumienie i mówienie w dwóch jzykach
w tym samym czasie. Natomiast edukacja bilingualna to system, w którym wszystko nauczane
jest w dwóch jzykach, ojczystym i obcym. Aby doskonale opanowa dwa jzyki, przedszkolaki
musz mie z nim kontakt na co dzie .
Najlepsz drog pomocy przedszkolakom w efektywnej nauce jest dopasowanie si do
ich stylów nauki i wielorakich umiejtnoci: wzrokowo-przestrzennych, logicznomatematycznych, fizyczno-ruchowych, muzyczno-rytmicznych, wewntrz personalnych,
interpersonalnych, naturalistycznych i duchowych. Modzi uczniowie powinni mierzy si
z jzykiem angielskim kadego dnia. Nauczyciele natomiast powinni stawia na nauk
angielskiego poprzez materiay wizualne, po którym nastpuje suchanie. Dzieci w wieku
przedszkolnym s niezwykle przystosowane do nauki jzyków, atwo przyswajaj nowe sowa,
wyraenia czy struktury gramatyczne.
Nauka drugiego jzyka lub inaczej sekwencyjna nauka jzyka jest nauk jzyka obcego,
gdy pierwszy jzyk zosta dobrze opanowany. Istnieje sze kolejnych etapów nauki drugiego
jzyka, ale na etapie wczesnego dzieci stwa tylko dwa z nich mog zosta rozpoczte przez
dziecko w wieku przedszkolnym: etap przed-produkcyjny (etap 1 i 2) oraz etap wczesnej
produkcji (krok 3, 4, 5 i 6).
Naley przekazywa dokadne instrukcje schematyczne, aby przedszkolaki otrzymay
zrozumiae dla nich wprowadzenie. Powinno si uywa materiaów wizualnych oraz innych
przydatnych przedmiotów, które mogyby wesprze materiay naukowe. Komunikaty powinny
by proste, sowa czone z mow ciaa i gestami; naley równie uywa czasu Present Simple
oraz powtarza sowa kluczowe. Unikaj nadmiernego poprawiania bdów gdy cige
poprawianie nie poprawi zdolnoci jzykowych dziecka. Umacniaj nauk poprzez wskazywanie
modelowych wypowiedzi w jzyku obcym.

.
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KROK 1
Na etapie przed-produkcyjnym nauki drugiego jzyka istnieje zjawisko nazywane
równie cichym okresem, które jest powszechne w nauce jzyka obcego u dzieci; dzieci w wieku
przedszkolnym przyswajaj nowy jzyk, ale nie wysawiaj si w nim. Okres ten trwa
najczciej sze tygodni lub duej, w zalenoci od osoby. Im modsze dziecko, tym wicej
czasu trwa cichy okres. Naley powoli zanurza dziecko w nauk jzyka angielskiego. Powinno
si wykorzystywa rymowanki, piosenki, filmiki oraz filmy animowane. Na tym etapie
nie naley jeszcze prosi o powtarzanie sów ani zmusza do mówienia. Naley uywa
materiaów wizualnych i prosi uczniów, aby wskazywali odpowiednie obrazki lub sami
pokazywali, co dane sowo znaczy. Pokazuj i opisuj dane przedmioty (np. powiedz: “To jest
auto” i poka obrazek przedstawiajcy auto lub auto-zabawk). Gestykuluj, wskazuj i pokazuj
jak najwicej.
Inne metody nauczania jzyka obcego:
¾ puszczanie pyt z prostymi piosenkami i rymowankami w jzyku angielskim
¾ ogldanie krótkich filmów
¾ ogldanie krótkich filmów animowanych
¾ ogldanie prostych i krótkich animowanych historyjek.
KROK 2
Zacznij uywa prostych i znanych komend oraz krótkich wyrae
rozkazujcym:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

w trybie

Stand up! - Sit down! - Wsta ! Usid !
Close/shut the door! - Zamknij/Otwórz drzwi!
Look at me! - Spójrz na mnie!
Silence, please! / Be quiet! - Prosz o cisz!/Bd cie ciszej!
Raise your hand! - Podnie rk!
Listen! / Listen to the music! - Suchaj!/ Suchaj muzyki!
Come here! - Podejd tu!
Colour! - Pokoloruj!
Draw! - Narysuj!
Paint! - Pomaluj!
Let’s sing! - Zapiewajmy!

Tumacz podane komendy na jzyk ojczysty. Pó niej, gdy przedszkolaki zostan ju
zapoznane z komendami przesta je tumaczy. Naley uywa ruchów i gestów, aby wesprze
rozumienie. Korzystaj z mowy ciaa, np. kciuki podniesione w gór bd oznacza
“w porzdku!/Dobra robota!”, palec wskazujcy przytknity do ust bdzie oznacza “Prosz
o cisz!/Cisza!”. Mów i pokazuj znaczenie danych wyrae , np. powiedz “Umyjcie rce!”
i kiedy dzieci bd patrze udawaj, e jeste w trakcie mycia rk.

Ͳ
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KROK 3
Zapoznawaj dzieci ze sowami. Nauczaj ich sownictwa. Prezentowanie sownictwa
tematycznego pozwala dzieciom kojarzy sowa oraz porzdkuje ich wiedz. (McGee
& Richgels, 2003)
Na etapie wczesnoprodukcyjnym nauki jzyka obcego dzieci w wieku przedszkolnym
zaczynaj uywa krótkich sów i zda , ale nacisk kadziony jest wci na suchanie
i przyswajanie nowego jzyka. Na tym etapie popeniane jest mnóstwo bdów. Zawsze pro
dzieci, aby powtarzay nowe sowa. Nauczyciele mog wprowadzi nastpujce tematy,
oczywicie wedug motywu przewodniego danego tygodnia:
¾ numery (1-10)
¾ kolory
¾ przymiotniki (np. may duy, wysoki, szczliwy, smutny, zmczony)
¾ czci ciaa
¾ emocje
¾ pogoda
¾ zabawki
¾ ubrania
¾ zwierzta (np. zwierzta domowe, gospodarskie, dzikie)
¾ warzywa i owoce
¾ jedzenie i picie
¾ praca
¾ rodki transportu
¾ czasowniki
KROK 4
Regularnie powtarzaj sownictwo na lekcji oraz popro rodziców, aby robili to samo
z dziemi w domu. Dzieci zaczn wtedy caociowo rozumie poznane struktury i pojedyncze
sowa. Z czasem przyzwyczaj si do mowy uywanej w klasie, szczególnie jzyka zwizanego
z jego rodowiskiem. Pro dzieci, aby wskazyway obrazki i powtarzay nowe sowa.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

zagraj w loteri obrazkow, bingo i gry z kartami obrazkowymi
zagraj w gry sowne – np. I spy
udawajcie róne rzeczy
zagraj w gry wymagajce ruchu – np. Simon says, Charades, What’s the time Mr. Wolf?
graj w gry z uyciem palców
uywaj materiaów plastycznych – kolorujcie, rysujcie, malujcie, wycinajcie
korzystaj z piosenek i rymowanek
korzystaj z gier piewanych
naucz gier wymagajcych liczenia i skakania
czytaj i opowiadaj historie kadego dnia (szczególnie te, które wykorzystuj wyraenia,
które si powtarzaj)
¾ wprowadzaj nowe sownictwo
¾ cz sowa z czynnociami i przedmiotami
¾ uprawiajcie sporty
ͳ
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KROK 5
Ucz gramatyki i struktur zdaniowych. Nie ma potrzeby szczegóowego wyjaniania zasad
gramatycznych, natomiast naley przyzwyczaja dzieci do suchania i uywania rónych struktur
gramatycznych w danym kontekcie. Przedszkolaki szybko pojm rónic pomidzy “he” (on)
a “she” (ona) i zaczn uywa form liczby pojedynczej i mnogiej. Staraj si przedstawia
wszystko w jak najprostszej formie.
Na przykad:
¾ odmiana czasownika TO BE (I am Maria. You are Miss Lily. He is Tom. - Jestem Maria.
Ty jeste Pani Lily. To jest Tom);
¾ zaimki i czasowniki (I walk. You dance. He plays. - Ja id. Ty ta czysz. On gra.);
¾ przymiotniki (I am tall. You are happy. He is hungry. - Jestem wysoki. Jeste szczliwy.
On jest godny.);
¾ spójniki (Mary and Lily, Tom or Jerry – Mary i Lily. Tom i Jerry.);
¾ wtrcenia (woof-woof, quack-quack, splash, oh – hau-hau, kwa-kwa, plask, o!);
¾ pytania tak/nie oraz pytania z “lub/albo”
Zachcaj przedszkolaki do przejmowania inicjatywy na przykad poprzez pozwalanie im
prowadzenia pewnych aktywnoci, takich jak: poranne wiczenia, czytanie obrazków,
prowadzenie gier, zabaw z kukiekami, czy udzia w konkursach na piewanie piosenek
i recytowanie rymowanek.;
¾ organizuj wiczenia plastyczne – kolorowanie, rysowanie, malowanie, wycinanie;
¾ piewajcie piosenki;
¾ uprawiajcie sporty;
¾ organizujcie teatr cieni, przestawienia kukiekowe;
¾ stwórz wasne historie lub ksieczki dla przedszkolaków .
Uywaj modelowych wyrae
i pro swoich uczniów o ich powtórzenie
i modyfikowanie. Na przykad: nauczyciel mówi: It is a lion. - To jest lew. Dziecko powtarza
i mówi: It is a big lion. - To jest duy lew./ It is a strong lion. - To jest silny lew. / It is a fast lion.
- To jest szybki lew. Staraj si tworzy jak najwiksz ilo modyfikacji.
W trakcie wszystkich kolejnych etapów
Kadego dnia uywaj zwrotów i okrele charakterystycznych dla komunikacji w klasie.
Zbuduj swoim uczniom rodowisko interaktywne. Wszystkie zwroty powinny by stosowane,
jeli to moliwe, wraz z gestami. Upewnij si, e uywasz nastpujcych zwrotów w podanych
sytuacjach:
¾ powitania i poegnania (np. Hello! Cze! Good morning! Dzie dobry! Good bye! Do
widzenia! Bye, have a nice day! Pa, miego dnia! Enjoy your day! Miego dnia! See you
tomorrow! Do zobaczenia jutro!);
¾ spontaniczne reakcje (np. Thank you! Dzikuj! You're welcome! Prosz bardzo! Bless
you! Na zdrowie! Congratulations! Gratulacje! Please! Prosz! Sorry! Przepraszam!);
¾ przyciganie uwagi dziecka (np. Listen! Posuchaj! Look! Spójrz! Pay attention! Suchaj
mnie! Watch out! Uwaaj!);
ʹ
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¾ proba o zrobienie czego (np. Repeat after me! Powtórz po mnie! Can you repeat, please?
Moesz powtórzy? Work in groups! Praca w grupach! Work in pairs! Praca w parach! Get
together in groups of four! Stwórzcie grupy czterosobowe! Speak louder! Mów goniej!)
¾ wyraenia gratyfikujce (np. Well done! - wietnie! Very well! Bardzo dobrze! Good job!
Dobra robota! Great job! wietna robota! Excellent! Wspaniale!Wonderful! Cudownie! Go
on! Dalej! Go ahead! Kontynuuj!)
¾ wprowadzenie planu dnia, miejsca i tematu (np. Let's start our class. Zaczynamy
zajcia.Today, we are going to... Dzi bdziemy zajmowa si... I'm going to count if you
are all in the classroom. Policz czy wszyscy jestecie dzi w klasie. Who is not here?
Kogo nie ma? What date is it today? Jaka dzi jest data? / What's the date today? Jaki jest
dzi dzie ? What’s the weather like today? Jaka jest dzi pogoda?
¾ okazywanie wsparcia (np. Try again! Spróbuj jeszcze raz! Once again! Jeszcze raz! Say it
again! Powiedz to jeszcze raz! Relax! Spokojnie!)
¾ Sprawdzanie czy dziecko rozumie (np. Do you understand me? Rozumiesz mnie? Is it
clear? Czy to jest jasne? Are you ready? Jestecie gotowi? How do you say.... in English?
Jak nazywamy... po angielsku?)

VI.2. ROZUMIENIE JZYKA OBCEGO


Proces rozumienia jzyka obcego to skomplikowany proces, jednake najwaniejszy
w rozwijaniu umiejtnoci jzykowych. To bardzo wane, eby dzieci miay wsparcie u osób
dorosych w czasie “cichego okresu”, poniewa wspiera to ich rozumienie jzyka obcego. Gdy
dzieci s po raz pierwszy wystawione na kontakt z jzykiem obcym, najczciej skupiaj si na
suchaniu i ogólnym rozumieniu. Dzieci potrzebuj rozrónia d wiki w jzyku angielskim,
dlatego naley wprowadza co raz wicej jzyka angielskiego na co dzie . Naley dawa im jak
najwicej okazji do suchania. To pomaga im zapozna si z wymow, charakterystycznymi
d wikami, akcentem i rytmem jzyka. wiczcie te umiejtnoci korzystajc z nastpujcych
metod:
¾ suchanie angielskich piosenek – dzieci powinny sucha ich kilkukrotnie;
¾ ogldanie krótkich filmów animowanych – równie powinny by one ogldane
kilkukrotnie;
¾ korzystanie z kolorowanek – pro swoich uczniów by kolorowali poszczególne obrazki
danym kolorem (np. Colour a pear green. Pokoloruj gruszk na zielono. Colour two cars
blue. Pokoloruj dwa samochody na niebiesko);
¾ wiczenia na czenie obrazków – popro uczniów by poczyli dwa wypowiedziane przez
Ciebie obrazki (np. a rabbit and a horse, a tree and a bird – królik i ko , drzewo i ptak);
¾ karty pracy;
¾ wydawanie komend i opisywanie przedmiotów (np. Give me a blue toy car. Podaj mi
niebieskie auto zabawk. Show me a teddy-bear. Poka mi misia. Jump three times!
Podskocz trzy razy! Shut the door! Zamknij drzwi!);
¾ zadawanie prostych pyta do opowiadanej historii;
͵
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¾ odgrywanie ról – krótkie dialogi w restauracji, w parku, w sklepie z zabawkami, w sklepie
zoologicznym;
¾ metody z wykorzystaniem kart obrazkowych i zda do doko czenia;
¾ zagadki – np. gra Riddle me this, riddle me that! np. It is small/ It loves milk and fist/ It
meows/ What is it? - Jest mae/Kocha mleko/Miauczy/Co to jest?
¾ Zagadki z rysunkami – w trakcie opowiadania zagadki nauczyciel moe rysowa to co
dzieci maj zgadn a uczniowie próbuj poczy rysunek ze zgadywanym sowem.
Dzieci w wieku przedszkolnym, aby staway si coraz lepsze w nauce jzyka
angielskiego, musz by cigle wystawiane na kontakt z jzykiem, czy to w klasie czy w domu.
Dobrym pomysem jest rozpoczcie projektów typu Erasmus+/eTwinning z instytucjami
przedszkolnymi z krajów anglojzycznych. Mona równie zorganizowa zajcia z jzyka
angielskiego z native speakerami, czy to nauczycielami czy innymi uczniami, poprzez program
Skype.
VI.3. KOMUNIKACJA W JZYKU OBCYM

Na trzecim etapie nauki jzyka obcego komunikowanie si za pomoc sów staje si
coraz czstsze, zdania s dusze a sownictwo bogatsze, nawet, jeli ucze opiera swoje
wypowiedzi na kontekcie lub znanych mu zagadnieniach. Ten etap zostaje zako czony wraz
z ko cem szkoy podstawowej. W tym momencie nauka jzyka angielskiego staje si dla ucznia
nie lada wyzwaniem. Etap ten zostaje kontynuowany przez rozpoczcie etapu mówienia
pynnego.
Dzieci w wieku przedszkolnym, jak i doroli posiadaj róne umiejtnoci, style uczenia
si i komunikowania. Dlatego na tym etapie pozwól dzieciom komunikowa si niewerbalnie
(np. poprzez wskazywanie, pokazywanie, przynoszenie przedmiotów). Z czasem dzieci zaczn
komunikowa si bazujc na pojedynczych sowach, formuach oraz wyraeniach nauczonych na
pami. Bd próbowa komunikowa si na róne sposoby, najlepiej jak umiej. To wane, aby
nauczyciele byli wiadomi, e poziom rozumienia jzyka angielskiego przez dzieci przewysza
ich umiejtnoci mówienia w tym jzyku oraz, e umiejtno komunikacji nie powinna by
mierzona ze wzgldu na znajomo gramatyki.

Ͷ
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VII. METODY NAUCZANIA, TECHNIKI, PROCEDURY
Nauczyciel jest w peni odpowiedzialny za wybór metod nauczania i dostosowanie ich do
struktury danej grupy, musi take wzi pod uwag rodki dydaktyczne, jakimi dysponuje
przedszkole oraz stosowa si do Programu Nauczania zatwierdzonego przez Ministerstwo.
Nauczyciel moe zdecydowa czy zorganizuje dane wiczenie (zajcie) z ca klas,
w grupach czy indywidualnie(zajcia zrónicowane) – w zaleno ci od specyfiki wiczenia
i wieku (poziomu) dzieci.
Biorc pod uwag metody nauczania powinno si pooy nacisk na nastpujce
zagadnienia:
¾ Ustne metody nauczania powinny by sklasyfikowane jako metody wypowiadania si
(opowiadanie, opis, obja nienie, itp.) oraz metody konwersacji (rozmowa/pogadanka, rozmowa
heurystyczna (nauczyciel – ucze ), pytania dotyczce danego tematu, itp.);
¾ Diagnostyczne (badawcze) metody nauczania: bezpo rednie zbadanie obiektu lub
zjawiska ( systematyczna i niezalena obserwacja, mae eksperymenty, itp.) oraz po rednie
badania (demonstrowanie obrazków, filmów, itp.)
¾ Podczas wikszo ci wicze nauczyciele powinni uywa ekstensywnych metod,
opartych na inwencji uczniów (wiczenia, prace praktyczne, itp.) i symulowanych przez
nauczyciela dziaaniach, np. gry dydaktyczne, nauka poprzez scenki odgrywane przez uczniów,
itp.
¾ W edukacji przedszkolnej gra jest gównym bod cem, który stymuluje umysowe
i fizyczne zdolno ci uczniów oraz umoliwia adaptowanie uczniów do ogólnych wymogów
edukacji.
W nauczaniu przedszkolnym stosuje si nastpujce rodki dydaktyczne:
¾ przedmioty przydatne do danego tematu (ro liny, muszelki, nasiona, owady, skay itp.)
¾ przyrzdy techniczne ( przyrzdy do mierzenia, artykuy gospodarstwa domowego,
itp.)

¾ materiay wykonane przez uczniów ( modele z plasteliny, modele zamków, itp.)
¾ pomoce obrazkowe ( obrazki, zdjcia, atlasy, mapy, albumy, gry planszowe, itp.)
¾ pomoce drukowane ( ksiki dla dzieci, ksiki wicze , itp.).

Pomoce drukowane powinny by gromadzone przez przedszkole albo przez rodziców
uczniów (szczególnie te rekomendowane przez nauczyciela).ʹ͵
Metody nauczania s efektywnym sposobem organizowania i zarzdzania procesem
edukacji, powszechn procedur, która powoduje, e wysiki nauczyciela przekadaj si na
wysiki uczniów.
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Metody
nauczania
dziel
si
na
dwie
kategorie:
tradycyjne
oraz
nowoczesne/interaktywne. Tradycyjne metody to: ekspozycja ( pokaz), rozmowa (pogadanka),
obserwacja, demonstracja, wiczenia, wyjanianie. Interaktywne metody s nowoczesnym
sposobem do stymulowania nauczania badawczego, wicz umiejtno analizowania
i wzbudzaj kreatywno przedszkolaków. Uywaj interaktywnych metod, aby zainteresowa
uczniów, uczy przez dowiadczenia, badania. wicz wspóprac w grupach i zespoach oraz
wspieraj prac indywidualn. Nacisk naley ka na sownictwo, pynno w mówieniu,
wymow, troch mniej – na gramatyk. Przedszkolaki powinny by zachcane, aby uczestniczy
w dziaaniach, komunikowa si, wypowiada swoje opinie, ale nie jest wymagane, aby mówiy
po angielsku.
Techniki najczciej uywane przez nauczycieli w nauczaniu jzyka angielskiego
w przedszkolach to:
¾ mimika i gesty, które pozwalaj zrozumie i przyswoi sownictwo i zdarzenia,
¾ uycie opowiada , piosenek, wierszyków, aby utrwali wymow, intonacj
i umiejtno suchania,
¾ uycie kart z obrazkami ( flashcards), aby wprowadzi nowe sownictwo, bez
tumaczenia sownego.
¾ wiczenia ustne i powtarzanie, które zachcaj do nauki jzyka angielskiego,
¾ kukieki – aby wzmocni motywacj uczniów do uczestnictwa w lekcjach,
¾ gry i zabawy, jako baza do nauki i rozwoju przedszkolaków ( wane na tym etapie
rozwoju),
¾ filmy video uatrakcyjniaj zajcia i ksztac umiejtno suchania oraz utrwalaj
sownictwo.
Wane jest, aby stworzy tak atmosfer na zajciach, eby dzieci mogy odkrywa nowy
jzyk i uczy si znanych i stymulujcych zabaw.
VII.1. KLASYCZNE PODEJCIE DO NAUCZANIA I UCZENIA

Tradycyjne metody nauczania to:
Pokaz – jest to metoda, która zapewnia systematyczn i cig wiedz, zapewnia proste, szybkie
i efektywne nauczanie. Przekazuje wiele informacji w stosunkowo krótkim czasie,
Rozmowa (pogadanka) – jest to rozmowa, czy dialog pomidzy nauczycielem a uczniami,
oparta na pytaniach i odpowiedziach, aby stymulowa i ukierunkowywa proces nauczania,
Obserwacja – jest to stae i systematyczne ledzenie danego obiektu czy zjawiska, opisywanie
i wyjanianie jego przebiegu. Jest to sposób uzyskania nowych informacji, ale take metoda
wzbudzajca mylenie przyczynowo – skutkowe, analityczne i syntetyczne, wiczenie
umiejtnoci badawczych oraz wzbudzajca zainteresowanie naszym rodowiskiem,
Demonstracja – ta metoda jest uywana, aby zaprezentowa dany obiekt lub zjawisko (albo
przedstawi zjawisko zastpcze), a take przedstawi lub spowodowa pewne zachowania,
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zdarzenia, dowiadczenia, tak aby da uczniom wsparcie w percepcyjnym odbiorze oraz
zapozna ich z waciwym przebiegiem pewnych zjawisk,
Metoda wiczeniowa – polega na wykonywaniu staych i powtarzajcych si zachowa
i dziaa w formie teoretycznych i praktycznych umiejtnoci. Umacnia wiedz, rozwija
umiejtnoci i zdolnoci, stymuluje potencja twórczy,
Metoda wyja niajca – polega na wyjanianiu zasad, zwizków, praw, hipotez poprzez
odkrywanie zasadniczych praw i zwizków pomidzy danym obiektem a zjawiskiem oraz
pokazywanie ich genezy – jak powstaway. Odkrywa prawd opierajc si na dedukcji,
Metoda problemowa – opiera si na kreowaniu sytuacji problemowych, rozwizanie, których
wymaga prawdziwego wysiku, co prowadzi do poszerzania horyzontów poznawczych,
Metoda opowiadania – jest to ustne przedstawienie jakiej akcji, rzeczywistej lub fikcyjnej,
która przebiega w okrelonym czasie. Opowiadanie musi by ywe i emocjonalne wygoszone
z odpowiedni intonacj i si gosu. Opowiadanie wdraa uczniów do suchania ze
zrozumieniem i zapamitywania najwaniejszych faktów oraz uczy poprawnego wyraania
myl. Jego celem jest przekazanie informacji, ale równie pobudzenie wyobra ni uczniów.

VII.2. NOWE PODEJCIE DO NAUCZANIA I UCZENIA SI
VII.2.1. DRAMA

Ta strategia pomoe dzieciom uczszczajcym do przedszkola:
9 Wspólnie pracowa w maych grupach
9 Rozwin wiadome zrozumienie
9 wiczy zaimplementowane okrelone jzyk i umiejtnoci
.
Zanim rozpoczniesz prac dram:
1. Aby odgrywanie ról byo skuteczne naley upewni si, e w klasie/grupie panuje
atmosfera zaufania. Naley równie ustanowi zasady panujce podczas odgrywania ról. Zasady
te powinny zawiera nastpujce zaoenia:
9 Kady mówi po kolei;
9 Reakcje i uczucia wszystkich uczestników s traktowane z szacunkiem;
9 Kady ma prawo do wyraenia swojego zdania.
2. Upewnij si, e dzieci dobrze rozumiej cel w jakim odgrywaj role (np., aby
zademonstrowa zachowanie asertywne i aby doskonali umiejtno prowadzenia).
3. Jeli na sali znajduje si publiczno zachcaj i przygotuj j, aby aktywnie zaangaowaa
si w dram. Przygotuj dla niej sprecyzowan rol. Na przykad publiczno moe utosamia
si z uczuciami odgrywanymi przez aktorów, stosownie komentowa akcje i dostarcza
waciwej odpowiedzi zwrotnej.
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4. Stwórz warunki poprzez wybranie scenariusza odpowiedniego dla przedszkolaków lub
ewentualnie pozwól wychowankom zrobi to samodzielnie.
5. Uywaj raczej imion postaci ni prawdziwych imion dzieci. Niektóre z nich mog
bardziej zaangaowa si w dram, jeli dostan niewielki rekwizyt (np. torb, kapelusz, mask).
6. Unikaj uywania skrajnych stereotypów i nie pozwól, aby problemy okazay si
nadmiernie przejaskrawione.
Podczas dramy:
1. Daj wychowankom wystarczajco duo czasu, aby mogli przewiczy rol zwaszcza,
jeli maj wystpowa przed publicznoci. Wystpowanie przed publicznoci nie zawsze jest
konieczne, poniewa przedstawienie nie jest tak wane jak jego realizowanie.
2. Pozwól wychowankom kierowa akcj. Poczekaj do ko ca zanim zrobisz jakie uwagi.
Nie osdzaj dziaa zgodnych ze scenariuszem i podjtych przez wychowanków jako dobrych
lub zych. Zamiast tego skup uwag na alternatywach i/lub konsekwencjach akcji.
3. Przed rozpoczciem dramy przypomnij wychowankom, aby pamitali o tym, e akcja
powinna by zwiza (tzn. kilka minut zwykle jest wystarczajce). Jeli drama zaczyna
pogarsza si, zatrzymaj j szybko, przedyskutuj, co si wydarzyo i ponownie skup si na akcji.
4. Jeli wychowankowie zaczynaj si zoci, odwró role tak, aby dzieci musiay
argumentowa przeciwny pogld. By moe takie dziaanie pomoe wychowankom rozwin
zrozumienie i empati dla opinii innych osób. Nie omieszkaj wypi dzieci z roli, jak
odgryway (tzn. przez zabranie rekwizytów, kostiumów lub identyfikatorów) lub przez
ogoszenie, e ich rola si sko czya.
Po pracy dram:
1. Uywaj pyta otwartych skupiajcych si na uczuciach odgrywanych postaci,
wyraonemu nastawieniu, konsekwencjom akcji, wyborom/alternatywie/akcji i na tym, czego
wychowankowie nauczyli si o sportretowanych postaciach podczas podsumowania dramy.
Pozwól, aby podsumowanie zajo wystarczajc ilo czasu na dostarczenie pozytywnej
odpowiedzi zwrotnej dla wysiku osób biorcych udzia w dramie.
2. Podsumowujc dram, popro wychowanków, aby nadali jej osobisty charakter poprzez
rozwaenie, co oni zrobiliby w podobnej sytuacji w prawdziwym yciu w podobnej sytuacji.
Upewnij si, e wychowankowie zastanawiaj si nad tym, czego si nauczyli i rozwaaj
zastosowanie wyuczonych zachowa do rozwizywania podobnych sytuacji napotkanych
w przyszoci. Drama moe by odegrana ponownie poprzez odwrócenie ról, aby
zademonstrowa inny bieg akcji.
3. Pamitaj, e najwaniejsze s badanie, dyskusja i ponowne opracowane sytuacji, która
miaa miejsce podczas trwania dramy, a nie sama drama. Jej efektywno zaley od wiedzy,
umiejtnoci i wraliwoci moderatora.
Wdraanie
Przygotuj odpowiednie scenariusze tak, aby uczniowie przyjmowa róne role w celu
budowania empatii i umiejtnoci spojrzenia na dan sytuacj z rónych perspektyw.
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VII.2.2. MOZAIKA
Definicja: Jest to proces nauczania, poprzez wspóprac i niezaleno grupy w celu
rozwizania danego zadania.
Cel: dokumentowanie i prezentowanie niezalenych bada oraz zostanie ekspertem w badanej
dziedzinie.
Kroki:
1. Ustal temat i podziel go na 4 – 5 podtematów:
Dla kadego podtematu nauczyciel powinien ustali, na którym z nich wychowankowie
maj skupi swoj uwag. Sporód dzieci wyznacz eksperta/lidera.
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2. Organizacja grup uczcych si:
Nauczyciel dzieli uczniów na 4 – 5 grup, a nastpnie kademu z nich daje symbol lub
numer odpowiadajcy przydzielonemu podtematowi. Kady temat bdzie opracowywany
niezalenie przez kad grup i jeden z wychowanków zostanie ekspertem w opracowywanym
temacie.
Przykad: Numer 1 opracuje KOTY, numer 2 – PSY, numer 3 – KURY, numer 4 – KACZKI.
Samodzielna praca – wychowankowie opracowuj arkusz z danymi oraz arkusz eksperta.
Pozostae podtematy przedszkolaki opracowuj w domu.
3. Tworzenie grup eksperckich:
Grup ekspertów tworz przedszkolaki, które maj przydzielony ten sam symbol lub numer.
Grupa tworzona jest w celu przedyskutowania, pogbienia, zrozumienia i uporzdkowania
uzyskanej niezalenie wiedzy.
Dyskusja w grupie ekspertów – czonkowie grupy dziel si nowo zdobyt wiedz.
Celem grupy ekspertów jest zrozumienie i zapamitanie zdobytych informacji w celu
przekazania ich w atrakcyjny, jasny i efektywny sposób swoim kolegom z przedszkola.
4. Zadania grupy opracowywane podczas zdobywania wiedzy:
a) Raport druynowy
Eksperci w atrakcyjny sposób dziel si swoj wiedz ze swoimi kolegami, którzy s
ekspertami w pozostaych podtematach. Metoda nauczania/uczenia si bdzie oparta na
materiaach audio video umoliwiajcych zarówno nauczanie jak i uczenie si. Przedszkolaki
mog uywa zarówno komputera, plików, folderów, gier planszowych lub sylwetek.
Przedszkolaki aktywnie suchaj podczas prezentacji nastpnie zadaj pytania nauczycielowi
a kolega – ekspert jest pewny, e jego kolega rozumie wszystkie informacje przekazane prze
eksperta. Przedszkolak – ekspert zadaje pytania swojej grupie dopóty dopóki nie upewni si, e
grupa rozumie, pamita i nauczya si przedstawianego materiau.
Po kolei kady ekspert realizuje te same cele.
5. Podsumowanie/ewaluacja:
Demonstrowanie rezultatów.
Kada grupa przedszkolaków pokazuje osignite rezultaty i to, czego si nauczyli.
Podsumowanie moe by ustne lub pisemne. Nauczyciel projektuje kart oceny lub ankiet
zawierajc pytania dla kadego przedszkolaka.
Tabela pokazuje: elementy, które przedszkolaki musz uwydatni, kiedy opracowuj
materiay, aby zosta ekspertem w danym temacie. Obrazy, które maj by opracowywane przez
przedszkolaków s dla nich zrozumiae.
Karta dla eksperta moe by róna dla rónych tematów, np.:
9 Niedoko czone rysunki
9 Labirynt
9 Krzyówka i amigówka
9 Ankieta
Nauczyciel wypenia puste miejsca w formularzu na podstawie wybranej metody. Nauczyciel
prowadzi notatki z kadej prezentacji, aby pomóc uczniom na wypadek gdyby czuli si
skrpowani podczas prezentacji.
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Korzy ci metody:
¾ Ta metoda rozwija umiejtnoci suchania, wspópracy, aktywnego
zaangaowania w rozwizywanie zada ;
¾ Przedszkolaki ucz si czerpa informacje z wielu róde;
¾ Przedszkolaki ucz si wspópracy z kolegami;
¾ Przedszkolaki wicz sztuk prezentacji i wystawiania prac na wiele sposobów;
¾ Przedszkolaki ucz si ocenia wasne umiejtnoci;
¾ Przedszkolaki ucz si wykorzystywa swoje moliwoci, co prowadzi do
wzrostu wewntrznej motywacji;
¾ Przedszkolaki wspópracuj z kolegami, którzy ucz si tego samego tematu;
¾ Przedszkolaki zyskuj pewno siebie. Ucz si od innych i ceni te form
wymiany wiedzy.

VII.2.3. TECHNIKA LOTOSU
Definicja
Technika lotosu to sposób na interaktywne dziaanie przedszkolaków w grupie. Ta
technika daje moliwo znalezienia zwizku midzy ideami z jednego tematu, podzielonymi na
osiem podtematów.
Cel
Stymulacja inteligencji wielorakich i potencjau twórczego poprzez aktywnoci
indywidualne oraz grupowe, dotyczce tematyki z rónych dziedzin.
Opis metody
Technika lotosu zaczyna si od gównego tematu, który zostaje podzielony na osiem
podtematów wyraajcych osiem pomysów, które zostan podzielone na tematy do opracowania
w grupach.
Kroki:
1. Rozrysowanie diagramu;
2. Umieszczenie gównego tematu na rodku rysunku schematycznego;
3. Przedszkolaki myl nad zawartoci / pomysami / wiedz zwizan z gównym
tematem;
Wyznaczenie omiu podtematów;
4. Ustanowienie (w maych grupach) nowych zwizków / relacji / midzy tymi
omioma podtematami i przeniesienie ich na diagram;
5. Prezentacja rezultatów pracy w grupie. Zarówno uczniowie jak i nauczyciel
analizuj produkty aktywnoci, oceniaj zawarto oraz podsuwaj nowe
pomysy, co mogoby by nastpnym krokiem.
Korzy ci:
¾ Stymulacja potencjau twórczego;
¾ Rozwój umiejtnoci i zdolnoci:
9 Poznawczej;
9 Komunikacyjnej;
9 Przywódczej;
9 Samooceny i satysfakcji ze swojej pracy.
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VII.2.4. KOSTKA
Definicja
Odkryta w 1980 roku strategia nauczania i uczenia si, wzoruje si na algorytmie,
którego celem jest opis, porównanie, poczenie, analiza, wdroenie i dyskusja, kiedy chcesz
zgbi nowy temat lub ulepszy ju znany, poprzez dodanie nowej wiedzy lub analiz sytuacji
z innej perspektywy.
Kroki
9 Stwórz grupy 4-5 osobowe;
9 Kady przedszkolak w grupie odgrywa rol w zalenoci od zadania;
9 Przedszkolaki rozwizuj indywidualne problemy w okrelonym czasie;
9 Przedszkolaki prezentuj inn odpowied . Wszystkie przedszkolaki w grupie
zgbiaj odpowied , komentuj, mog wymaga ponownego postawienia
pytania, aby si upewni, e kopot zostanie prawidowo rozwizany.
Uwaga!
Jeli strategia zostaje wprowadzona równoczenie w kilku grupach, konieczna jest
obecno drugiego nauczyciela w celu monitorowania pracy.
Metoda kostki ma dobre rezultaty w obserwowaniu zada przeprowadzanych
bezporednio, jako e nauczyciel okrela odpowiednie zadanie dla kadego przedszkolaka, aby
zmotywowa proces nauczaniaǤ
Porady
9 Aby zrónicowa gry, nauczyciel tworzy kostki rónej wielkoci – tworzy

wiczenie, w którym kostka staje si „intelektualn gwiazd” lekcji.
9 Nauczyciel przedstawia róne zadania w formie pyta .
9 Nauczyciel pisze zadania, bd tematy poprzez konkretne symbole w postaci
wyrazów lub wyrazów z obrazkami (kwiaty, licie, drzewa, flagi, gwiazdy)
Kroki:
9
9
9
9
9
9

Opisz
Porównaj
Pocz
Przeanalizuj
Zastosuj
Dyskutuj
Przedszkolaki odpowiadaj na pytania i rozwizuj zadania, które s przystpnie
sformuowane i nakierunkowuj mylenie w stron dobrej odpowiedziǤ
W celu obserwacji, nauczyciel musi poda za 6 krokami: opisz, porównaj, pocz,
przeanalizuj, zastosuj, dyskutuj. W innych wiczeniach zadania s przypadkowe, a kolejno jest
ustalana poprzez rzucenie kostkǤ
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VII.2.5. PRACA PARAMI/ZMIANA PAR
Definicja: nauczanie w parach jest jedn z metod nauczania i interaktywnego uczenia si grupy,
która polega na rozwizywaniu zada w parach.
Cel: Metoda ta stymuluje komunikacj i rozwizywanie problemu poprzez prac w parach.
Opis metody
Kroki:
1. Zorganizowanie grup uczniów
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¾ Klasa (grupa) dzieli si na dwie jednakowe grupy uczniów, którzy zajmuj miejsca na
krzesach ustawionych w dwóch koach, (mniejszym wewntrznym i wikszym
zewntrznym).
¾ Sposoby podziau uczniów na grupy:
a) uczniowie dostaj dwa rodzaje symboli (np. kwiatki i gwiazdki lub flagi i piki) po
jednym rodzaju dla kadej z grup. Symbole mog by wylosowanie, przydzielone przez ucznia
lub przydzielone przez nauczyciela. Jedna grupa (np. kwiatki, siada na krzesach
w wewntrznym kole, pozostaa grupa np. gwiazdki – poza koem).
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b) wszyscy uczniowie stoj w kole a nauczyciel kolejno odlicza do dwóch, nastpnie
wszyscy uczniowie, którzy otrzymali nr 1 siadaj na krzesach w kole a pozostali z nr 2 siadaj
poza koem lub odwrotnie.
c) w przypadku wikszej liczby uczniów, mona rozda na przemian karty z duymi
i maymi literami. Uczniowie z maymi literami siadaj w kole, pozostali poza koem,
pocztkowe pary tworzy si poprzez np. A-a B-b (uczniowie siedz twarzami do siebie).
d) jeli jest nieparzysta liczba uczniów, nauczyciel pracuje z uczniem, który nie ma pary.
2. Zarzdzanie problemem
¾ Nauczyciel przekazuje zadanie lub inne problematyczne kwestie w kolejnoci ich
rozwizywania.
3. Praca parami
¾ uczniowie pracuj w parach, zaczynajc od par wybranych na pocztku,
¾ uczniowie z wewntrznego koa pozostaj niezmiennie w tym samym miejscu,
¾ uczniowie z zewntrznego koa na znak nauczyciela przemieszczaj si zgodnie
z ruchem wskazówek zegara,
¾ pary si zmieniaj, uczniowie otrzymuj nowe zadania, zadanie ko czy si
kiedy dziecko ponownie spotka si ze swoim pocztkowym partnerem.
4. Prezentacja rezultatów
¾ uczniowie wracaj do koa lub pókola
¾ brane pod uwag s rozwizania podane przez poszczególne pary
¾ nauczyciel zapisuje wyniki w diagramie na kartce papieru, w portfolio uczniów
lub w dzienniku grupy
Korzy ci metody
¾ uczniowie pracujc w parach zmieniaj si tak, e przy danym zadaniu pracuje
caa grupa uczniów
¾ jest to atwa metoda do zastosowania wszystkich rodzajów aktywnoci uczniów
¾ metoda ta daje moliwo dziecku pracy z kadym uczniem w klasie,
¾ rozwija wielorak inteligencj
¾ metoda zmieniajcych si par pobudza wspóprac oraz wzajemne wspieranie
si w wyraaniu wasnego zdania/ wasnej opinii
¾ uczy tolerancji i zrozumienia
¾ rozwija sprawne mylenie, a take jzyk i uwag.

VII.2.6. MYL CE KAPELUSZE
Definicja:
Jest to technika interaktywna, która pobudza kreatywno uczniów, opiera si
na odgrywaniu ról, poprzez które uczniowie mog swobodnie wyraa swoje myli
w odniesieniu do znaczenia kolorów kapeluszy.
Do zastosowania tej metody potrzebnych jest sze kapeluszy, kady w innym kolorze:
biay, czerwony, óty, zielony, niebieski i czarny.
Grupa uczestników wybiera swoje kapelusze i dokadnie odgrywa swoj rol, która jest
od nich wymagana.
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Kroki:

9 tworzy si grup skadajc si z szeciu uczestników,
9 kapelusze s rozdane uczniom
9 nauczyciel wyjania zagadnienie/przedmiot dyskusji, tak by bya zrozumiana przez
uczniów,
9 uczniowie dyskutuj nad poszczególnymi kwestiami zgodnie ze znaczeniem koloru
kapelusza

Organizacja metody:
Opcja 1:
9 nauczyciel wybiera 6 uczniów, z których kady zaoy kapelusz.
Opcja 2:
9 nauczyciel tworzy 6 grup, z których kada otrzyma jeden kapelusz.
Znaczenie kolorów My lcych Kapeluszy:
1. Niebieski Kapelusz
9 jest liderem gry
9 wszystko widzi, nadzoruje i koordynuje wiczenie, take analizuje i wyjania
sytuacj/zadanie
9 moe interweniowa, jest uznawany przez pozostaych
9 rozwizuje moliwe konflikty
9 wybiera prawidowe/waciwe rozwizanie, daje sygna do kontynuacji gry oraz do
jej zako czenia
9 nauczyciel take pozostaje pod tym kapeluszem/w tym kapeluszu
2. Biay Kapelusz
9 podaje informacje o temacie dyskusji
9 myli obiektywnie, nie przechwala si
9 obserwuje i szybko identyfikuje relacje, fakty i powizania
9 zna sposób rozwiza i materiay, które mog by pomocne przy rozwizaniu
problemu,
9 pozostae kapelusze szukaj jego umiejtnoci/moliwoci do przechowywania
informacji
9 przedstawia surowe informacje bez interpretacji i opinii
3. Czerwony Kapelusz
9 kapelusz z wielk wyobra ni i okazujcy empati do powstajcych problemów
9 widzi i analizuje problemy emocjonalne, tematy i sytuacj gry
9 przeywa rone emocje, wspóodczuwanie, wcieko, sympati, yczliwo itp.
9 chce wiedzie, co inne kapelusze czuj i myl i jak zareaguj na róne sytuacje
9 jest odkrywc uczu innych
4. Czarny Kapelusz
9 wyraa/ma negatywne mylenie/znaczenie, ale take logiczne i krytyczne
9 ostronie osdza spraw (przyczyn)/wydarzenie
9 wyraa mroczne, smutne perspektywy,
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9 podkrela bdy, ze wydarzenia
9 kapelusz, który pozwala dostrzec wszelkie zagroenia zwizane z danym
rozwizaniem oraz nieprzestrzeganiem zasad
5. Zielony Kapelusz
9 wyraa bukiet kreatywnych pomysów, nowych moliwych rozwiza
9 szuka alternatyw, które pomog uczniom uzyska nowe rozwizania, opcje
i moliwoci wyboru
9 nie ma granic w wyraaniu nowych i niespodziewanych/zaskakujcych pomysów
6.

óty Kapelusz
9 ma pozytywne, optymistyczne i logiczne mylenie
9 jest to byszczcy kapelusz z pozytywnymi aspektami (stronami)
9 bierze pod uwag moliwe zalety rozwizania, moliwoci i informacje
9 formuuje sugestie, prawdziwe i hipotetyczne propozycje
9 szuka moliwych korzyci
9 analizuje pomysy, materiay, kreatywne rozwizania proponowane przez Zielony
Kapelusz

Korzy ci:
9
9
9
9
9

systematyzuje i weryfikuje wiedz
tematy do dyskusji dotyczce codziennych zmaga
gromadzi i wykorzystuje informacje
uczniowie rozwijaj ducha druyny, integruj si w grupie
ucz si jak wyraa swoje opinie (zdanie)

VII.2.7. TAJEMNICZA PODRÓ
Definicja
Metoda Tajemniczej Podróy jest gr na wyobra ni, podczas której przedszkolaki s
nakierowywane zgodnie z ich umiejscowieniem w przestrzeni.
Cel: Zbadanie najbliszego obszaru na podstawie usyszanych krótkich komend.
Opis metody
Metoda Tajemniczej Podróy charakteryzuje si wczaniem przedszkolaków, które
wyróniaj si: duchem kreatywnoci, spokojem, umiejtnoci logicznego mylenia,
komunikacj, orientacj w przestrzeni, dobrym humorem, ciekawoci, zmysem obserwacji, etc.
Postepowanie zgodnie z zasadami gry pozwala dzieciom osign zamierzony cel.
Kroki:
1. Organizacja grup
Przedszkolaki dziel si na grupy po cztery osoby. Kada grupa dostaje numer
zaczynajc od 1, w zalenoci od liczby grup lub innego koloru kropki bd flagi etc. Za kadym
razem jedna z grup zostaje przewodnikiem podróy. Wspólnie wyznacza si miejsce startu
podróy (np. w roku pracowni, na rodku klasy, przy biurku nauczyciela).
2. Prezentacja tematu, celów oraz zada
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Nauczyciele zapraszaj wszystkich w podró do Krainy Cudownoci (Wonderland).
Kada grupa wybiera inn lokalizacj i przygotowuje si do omawianego tematu, wymyla
pytania dla innych grup. Nauczyciel pisze na kartce nazwy symboli wszystkich grup i miejsca,
które wybrali. Nauczyciel jest jedyn osob, która zna „tajemnicze” miejsca i kontroluje ruchy
grup.
3. Praca w maych grupach
Ta metoda wymaga koncentracji na kilku rodzajach aktywnoci, m.in: edukacja
jzykowa, zadania matematyczne, gry, zabawy relaksujce i twórcze. W sekrecie kada z grup
wybraa miejsce, które pó niej dekoruj w zgodzie z tematem gry. Mog te zaprezentowa
powód wybrania tego miejsca. Te aktywnoci najczciej maj miejsce podczas swobodnej gry.
4. Podró w kierunku celu wyprawy czy w sobie kilka typów aktywnoci (prac
w grupach, prac indywidualn, prezentacj)
W kolejnoci chronologicznej lub poprzez losowanie zawodnicy wyruszaj w pierwszym
kierunku z miejsca startu. Jeden przedszkolak z innej grupy bdzie kierowany/prowadzony przez
swoj grup przy uyciu komend, dotyczcych pooenia, np. “go ten steps forward”; “go five
steps to the left and go two steps forward”. Jeli przedszkolak przekroczy dystans lub zrobi zbyt
due kroki, oznacza to, e przewodnik (nauczyciel) nie oceni waciwie odlegoci. Przewodnik
wyda wtedy komend “Stop”.
5. Tajemnicze przybycie do celu podróy
6. Ewaluacja- jest integraln czci aktywnoci, przedszkolaki oceniane s na kilku
poziomach
9 Prezentacja w grupie;
9 Prezentacja indywidualna;
9 Poprawne, jasne, zrónicowane pytania
Korzy ci
¾ Stymulacja rywalizacji midzy grupami;
¾ Trening dla wszystkich dzieci;
¾ Ocena wiedzy, umiejtnoci, stopnia opanowania zagadnienia;
¾ Praktyka w orientacji w przestrzeni;
¾ Stymulacja kreatywnoci.
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VII.2.8. PKNICIE GWIAZDY
Definicja
Pknicie gwiazdy jest metod stymulowania kreatywnoci, sposobem relaksacji
przedszkolaków i jest oparta na wypowiadaniu pyta w celu rozwizania problemów i dokonania
nowych odkry.
Cel
Formuowanie pyta i tworzenie pocze pomidzy pomysami przedszkolaków
odkrytymi podczas interakcji grupowej oraz indywidualnie w celu rozwizania problemu.
Materiay: dua gwiazda, pi maych, ótych gwiazd, pi czerwonych strzaek, pionki.
Opis metody
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1. Przedszkolaki siedz w pókolu i proponuj problem do rozwizania. Gówna idea
zostanie zapisana bd narysowana na duej gwie dzie.
2. Na kadej z piciu gwiazd nauczyciel pisze pytanie, np. Kto? Co? Gdzie? Kiedy?
Dlaczego? Picioro dzieci we mie po kolei po jednym pytaniu. Kade z wybranych dzieci
wybierze troje lub czworo kolegów tworzc w ten sposób pi grup.
3. Grupy wspópracuj w rozwijaniu pyta .
4. Pod koniec, dzieci wracaj do pókola i przekazuj rozwinite pytania – albo poprzez
przedstawiciela grupy lub indywidualnie. W zalenoci od potencjau grupy, przedszkolaki
z innych grup odpowiadaj na pytania bd formuuj inne.
5. Co jest brane pod uwag: pytania przedszkolaków, ich wysiek aby rozwin
odpowiednie pytania jak równie kooperacja i interakcja.

Korzy ci metody
¾ Nowy sposób osigania celów programu.
¾ Jest uywana w rónych wiczeniach: czytanie obrazków, wywiady, historyjki, gry
edukacyjne, wiczenia matematyczne, wiersze, ocena.
¾ Stymuluje kreatywno indywidualn lub grupow.
¾ Pomaga zadawa pytania w celu rozwizania zaproponowanego problemu.
¾ Rozwija i wiczy mylenie przyczynowe, róne inteligencje, jzyk, podzielno uwagi.
ͻʹ


PRZEDSZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA – EDUKACJA DWUJZYCZNA
C.L.I.L.


VII.3. METODY EWALUACYJNE
VII.3.1. OPOWIADNIE HISTORYJEK - ORGANIZER

Nauczanie opowiadania historyjek jest jedn z najlepszych metod, któr nauczyciel moe
wczy w prezentacj lekcji. Nauczyciele ju docenili jak wan rol peni opowiadanie
historyjek. Organizer graficzny jest metod, która pomaga przedszkolakom opowiedzie
ponownie historyjk. Kiedy chcemy ponownie opowiedzie histori, mówimy najwaniejsze jej
czci w odpowiedniej kolejnoci. Pomaga to nam lepiej zrozumie histori i zapamita j na
duej. Przedszkolaki buduj swoj wiedz o ponownym opowiadaniu poprzez przywoywanie
wanych detali historyjek. Ucz si rozróniania, co jest najwaniejsze. Przedszkolaki mog
uywa specjalnych kart, maych rekwizytów, pacynek, plakatów ze wskazówkami, czy nawet
ksiki, aby pomóc sobie w procesie nauki ponownego opowiadania. Nauczyciel pomaga
przedszkolakom okreli, co jest wane i w tym celu uywa graficznego organizera. Tak
naprawd ponowne opowiadanie historii i streszczanie s czci syntezy.
Popro przedszkolaki, aby uyy swojej doni w celu uporzdkowania historii. Palce su
jako przypomnienie czci historyjki.
¾ Kciuk – tytu historii – Jaki jest tytu opowiadania?
¾ Palec wskazujcy – bohaterowie – Jakie postaci wystpuj w historyjce?
¾ Palec rodkowy – gówni bohaterowie – Kto jest gównym bohaterem opowiadania?
¾ Palec serdeczny – wydarzenia – O czym jest opowiadanie?
¾ May palec – zako czenie – Jak zako czya si historia?
Uywaj Metody Rki, a przedszkolaki przyzwyczaj si do ponownego opowiadania
historyjek. Zaprezentuj j wiele razy. Jest to prosty sposób zapamitania aspektów opowiadania.
Metoda ta jest bardzo pomocna, gdy przedszkolaki zostaj poproszone o ponowne opowiedzenie
historyjki, w szczególnoci przez osob inn, ni ich nauczyciel. Na przykad, rodzice czsto nie
potrafi pomóc dzieciom odtworzy opowiadania, poniewa nie wiedz jakie dodatkowe pytania
im zada. Podziel si tym pomysem z rodzicami, a bd mogli wykorzysta t metod w domu.
Kiedy przedszkolaki zapoznaj si dobrze z Metod Rki, naucz ich bardziej zoonej metody –
Organizer Ciaa. Popro, aby dzieci dotykay poszczególnych czci ciaa, kiedy odpowiadaj
na pytania::
¾ Gowa – tytu historii - Jaki jest tytu opowiadania?
¾ Ciao – bohaterowie – Jakie postaci wystpuj w historyjce?
¾ Szyja – gówni bohaterowie – Kto jest gównym bohaterem opowiadania?
¾ Prawa rka – pozytywni bohaterowie – Kto jest pozytywnym bohaterem opowiadania?
¾ Lewa rka – negatywni bohaterowie – Kto jest negatywnym bohaterem opowiadania?
¾ Prawa noga – wydarzenia – O czym jest opowiadanie?
¾ Lewa noga – zako czenie – Jak zako czya si historia?
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VII.3.2. PODWÓJNA BAKA
Definicja: Technika Podwójnej Ba ki grupuje podobie stwa i rónice pomidzy dwoma
przedmiotami, procesami, zjawiskami, pojciami.
Opis metody: Podwójna ba ka jest rysowana jako dwa due koa, które symbolizuj temat, np.:
¾ Wiosna – Lato
¾ Zwierzta domowe – Dzikie zwierzta
¾ Owoce – Warzywa
¾ Las – RówninaǤ
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Obrazki prezentujce charakterystyczne cechy, szczególne cechy i rónice s
umieszczane na zewntrz kó, z prawej i lewej strony.
VII.3.3. DIAGRAM VENNA
Definicja
Stosowany jest przy maksymalnej efektywnoci dziaa obserwacyjnych, historyjek i gier
edukacyjnych oraz rozmów celem usystematyzowania wiedzy lub pomysów.
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Kroki
9 Komunikat o zadaniu
Midzy zwierztami domowymi i dzikimi istniej podobie stwa i rónice.
Przedszkolakom dano dwa okrgi (czerwony i zielony). W czerwonym dzieci musiay umieci
obrazy ze zwierztami domowymi a w zielonym musieli umieci obrazy z dzikimi zwierztami.
W rodku dwóch okrgów znajduje si óta przestrze , gdzie dzieci maj okrela cechy
podobie stwa midzy tymi dwoma kategoriami.
9 Praca w parach lub grupach
9 Po zako czeniu prac nad diagramem przedszkolaki zaczynaj pracowa indywidualnie,
w grupach, aby doda lub poprawi swoj wczeniejsz prac.
9 Dziaanie gówne
Wszystkie dzieci otrzymuj schemat Venna i maj za zadanie wypeni go obrazami
i rysunkami.

VII.3.4. PRACA METOD PROJEKTU
Definicja
Jest to metoda nauczania, w której dzieci zdobywaj wiedz i umiejtnoci poprzez prac
w duszym okresie nad danym tematem, w celu zbadania odpowiedzi na zoone pytanie,
wtpliwoci lub wyzwanie.
Praca metod projektu zawiera:
9 Wiedza kluczowa, zrozumienie, i umiejtno ci osigania sukcesu - Projekt
koncentruje si na osiganiu celów przez dzieci równie poprzez treci i umiejtnoci takie jak:
krytyczne mylenie rozwizywanie problemów, wspópraca i branie odpowiedzialnoci za
wasne czyny.
9 Podejmowanie wyzwania lub kwestionowanie - Projekt zawiera w sobie znaczcy
problem do rozwizania lub pytanie, na które odpowied stanowi swego rodzaju wyzwanie.
9 Pogbione poszukiwanie odpowiedzi – dzieci angauj si, w trwajcy duej okres
czasu, proces zadawania pyta , znajdywania rodków i stosowania si do uzyskanych informacji.
9 Wiarygodno - Projekt dysponuje odniesieniami do rzeczywistoci i realnego wiata,
zada i narzdzi, standardów jakoci i wpywu na rzeczywisto w odniesieniu do osobistych
opinii i obaw dzieci oraz ich zainteresowa i problemów.
9 Gos i wybór dzieci- przedszkolaki mog podejmowa pewne decyzje o projekcie,
o tym, jakie dziaania podejmuj i co tworz.
9 Refleksja - przedszkolaki i nauczyciel zastanawiaj si wspólnie nad wycignit nauk,
nad skutecznoci swoich dziaa rozpoznawczych i projektowych, na jakoci pracy dzieci oraz
na przeszkodach i rodkach jakie podjto, aby je przezwyciy.
9 Krytyka & Weryfikacja - przedszkolaki daj, otrzymuj i wykorzystuj informacje
zwrotne w celu poprawy samego procesu jak i produktów.
9 Produkty dla szerszej publiczno ci – przedszkolaki pokazuj efekty swojego projektu
poza przedszkolem, tumaczc, wywietlajc i przedstawiajc go szerszemu gronu odbiorców.
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VII.3.5. METODA TWORZENIA HERBÓW
Definicja: Technika tworzenia herbów to propozycja zestawu schematów, rysunków i fraz, które
caociowo ukazuj syntez prawdziwego aspektu.
Cele
¾ Identyfikacja cech tematu zarówno w formie pisemnej jak i symbolicznej.
¾ Osignicie wspólnego zadania w okrelonym czasie przy jednoczenie relaksujcej
atmosferze penej wspópracy.
Herby mog by realizowane przez du grup przedszkolaków (caa klasa) lub dzieci mog
pracowa w maych grupach (4-5 przedszkolaków). Czas pracy i ilo dzieci w grupie mog ulec
zmianie w zalenoci od stopnia trudnoci zadania. Po sko czonej pracy kady zespó prezentuje
herb i porównuje wasn prac z innymi w obecnoci wszystkich uczestników zaj.
Zalety
Technika tworzenia herbów moe by stosowana w dziaaniach, które dotycz edukacji
jzykowej, edukacji ekologicznej, dotycz edukacji spoecznej, rozmów, w grach edukacyjnych,
opowiadaniach oraz obserwacji.
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Etapy
1. Zadanie komunikacyjne
¾ Grupy 4-5 przedszkolaków musz rozwiza zadanie na dany temat w cigu
15 minut;
¾ Kada grupa przedszkolaków ma inn grup tematycznych herbów: sklep, park
itp.
2. Tworzenie herbu przez grup
¾ Kada grupa powinna mie podzielony herb. Liczba i ksztat komór moe si
waha od tematu. Przedszkolaki musz wspópracowa midzy sob przy tworzeniu herbu
wasnej grupy.
3. Wystawa i ekspozycja stworzonych herbów oraz ich ocena
¾ Mini wystawa herbów kadej grupy
¾ Przedszkolaki odwiedzajce wystaw komentuj j i wyraaj wasn opini
¾ Kada grupa przedszkolaków moe przedstawi herb podajc równie
szczegóowe informacjami o kadym elemencie i obrazie znajdujcym si w herbie.
Pamitaj!
¾ W przypadku kilku grup majcych ten sam temat, kada grupa samodzielnie
przestawia elementy wasnego herbu.
¾ Lider grupy tumaczy wybór treci i symboli uytych do opisania tematyki
w herbie.
¾ Inn opcj jest równie udzia caej grupy (nie tylko lidera) przy opisie wasnego
herbu.

VII.3.6. WYCIECZKA PO GALERII
Definicja: Wycieczka do galerii stanowi technik wspólnego uczenia si, który stymuluje
mylenie, kreatywno i efektywne uczenie si, zachcajc dzieci do wyraania swoich opinii
dotyczcych zastosowania rónych rozwiza w rozmowach z kolegami i koleankami.
Cel: opracowanie planu, który doprowadzi do wypracowania jednej wspólnej opinii, bdcy
wypadkow opinii wszystkich czonków grupy.
Kroki:
1. Grupy skadaj si z 4 dzieci;
2. Grupy musz rozwiza zadania, które dopuszcza wielo rozwiza i podej.
3. Produkt dziaalnoci tych grup- opinia, wypracowana metoda rozwizania zadania bdzie
wyeksponowana na cianie w klasie, tworzc obok kolejnych metody –wystaw w galerii.
4. Na sygna nauczyciela dzieci zaczn oglda eksponaty, prace kolegów i jeli bd miay
co do nich pytania lub wtpliwoci oznacz je na pracach symbolami we wczeniej ustalony
sposób. Po zako czeniu trasy wszystkie dzieci wracaj na pocztek galerii i omawiaj wspólnie
z nauczycielem komentarze, spostrzeenia i wtpliwoci powstae przy ich pracach i w oparciu o
te uwagi ponownie rozpatruj problem.
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VII.3.7. KOMIKSY
Definicja: Komiksy to metoda pobudzania kreatywnoci i osigania celów programowych
poprzez seri chronologicznie przedstawionych rysunków i szkiców. Komiks umoliwia
wyraanie idei za porednictwem obrazów.
Cel: Rozwijanie umiejtnoci do rysowania powtarzalnych obrazków
Zapoznanie si z technik rysowania komiksów
¾ Zapoznanie si z technik rysowania komiksów
¾ Praca wykonywana jest z ca grup
¾ Przedszkolaki obserwuj, analizuj i odkrywaj poszczególne elementy pokazane na
rysunku
¾ Nauczyciel jawnie definiuje treci komiksu i prezentuje je dzieciom, w sposób który
umoliwi im pene zrozumienie
Kroki:
¾ Animowane rysunki dzieci powinny by uoone w porzdku chronologicznym, który
pokazuje rzeczywiste zachowanie lub histori
¾ Komiksy powinny si skada z dwóch czci: rysowanej i pisanej
¾ Nauczyciel czyta komiksy wybrane gosami przedszkolaków
¾ Nauczyciel wyjania i pokazuje dzieciom, e dialogi bohaterów znajduj si
w dymkach/ kókach umieszczonych w pobliu kluczowych postaci
¾ Nauczyciel analizuje wpyw czytanego komiksu na reakcje dzieci i zadaje im pytaniaǣ
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What comics you like the most? Why?
You've seen comics? Where?
Would you like to draw comic bands?



Korzy ci
¾ Metoda Komiksów stymuluje kreatywno, rozwija inteligencj wielorak, prac
zespoow, wspóprac i tolerancj
¾ Metoda ta rozwija umiejtno analizowania, obserwacji, odkrywania i syntezy;
kojarzenia obrazów z tekstami i znakami wyraajcymi uczucia i emocje na rysunku
¾ Komiks jest nowoczesnym narzdziem do nauki w rónoraki sposób i metoda ta jest
oparta na rzeczywistych moliwoci przedszkolaków.

VII.3.8. ATA/ SPYTAJ-RZU -ODPOWIEDZ
Metoda ta jest szczególnie elastyczna i atwa do zastosowania w pracy w duych
grupach przedszkolnych. Jest to prosta gra polegajca narzucaniu piki od jednego dziecka do
drugiego. Dziecko, które rzuca pik, zadaje pytanie dziecku, które pik zapao. Po udzieleniu
odpowiedzi dziecko to rzuca pik do innego dziecka zadajc kolejne pytanie.
Nawet przegrana w grze umoliwia aktywny udzia niemiaym dzieciom,
podejmujcym wyzwanie przycigajc ich uwag. Dzieci uznaj wszystko jako element gry.
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VII.3.9. ZAGADKI
Definicja
¾ Zagadki s metodami nauczania sucymi stymulowaniu kreatywnoci. Z ich
pomoc oraz przy uyciu logicznego mylenia w metaforyczny sposób mona
zidentyfikowa dane zjawisko lub przedmiot.
¾ Zagadki s pytaniami dla bystrych umysach
¾ Zagadki s opisem cech przedmiotów, istot lub zjawisk
¾ Zagadki s jak wiersze, których tytuów mona si domyle
Cel
Pobudzanie kreatywnoci i zdolnoci do formuowania syntetycznego opisu i zbiorów
cech. Zazwyczaj kada zagadka ma dwie czci: cz, która podsumowuje sedno zjawiska lub
przedmiotu oraz pytanie (Zgadnij co to jest?).Opis zagadki musi zawiera sowa kluczowe,
okrelajce zjawisko lub przedmiot, który jest do odkrycia. Zagadki naley zadawa w sposób
jasny, spójny i ekspresyjny, tak aby byy klarowne i jasne i moliwe byo szybkie znalezienie
odpowiedzi.
Rodzaje zagadek:
¾ opisowe- te zagadki s wykorzystywane w opowieciach, grach, obserwacjach
i opisach
¾ analityczne- stosowane w obserwacji
¾ porównawcze- stosowane w grach dydaktycznych, jako tematy do dyskusji,
opowiadania, odczyty
¾ uogólniajce- uywane w obserwacji, wykadach, zdjciach, tworzeniu historii etc.
¾ literackie – tworzone za pomoc sów i zwrotów w literacki sposób
¾ muzyczne - nauczyciele wykorzystuj wysokie i nisze tony, wyrazy
d wikonaladowcze, ekspresj gosu- wykrzyknienia i zmiany barw
¾ eliptyczne - te zagadki s uywane w zdaniach eliptycznych zbudowanych z cigów
dobiegajcych odgosów
¾ zagadki- rymy- odnoszce si do inteligencji jzykowej i umiejtnoci praktycznych
Warte zapamitania:
¾ Nauczyciel organizuje i zadaje zagadki oraz gry i towarzyszce im aktywnoci
¾ Nauczyciel przygotowuje zagadki wczeniej w domu- równie te do pokolorowania
¾ Dzieci mog wykona prace z ju wykonanymi i utworzonymi zagadkami
¾ Nauczyciel zachca dzieci do tworzenia wasnych zagadek
¾ Zagadki mona wspólnie czyta i omawia podczas wspólnego czasu na dywanie
¾ Mona stworzy wystaw ukazujc dzieciom twórcze zagadki
¾ Dzieci ucz si tworzenia zagadek z opisu znanych im przedmiotów lub obiektów
¾ Nauczyciel zapoznaje przedszkolaki z poszczególnymi czciami zagadek
¾ Przedszkolaki mog dziki temu lepiej zrozumie poszczególne elementy zagadek
Korzy ci
¾ Czsto praktykowane zagadki stymuluj umiejtno syntezy, porównywania,
uogólniania, formuowania opisów oraz dokonywania oceny
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¾ wiczenie rozwizywania zagadek stymuluje rozwój inteligencji wielorakich
¾ Zagadki rozwijaj umiejtno obserwacji, skupiania uwagi, umiejtnoci jzykowe,
wspóprac w zespole i tolerancj
¾ Zagadki stanowi impuls dla przedszkolaków do stosowania nabytych umiejtnoci
w nowych sytuacjach
¾ Zagadki mog stanowi przerywnik oraz moment relaksu w trakcie nauki

VII.3.10. KI
Definicja
Ki jest technik, w której dzieci tworz zbiór swobodnych myli na temat pewnej idei
oraz tworz poczenia midzy nimi szukajc nowych powiza i tym samym aktualizujc swoj
wiedz.
Cel
Integracja informacji uzyskanych w trakcie nauki w oryginalne skupiska, które cigle mog by
poszerzane i uzupeniane o nowe informacje.
Kroki:
a) Rozmowa o tematyce pracy
¾ Indywidualna praca;
¾ Kade dziecko ma duy arkusz papieru, dugopis, podkadk i potrzebne
obrazki.
b) Praca indywidualna
c) Praca w parach
¾ Przedszkolaki tworz pary
¾ Dzieci prezentuj partnerowi w parze swoje skupiska obrazków
¾ Kada z par uzupenia informacje we wasnym skupisku w oparciu
o wiadomoci z pracy kolegi/koleanki z pary
Stwierdzono, e dzieci nie przenosz bdnych i zych obrazków i informacji
kolegi/koleanki na wasn prac. Jeli co jest dla nich nie do zaakceptowania gono o tym
mówi. Czasem zdarza si, e w toku rozmowy z koleg/ koleank dzieci usuwaj wasny
pomys jeli stwierdz, e jest on nieprawidowy.
d) Praca w grupach
¾ Kada para prezentuje wasne skupiska myli innym parom i dodaje do swoich
wasnych informacje dostarczane przez kolegów i koleanki z grupy, korzystajc
z dostpnych etonów i talerza z napisanymi wyrazami.
e) Gówna aktywno
¾ Prezentacja powstaych bukietów na duym arkuszu papieru
¾ Kada z grup powinna powiedzie jeden nowy pomys, który nie by jeszcze
powiedziany
¾ Jeli jakie informacje nie s zgodne z tematem i tak zostaj zapisane, ale ze
znakiem zapytania do pó niejszej konsultacji z dziemi.
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VII.3.11. PLAKAT
Definicja
Jest to nowoczesna metoda suca utrwalaniu, konsolidowaniu stanu i oceny wiedzy
poprzez stymulowanie potencjau twórczego dzieci i ich oryginalno i zaangaowanie
emocjonalnie.
Cele
¾ Znalezienie wspólnej paszczyzny do wspópracy pomidzy charakterystycznymi
elementami danego tematu po analizie sytuacji, procesów, zjawisk i ogólnie
rozumianego rodowiska oraz relacji pomidzy poszczególnymi elementami
w odniesieniu do ogólnej tematyki bada .
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¾ Dokonywanie zestawie dostpnych materiaów w maych grupach, przy
jednoczesnym wykorzystywaniu rónych materiaów dydaktycznych, fotografii,
rysunków oraz ilustracji
¾ Tworzenie odpowiednich struktur sownych – zagadek, ciekawostek, informacji
oraz pobudzanie do refleksji.
Kroki
Zadanie tworzone w 4 grupach
¾ Kada grupa otrzymuje arkusz A3 lub A4 i odpowiedni materia stanowicy
ilustracje tekstu
¾ Dzieci suchaj czytanego tekstu
¾ Opisanie sytuacji oraz wydanie czytelnego polecenia dzieciom
VII.3.12. PIRAMIDA I DIAMENT
Definicja
Rozwijanie zdolnoci do "syntezy" gównych problemów, informacji oraz gównej idei
danego tematu lub tekstu literackiego.
Potrzebne zasoby
¾ Postpowa w zgodzie z zasadami budowania piramidy i diamentu;
Wskazówki
¾ Potnij kilka kwadratów o rónych kolorach;
¾ Rozpocznij budowanie piramidy dopiero po dokadnej instrukcji sownej:
9 Uporzdkuj kwadraty wg koloru (liczba kolorów powinna odpowiada
poszczególnym poziomom piramidy));
9 Zacznij od ótego kwadratu na górze, po rodku;
9 Poó czerwone kwadraty obok siebie od lewej do prawej, w rodku kadego
kwadratu umie óty kwadrat.
¾ Wyeksponuj piramid na tablicy magnetycznej lub w innym miejscu widocznym dla
dzieci;
¾ Sklasyfikuj kolory razem z dziemi wg kolorów poszczególnych poziomów;
¾ Uócie cigi kwadratów w tych samych kolorach od najkrótszego do najduszego
pasma;
¾ Zadaj dzieciom pytania:
Are the bands set in squares?
How many bands are there in a pyramid?
All pyramids have the same number of lanes?
¾ Obrazki powinny by sklasyfikowane wedug pewnego klucza i dziki temu
znale  si na waciwym miejscu. Dzieci gono omawiaj wystpujce kategorie
(owoce, warzywa, itp.).
Metoda ta moe by wykorzystywana celem zintegrowania pocztkowej wiedzy dzieci
lub celem zaktualizowania stanu ju istniejcej wiedzy i posiadanych informacji. Moe stanowi
swego rodzaju gr, która krok po kroku uczy poprzez obserwacj jak pozyskiwa informacje
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poprzez obserwacje, opowiadanie i odczytywanie symboli i obrazów. Ta metoda moe równie
skutecznie zintegrowa dziaania z obszaru zagadnie matematycznych, nauki jzyków,
znajomoci rodowiska, a take kadego dowolnego tematu mogcego stanowi element gry.

VII.3.13. NIEDOKOCZONE ZDANIA
Strategia ta pomoe uczniom:

 Przemyle indywidualnie w jaki sposób ich dowiadczenia uczenia si oddziaywaj na
siebie;
 Uogólni stan wiedzy i umiejtnoci w zmierzeniu si z realnymi sytuacjami;
 Monitorowa i ocenia proces podejmowania decyzji
 Rozumie i panowa nad swoimi emocjami.
ͳͲͷ
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Wdraanie

Po zaangaowaniu dzieci w proces uczenia si, albo w seri dowiadcze edukacyjnych,
przedszkolaki powinny wspólnie rozway szereg pyta zaprezentowanych werbalnie lub
obrazowo przez nauczyciela. Takie dziaania mog by zapisywane jako forma dziennika.
Np.: The Very Hungry Caterpillar Story
9 On Monday, he ate…(one apple)
9 On Tuesday, he ate… (two pears)
9 On Wednesday, he ate… (three plums)
9 On Thursday, he ate… (four strawberries)
9 On Friday, he ate… (five oranges)
9 On Saturday, he ate… (one piece of chocolate cake, one ice cream cone, one
pickle, one slice of cheese, one slice of salami, one lollipop, one piece of cherry
pie, one sausage, one cupcake, and one slice of watermelon)
9 On Sunday, he ate…(a leaf)

ͳͲ


PRZEDSZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA – EDUKACJA DWUJZYCZNA
C.L.I.L.


VIII. SCENARIUSZE ZAJ CLIL
SZTUKA I RZEMIOSO
PAPIEROWA G SIENICA
Temat: Papierowa gsienica
Grupa wiekowa: 4 - 6
Czas: 40 minut
Cele ogólne: Ucze :
9 Rozwinie sownictwo zwizane z tematem lekcji;
9 Rozwinie zdolno suchania, mówienia oraz swoje talenty artystycznych;
Cele: Ucze :
9 Rozwija zdolnoci uywania jzyka angielskiego za pomoc prac rcznych;
9 Rozwija techniki narracji, opowiadania;
9 Rozwija zdolno rozpoznawania ksztatów i kolorów;
Rodzaje organizacji: praca indywidualna, praca w parach, praca grupowa;
Metody dydaktyczne: rozmowa, dyskusja;
Pomoce dydaktyczne: YouTube, karta z jedzeniem dla gsienicy, karty pracy.
Sposoby ewaluacji: ciga kontrola i ocena w celu zapewnienia wysokiej motywacji procesu
edukacyjnego; informacje zwrotne na temat poprawnoci wymowy oraz pynnoci podczas
mówienia;
Zadanie 1: Zadanie wprowadzajce: Rozmowa na temat “Bardzo godnej gsienicy” (“The very
hungry caterpillar”) autorstwa Eric'a Carle'a;
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Zamierzenia: 
9 przygotowanie do rozgrzewki za pomoc rozmowy;
9 poznanie historii godnej gsienicy;
9 zobrazowanie historii gsienicy za pomoc prac rcznych;
Pomoce dydaktyczne: Opowiadanie “Bardzo godna gsienica” (“The very hungry caterpillar”)
autorstwa Eric'a Carle'a barwnie ilustrowanej w ksice, 
Prace rczne YouTube. 
Wymagane przedmioty: 1 x zielona kartka papieru technicznego w formacie A4; 1 x may
kawaek czerwonego papieru technicznego 1 x may kawaek ótego papieru technicznego; 1 x
may kawaek zielonego papieru technicznego (na li); 1 x kawaek brzowej pianki; klej;
zszywacz; noyczki; oówek; obrazki produktów spoywczych.
Postpowanie
Nauczyciel wchodzi do klasy, wita przedszkolaków i przedstawia si; Nauczyciel opowiada
przedszkolakom, e dzi bd mówi o „Bardzo godnej gsienicy” („The very hungry
caterpillar”); Uywa filmiku na YouTube pod tytuem „The very hungry caterpillar” autorstwa
Eric'a Carle'a; Nauczyciel czyta histori przedszkolakom, pokazujc róne obrazki gsienicy i
tumaczc nieznane sowa; Nauczyciel zadaje przedszkolakom róne pytania:
x What is your favourite image from the book?
x What colours are used?
x What is the caterpillar eating?
Nauczyciel pomaga przedszkolakom w tworzeniu papierowej gsienicy; Kady przedszkolak
decyduje jakie jedzenie je jej/jego gsienica, aby ona/on moga/móg odtworzy obrazek z
historii;
Sownictwo: to draw, to create, to cut, to stick, to fold, to make.
Zadanie 2: Prace rczne
Zamierzenia: ucze :
9 potrafi opisa wygld, cechy fizyczne gsienicy;
9 jest w stanie sprosta wymogom zadania.
Pomoce dydaktyczne: jaskrawe i kolorowe skarpety, talia czerwonych kart, pompony, biae
guziki, pociel baweniana, gumka recepturka, klej, noyczki,
Postpowanie:
ͳǤ Nauczyciel rozpoczyna dyskusj na temat wygldu gsienicy. Nauczyciel zadaje
przedszkolakom pytanie: „Jak porusza si gsienica?”
ʹǤ Nauczyciel mówi przedszkolakom, eby stworzyli swoje wasne pacynki, które
wygldaj podobnie do godnej gsienicy.
͵Ǥ Nauczyciel tumaczy przedszkolakom, e kiedy sko cz swoje pacynki maj za zadanie
odtworzy i ubarwi histori za ich pomoc.
ͶǤ Przedszkolaki uywaj przygotowanych materiaów by stworzy swoje wasne gsienice
suchajc rad nauczyciela.
1. Kady przedszkolak ma za zadanie opowiedzie o swojej gsienicy, kiedy sko cz swoj
prac (co je gsienica, co robi itd.)
Czas: 25 minut
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Zadanie 3: Zadanie „Z bliska”
Zamierzenia: zadanie pracy domowej, zako czenie lekcji oraz okrelenie zrozumienia tematu,
podzikowanie dzieciom za uczestnictwo.
Postpowanie: Nauczyciel przeprowadza krótkie przypomnienie treci lekcji z przedszkolakami;
Nauczyciel komentuje sposoby rozwizania zada i chwali uczniów za ich odpowiedzi;
Nauczyciel dzikuje przedszkolakom za uczestnictwo i mówi „Do widzenia”;
Organizacja: caa klasa (indywidualnie i zbiorowo);
Czas: 10 minut
Przydatne linki:
http://videos.kidspot.com.au/videos/19vxu3xyh/paper-craft-very-hungry-caterpillar#video
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9yn_pzsdhAY

POD WOD - MAKIETA
Temat: Pod wod - makieta
Grupa wiekowa: 4 - 6
Czas: 45 minut
Zamierzenia: Do ko ca lekcji przedszkolaki: 
9 Naucz si faktów na temat zwierzt wodnych;
9 Stworz makiet rafy koralowej. 
Sownictwo:
rafa koralowa, ryby, meduzy, rozgwiazdy, koniki morskie, krab, omiornica, rekiny, wieloryby,
ówie morskie, klei, kolorowa, malowa, przebija.
Wymagane przedmioty: pudeko, brystol lub papier techniczny, kredki wiecowe lub
oówkowe, farba akrylowa, biay klej, patyk, noyczki, pdzle, oówki, piasek, muszle,
papierowa miska.
Wprowadzenie: Przedszkolaki losuj kartki z pudeka, kartki z wypisanymi nazwami zwierzt
morskich (delfiny, ryby, koniki morskie, meduzy). Zalenie od wylosowanej kartki, zostan
przyporzdkowani do jednej z czterech grup (Delfiny, Ryby, Koniki morskie i Meduzy).
Rozgrzewka: Gra „Nauczyciel mówi” (Gra „Simon Says”)
„Nauczyciel mówi” to rodzaj gry, podczas której przedszkolaki maj za zadanie same doj do
zasad gry.
Nauczyciel mówi:
Dolphins would sit down, stand up and swim in place. Swim, swim, swim.... Now stop!
Fish would walk in a circle. Walk, walk, walk.... Now stop!
Seahorses would clap your hands. Clap, clap, clap. Now stop!
Run in place. Run, run, run. Now stop!
Jellyfish would do jumping jacks. Jump, jump, jump! Now stop!
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Nastpnie uczniowie dostaj zagadk. Nastpnie liczy do dwudziestu, a w tym czasie uczniowie
maj sko czy rozwizywanie zagadki. Uko czywszy, musz nazwa zwierzta wodne i roliny,
które si tam znajduj.
Zadania
Kada druyna ma za zadanie zbudowa makiet ycia pod wod samodzielnie (malowanie,
cicie, klejenie, kolorowanie).
Przygotowanie pudeka: Cz przedszkolaków musi malowa wntrze pudeka niebiesk farb
akrylow
Wykonanie figur zwierzt
A wic teraz kada druyna powinna ju sko czy budowanie swojej makiety i jak wiemy kada
druyna ma jedno zwierz. W tym momencie nauczyciel pyta jakie inne zwierzta wodne
przedszkolaki chciayby mie w swojej makiecie.
Tworzenie papierowych podpórek
Stwórz papierow podpórk w ksztacie litery „L” i przyklej j z tyu tuowia zwierzcia. Umie
podpórk na spodzie albo po bokach.
Dodawanie szczegóów ta
Doklej troch wodorostów, korali, ryb i konika morskiego w tle
Umiejscowienie zwierzt
Zwierzta bez podpórek mog zosta oparte o przedmioty na ziemi lub w nich umieszczone.
Papierowa miska, któr przykleilimy jest perfekcyjna jako miejsce dla omiornicy. Moesz
równie stworzy ryby ukrywajce si pomidzy raf koralow, przyklejajc je do patyków
i wbijajc w dno.

.
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Dodawanie piasku i muszli: Zwierzta s na swoich miejscach, moesz dodatkowo umieci
troch piasku, by stworzy piaszczyste dno. Moesz te doda troch prawdziwych muszli lub
rozgwiazd.
Przydatne linki
http://www.firstpalette.com/Craft_themes/Animals/coralreefdiorama/coralreefdiorama.html
http://www.teachingideas.co.uk/

MASKI DZIKICH ZWIERZ T
Temat: Wild Animal Mask
Grupa wiekowa: 3 - 6
Czas: 40 minutes
Cele szczegóowe:
9
opracowuje planowanie
przestrzeni za pomoc
niektórych elementów
9
uywa rónych materiaów
plastycznych w zalenoci od
kreatywnoci
9
wykonuje maski zwierzcia:
tygrys, lew, yrafa, zebra;
9
przedstawia wyniki prac
9
prawidowo trzyma kredk i
szczotk
9
identyfikuje / wskazuje
zwierzta Zoo: zebra , tygrys,
papuga , lew , yrafa, kangur ,
mapa, wielbd
Cele ogólne:
9 Budowanie / opracowanie /
zachowania wiedzy na temat
mieszka ców zoo
9 Rozwijanie
umiejtnoci
przestrzennych
wizji
i
planowania przestrzennego rozwijanie kreatywnoci.
Wymagane zasoby: symbole papierowej zwierzt: tygrysa, lwa, zebry, kangura, wielbd,
yrafa, papuga, mapa; talerze papierowe, kleje, noyczki, farby kolorach: czarny,
pomara czowy, óty; kolorowy papier; kredki pastelowe, ruchome oczy; odtwarzacz mp3;
nagranie z piosenk yjemy w zoo.
Sownictwo
Rzeczowniki: animal, tiger, lion, zebra, kangaroo, camel, giraffe, parrot, monkey.
Przymiotniki: white, black, brown, yellow, orange;
Czasowniki: sing, sit down, cut, paint, choose, stick/glue, and cut
ͳͳͳ
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Zdania i pytania: Who knows what the name of this animal is? Let's sing!, Sit at the tables,
Let’s make an animal!, Choose an animal.
Rozgrzewka:
We live in the Zoo Song
Tiger, tiger, you live in the ZOO, Live in the ZOO, live in the ZOO.
And lion lives in the ZOO, too.
Giraffe, giraffe, you live in the ZOO live in the ZOO, live in the ZOO,
And zebra lives in the ZOO, too.
Monkey, monkey, you live in the ZOO live in the ZOO, live in the ZOO,
And camel lives in the ZOO, too.
Kangaroo, kangaroo, you live in the ZOO live in the ZOO, live in the ZOO,
And parrot lives in the ZOO, too.

Wstp:
Przedszkolaki s podzielone na cztery zespoy i bd rysowa zwierzta.
Aktywno :
Przedszkolaki wykonuj zwierzta z papierowych talerzy i rónych materiaów.
Nauczyciel omawia etapy tworzenia zwierzt, a nastpnie przedszkolaki rozpoczynaj dziaania.
Nauczyciel wspiera indywidualnie zespoy i pomaga komunikowa si w jzyku angielskim.
Prezentacja WYNIKI: kady zespó przedstawia zwierzta.
Podsumowanie: Przedszkolaki przyklejaj uko czone talerze papierowe tego samego gatunku
zwierzt na jednym duym kartonie. Razem wychodz do ogrodu. Wspólnie z nauczycielem
wieszaj kartony z wczeniej przyklejonymi maskami za ogrodzeniem . Wykonana praca
wyglda jak zwierzta w ogrodzie zoologicznym.

SZYJEMY MUSZK
Temat : Szyjemy muszk
Wiek: 5 - 6
Czas trwania: 30 - 40 minut
Cele ogólne :
x
Zwikszenie kreatywnoci i mylenia .
Jzyk: needle, thread, scissors, fabric, buttons, to sew, to cut.
Wymagane pomoce:
x
wiersz lub opowiadanie z kanonu literatury przedszkolaków ‘Ta cowaa iga z nitk’;
tkanina w dowolnym kolorze; noyczki, nici, guziki, wstki, igy z zaokrglon
ko cówk, CD.
Wstp : Nauczyciel czyta wiersz z kanonu literatury przedszkolaków o wtku, igy i nici.
Wiersz Jana Brzechwy „Ta cowaa iga z nitk”.)
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Needle and thread dance’
Needle danced with the thread,
Needle – very lovely, thread – rather ugly.
Needle, the whole like a small needle,
Thread has knitted all her muddle.
Needle forward – thread after her,
Oh, how great it is to dance with you!
Needle is running very minor stitch,
And after the needle – the thread is running.
Needle on the top, thread on the side,
Needle is looking with one eye.
She slides very nimbly, cleverly, fickly,
The thread whispers – What a needle!
So they danced, so happily together,
As they finished a beautiful apron!
Rozgrzewka:
Zabawa ruchowa „Iga i nitka”.
Dzieci s podzielone na grupy, np.: 5 dzieci w jednej grupie. Dzieci s lini- nici, stoj one
w rzdzie i trzymaj si za rce. Pierwszy przedszkolak jest ig, reszta przedszkolaków jest
nici. Ni musi uwanie ledzi za ig. Przedszkolak który jest ig, chodzi po klasie a do
ko ca wiersza. Nastpnie staje si nici i idzie na koniec rzdu. Kolejny przedszkolak staje si
ig, i tak dalej a do ostatniego dziecka.
Procedura:
Przedszkolaki podzielone s na pary. Siadaj przy stoach, gdzie przygotowywane s: róne
tkaniny, noyczki, igy, nici, guziki i wstki . Przedszkolaki pracuj pod nadzorem dorosych.
Dziaanie: -Wykonanie Muszki.
Nauczyciel wyjania przedszkolakom jak wykona zadanie. Nauczyciel pokazuje
przedszkolakom, jak szy. Przedszkolaki musz zwraca uwag na poprawn kolejno
przekuwania ig - raz z boku szmatki, nastpnym za razem spod guzika. Przedszkolaki robi
i ozdabiaj muszki guzikami. Nastpnie pokazuj swoje prace pozostaym przedszkolakom.
Kontynuacja:
Przedszkolaki mog podarowa swoje prace jako prezent dla swoich dziadków lub rodziców na
specjalne okazje. Pokaza swoje prace na wystawie mody.
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MATEMATYKA
BARDZO GODNA G SIENICA
Temat: Bardzo godna gsieniczka
Wiek dzieci: 5-6 lat
Czas: 45 minut
Cele: uczniowie:
x Udoskonal posugiwanie si sownictwem zwizanym z tematem zaj
x Udoskonal umiejtno suchania, mówienia oraz pisania
x Udoskonal uycie jzyka angielskiego w zakresie matematyki
x Udoskonal porzdek chronologiczny
x Poznaj kolory oraz rozmiary
Umiejtno ci: uywanie jzyka angielskiego, mówienie oraz sownictwo
Pomoce: youtube, karta z jedzeniem gsienicy, karty pracy
Formy oceny: cige zachcanie do procesu uczenia si; informacje zwrotne zostan
dostarczone na dokadnoci przy powtarzaniu sownictwa oraz pynnoci podczas mówienia.
Cele:
x
Nabycie gotowoci do rozpoczcia zaj zdobywana podczas mówienia
x
Umiejtno uoenia we waciwej olejnoci kart, które pojawiaj si w historii.
x
Wprowadzenie dni tygodnia
Pomoce: historyjka: ‘bardzo godna gsienniczka’ – Eric Carle, wykres z jedzeniem gsienicy.
Procedura
Nauczyciel wchodzi do klasy, wita przedszkolaków i przedstawia si; Nauczyciel wykorzystuje
film na YouTube z "Bardzo godna gsienica" Eric Carle; Przedszkolaki otrzymaj wykres
z dniami tygodnia, bd musieli przenie karty z produktami, które jada gsienica w historyjce
i omówi z nauczycielem, co gsienica jada kadego dnia; Przedszkolaki otrzymaj karty, które
bd musieli umieci w kolejnoci, w jakiej pojawiaj si w historii.
Organizacja: caa klasa;
Czas: 15 minut;
Aktywno 2: Uycie jzyka angielskiego: kolory oraz obserwacja rozmiarów
Cele: znajomo kolorów, obserwowanie rónic
Pomoce: karty pracy, kredki
Procedura
Aktywno : Mówienie: nauczyciel przypomni wraz z przedszkolakami cyfry i kolory w jzyku
angielskim. Korzystajc z wykresu, nauczyciel zapyta przedszkolaków: ile jabek/ gruszek
liwek gsienica zjada w poniedziaek/ wtorek/ roda itp.
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Nauczyciel rozdaje przedszkolakom karty pracy, na których jest motyl. Zadaniem uczniów jest
pokolorowanie motyla zgodnie z cyframi 1 - óty, 2- pomara czowy, 3- niebieski, 4-zielony, 5fioletowy, 6- czerwony.
Przedszkolaki bd obserwoway rozmiary w arkuszu z dwiema kolumnami. Ich zadaniem
bdzie zakreli w kóeczko obrazek, który jest podobnej wielkoci co obrazek w drugiej
kolumnie. Przedszkolaki bd musiay sklasyfikowa motyle w zalenoci od ich wielkoci
(‘mniejsze ni’; ‘wiksze ni’).
Organizacja: caa klasa (indywidualnie oraz w grupie, w parach.
Czas: 20 minut
Aktywno 3: sztuka
Cele:
x
Umiejtnoc rozróniania dni
x
Umiejtno odpowiedniego przestrzegania wymaga
Procedura
Nauczyciel przypomina przedszkolakom nazwy dni tygodnia i pyta dzieci czy pamitaj,
co gsienica zjada codziennie (‘Co gsienica jada we wtorek?’, "Jakiego koloru s produkty,
która pojawiaj si w tej historii?’). Przedszkolaki otrzymuj strony ksiki, które bd musiay
umieci w porzdku chronologicznym i pokolorowa produkty ywnociowe zgodnie
z instrukcjami nauczyciela.
Organizacja: caa klasa (indywidualnie, w grupie, w parach);
Czas: 10 minut
Aktywno 4:
Procedura: Nauczyciel robi mae przypomnienie wród dzieci; Nauczyciel chwali
przedszkolaki; Nauczycielka dziekuje dzieciom za ich udzia w zajciach i egna si z nimi: 'Do
widzenia'.
Organizacja: caa klasa (indywidualnie oraz ca grup)
Czas: 5 minut
Przydatne linki
https://www.youtube.com/watch?v=DD5eTSpuBQA
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BUDOWNICZY I JEGO KONSTRUKCJE
Temat: Budowniczy i jego konstrukcje
Wiek: 5-6 lat
Czas: 40 minut
¾
Cele:
¾
Wspieranie rozwoju intelektualnego przedszkolaka w zakresie edukacji matematycznej
¾
Rozwijanie umiejtnoci liczenia
¾
Rozwijanie umiejtnoci w zakresie pomiaru
¾
Rozwijanie umiejtnoci rozpoznawania ksztatów geometrycznych
Wymagane materiay: magnetofon, CD, zegar, zdjcia przedstawiajce róne budynki (wysokie
i niskie), zdjcia z cyframi 1-10, cegieki o rónej wielkoci, fotografie przedstawiajce róne
zawody: nauczyciel, straak, policjant, papierowe cegieki o rónych kolorach, narzdzia:
motek, wiertarka, kask, rubokrt, ruby (kilka z kadego rodzaju), garnki, szklanki, filianki ,
kask straaka, czapka policyjna, kolorowe karteczki (czerwony, zielony, óty, niebieski),
obrcze w kolorach (czerwony, zielony, óty, niebieski) 2 torebeczki w kolorze czerwonym i
niebieskim.
Jzyk: numbers 1-10, long, short, tall, narrow, wide, the tallest, the shortest, more or less,
the same, colours: yellow, blue, red, occupations: police officer, firefighter, teacher, and builder

Aktywno :
Kady ma jaki zawód. Przypominamy sobie niektóre zawody. Przedszkolaki ogldaj ilustracje
z rónymi zawodami. Czas zagadka: Who of you know the fairy tale in which the hero in his
work needs tools such as a hammer, drill, screwdriver, and helmet? His friend’s Marta ? (Bob
the Builder)
Dzieci ogldaj ilustracje przedstawiajce prac budowniczego i jego narzdzi.
Mur” - zabawa orientacyjno-porzdkowa Wybieramy dwoje dzieci zakadamy im szarf
w kolorze czerwonym i niebieskim. W ten sposób mamy dwie druyny czerwon i niebiesk.
Zadaniem dzieci z szarfami jest w czasie 1 minuty zbudowanie z dzieci jak najduszego muru.
Dzieci wybrane przez przedstawicieli druyn ustawiaj si z tyu w pocigu. Zabawa ko czy si
po upywie minuty ustawionej na minutniku. Wygrywa ta druyna, która zbuduje duszy mur.
Wprowadzamy nowe sowa w jzyku angielskim: wall, long, short, longer, shorter.
‘Znajd wysokie i niskie domy’ – Nauczyciel rozkada ilustracje dwóch budynków w dwóch
koach na dywanie, w jednym kole s niskie budynki, w nastpnym wysokie. Nastpnie prosi
chtnego ucznia, by ten, dopasowa budynki do odpowiednich kó, niskie do jednego oraz
wysokie do drugiego.
Sownictwo: wysoki i niski
¾
point the wall which is shorter
¾
point the wall which is longer
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‘Kolorowe cegieki’- zabawa muzyczno – ruchowa, orientacyjno – porzdkowa. Po Sali
porozrzucane s papierowe cegieki w 4 kolorach red, blue, yellow, green, oraz cztery koa
w takich samych kolorach. Dzieci chodz po sali w rytm muzyki, na przerw w muzyce
nauczyciel trzyma w rce kartonik w jednym z czterech kolorów zadaniem dzieci jest
odnalezienie i woenie do obrczy wszystkich cegieek w danym kolorze. Zabawa ko czy si
jak wszystkie obrcze s ju zapenione. Nauczyciel pyta dzieci, pod jakim wzgldem obrcze s
takie same (w kadej obrczy s cegieki) a czy si róni ( kolorami cegieek)
Show me a red hula-hoop;
Show me a blue hula-hoop;
Show me a yellow hula-hoop;
Show me a green hula-hoop;
How many is there red paper bricks –let’s count together – find such number and put it inside;
How many is there blue paper bricks –let’s count together – find such number and put it inside;
How many is there green paper bricks –let’s count together – find such number and put it inside;
How many is there yellow paper bricks –let’s count together – find such number and put it
inside.
Dyskusja z przedszkolakami nt budynków. Wprowadzenie nowego sownictwa: the highest,
the lowest, wide, narrow.
‘Konstruujemy swój dom’ - zabawa konstrukcyjna. Dzieci podzielone na 2 grupy. Obie grupy
dostaj do dyspozycji kolorowe cegieki, z których maj stworzy wspólna budowle Na koniec
porównujemy budowle, posugujc si nazwami: wysoka, rednia, niska, najwysza, najnisza,
szeroka, wska.
¾ Show me which building is the highest
¾ Show me which building is the lowest
¾ Show me which building is wide
¾ Show me which building is narrow
‘Mój wasny dom’ – budujemy mae domki, uywajc cegieek.
‘Zrób to sam’ – konstruujemy wasne zabawki za pomoc motka, gwo dzie. Przywoujemy
wiadomoci dotyczce standardów bezpiecze stwa.
‘Na budowie’ – Tworzymy wasn budow, przenoszc i uywajc cegy na podstawie
obejrzanego filmu dotyczcego prawdziwej budowy.
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W ZOO
Przysówki miejsca

Temat: W zoo
Wiek: 3-6 lat
Czas: 30-40 minut
Cele:
¾
Ucze rozumie przysówki miejsca: na/ powyej, nad, pod, obok, midzy nimi;
¾
Ucze rozwija poczucie przestrzeni i spostrzegawczoci podczas zada ;
¾
Ucze czerpie rado uczestniczc w grach
Sownictwo:
Nazwy zwierzt: The names of the animals: snake, lion, parrot, elephant, monkey, body parts:
legs, determine the size
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What does a monkey eat? Bananas.
What is the name of the place where we can meet and watch animals?
What is the name of this animal?
What animals have legs? (Elephants, lions, monkeys, parrots), and What animals do not
have legs? (Snakes).
What animals are the highest and what are the smallest?
What animals like to eat bananas?

Wymagane materiay: tablica, zdjcia zwierzt: w, lew, papuga, so , mapa, karta pracy:
‘w zoo’, Odtwarzacz pyt CD, piosenka: ‘how are you?’, piosenka: „we are going to the zoo’,
noyczki, klej.
Rozgrzewka: piosenka ‘how are you?’
I'm great/ I'm fine
I'm OK/ I'm happy
I'm wonderful today
Hello, How are you? x 3
I'm tired/ I'm bored
I'm OK/ I'm angry
I'm very sad today
Hello, How are you? x 3
I'm great/ I'm fine
I'm OK/ I'm happy
I'm wonderful today
Hello, How are you? x 3
I'm very well today
Wprowadzenie: Kto wydaje taki d wik? Przedszkolaki rozpoznaj d wiki zwierzt.
Aktywno : Namaluj zwierzta, nazwij je oraz postaraj si naladowa d wik jaki wydaje dane
zwierz.
Gra: Znajd zwierz, poruszaj si po sali i sucha polece nauczyciela- usid w/ usi przed/
usid / sta obok/ zosta pomidzy.
Tablica- Przedszkolaki bd grupowa zwierzta zgodnie z instrukcj nauczyciela.
x Set the elephant next to a tree/ a parrot in a tree/ the snake under the tree.
Piosenka: ‘we are going to the zoo’
Daddy's taking us to the zoo tomorrow
Zoo tomorrow, zoo tomorrow
Daddy's taking us to the zoo tomorrow
And we can stay all day
We're going to the zoo, zoo, zoo
How about you, you, you?
You can come too, too, too
We're going to the zoo, zoo, zoo
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Mommy's taking us to the zoo tomorrow
Zoo tomorrow, zoo tomorrow
Mommy's taking us to the zoo tomorrow
And we can stay all day
We're going to the zoo, zoo, zoo
How about you, you, you?
You can come too, too, too
We're going to the zoo, zoo, zoo
We're going to the zoo, zoo, zoo
How about you, you, you?
You can come too, too, too
We're going to the zoo, zoo, zoo
Karta pracy: Zwierzta w zoo.
Podsumowanie: zrelaksuj si i posuchaj piosenki: In the African bush’
Uyteczne linki:
https://www.youtube.com/watch?v=xC3xSij7n4c
http://www.multimedia-english.com/videos/kids/song/hello-how-are-you-peter-weatherall-113
https://www.youtube.com/watch?v=0k2WL-eTUWQ

MUZYKA
PORY ROKU
Temat: Pory roku
Grupa wiekowa: 4 – 6 lat
Czas: 40 minut
Cele: Uczniowie
¾ bd rozwija sownictwo zwizane z tematem lekcji;
¾ rozwijaj umiejtno suchania i mówienia;
Cele: Uczniowie:
¾ rozwin umiejtno mówienia w zakresie 4 pór roku i zmianach, jakie zachodz si
w przyrodzie z nadejciem kadej pory roku;
¾ zwikszaj zakres uycia jzyka angielskiego poprzez utwór o 4 porach roku;
Formy oceny: ocena ciga zachcajca do procesu uczenia si;
Aktywno 1: Rozmowa o gsienicach, gdzie yj, co jedz;
Cele:
¾ wstp do zaj poprzez wykorzystanie umiejtnoci mówienia;
¾ moliwo zrozumienia nowych sów;
Wymagane zasoby: Bardzo godna gsienica wiersz Erica Carle, wykres z ywnoci Gsienica,
zielona ni, YouTube
Procedura: ·Nauczyciel wchodzi do klasy, wita przedszkolaki i wprowadza temat; Nauczyciel
ͳʹͲ


PRZEDSZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA – EDUKACJA DWUJZYCZNA
C.L.I.L.


pyta przedszkolaki, co wiedz o gsienicach.
Nauczyciel czyta wiersz Eric’a Carle ‘Bardzo godna gsienica’.
Nauczyciel zadaje przedszkolakom pytania: co robi gsienica w prawdziwym yciu, co gsienica
je, gdzie gsienica yje?
Nauczyciel prezentuje przedszkolakom duy wykres, który zawiera ywno, któr gsienica
spoywaa w utworze. Wykres ma otwory i nauczyciel przekada zielon ni przez otwory,
mówic, e jeli gsienica je, to otwory robi si wiksze i wiksze. Po tej dyskusji, nauczyciel i
przedszkolaki mówi o tym, gdzie gsienica moe y. Przedszkolaki mówi, e gsienica yje
gównie na drzewach. Zgadzaj si, e drzewo zmienia si podczas kolejnych pór roku.
Nauczyciel proponuje piosenk, która ilustruje te zmiany lepiej.
Czas: 15 minut;
Aktywno 2: 4 rodzaje drzew
Cele: odrónianie pór roku oraz rozrónianie, co dzieje si z drzewem podczas kadej z pór roku
Wymagane pomoce: tablica, kreda, You Tube.
Procedura: ·Nauczyciel i przedszkolaki omawiaj zmiany, którym drzewo ulega w kadym
sezonie i suchaj Season Pieni ponownie. Przedszkolaki próbuj nauczy si go na pami. Z
pomysów przedszkolaków, nauczyciel robi list i zapisuje na tablicy dokadnie, co dzieje si z
drzewem podczas kadego sezonu.
Organizacja: caa klasa (indywidualnie, grupowo, w parach);
Czas: 10 minut;
Dziaanie 3: sztuka
Cele: dzieci wykonuj prace plastyczn – drzewa w czterech porach roku, przestrzegaj
kolejnoci wykonywania zada , powtarzajc za nauczycielem wg schemat;
Wymagane zasoby: biae i kolorowe papiery- brzowy, óty, zielony, róowy (do pnia i lici),
noyczki, klej.
Procedura: ·Nauczyciel wyjania, e istnieje wiele rónic pomidzy porami roku, a
przedszkolaki to ilustruj dokadnie ogldajc diagram. Dodatkowo wyjani im to piosenka.
Nauczyciel odgrywa piosenk jeszcze raz i wyjania zadanie. Dzieci maj wyci i sklei
drzewa.
Organizacja: caa klasa (indywidualnie, grupowo oraz w parach);
Czas: 20 minut
Aktywno 4: suchania muzyki: piosenka o porach roku;
Cele: narysowanie wniosku z dzisiejszych zaj;
Wymagane zasoby: papierowe drzewa, YouTube.
Procedura:
Nauczyciel odtwarza utwór po raz ostatni, a przedszkolaki piewaj. Opowiadaj, co dzieo si
na lekcji i jak czuj si teraz, czy nauczyli si czego nowego o zmianach dotyczcych pór roku.
Organizacja: caa klasa (indywidualnie, grupowo oraz w parach);
Czas: 10 minut
Aktywno 5: dziaalno podsumowujca
Cele: zadanie domowe podsumowujce lekcj, oceny, podzikowanie za udzia;
Procedura: ·Nauczyciel mówi przedszkolakom o konkretnych obiektach (las, góra, etc.) i
podkrela znaczenie zmian w przyrodzie podczas pór roku. Nauczyciel komentuje rozwizania
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dziaa i chwali przedszkolaki za ich odpowiedzi;
Nauczyciel dzikuje za udzia i mówi: 'Do widzenia';
Organizacja: caa klasa (indywidualnie i chórem);
Czas: 5 minut
Przydatne linki:
(Https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY Sezon Piosenki Video)
Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=l2kv0VCthY0).

GRY MUZYCZNE Z PROFESJONALISTAMI – muzyk, dyrygent

Temat: Profesjonalne zabawy muzyczne z zawodowcami
Wiek grupy: 4-6 lat
Czas: 40 minut
Cele: ·Dziecko:
- Ksztatowanie wraliwoci muzycznej
- rozpoznaje rejestry d wików: wysoki, redni i niski
- okrela tempo w muzyce: szybkie, rednie i wolne
- odrónia dynamik o rónym nateniu (gono, cicho, rednio) oraz o nateniu
stopniowanym (coraz ciszej, coraz goniej)
Zakres sownictwa: register: high, medium, low; pace: fast, medium and slow; dynamics: loud,
quiet, on average, more quietly, louder; Reminder: elephant, bird, soldier, musician,
instrumentalist, singer, conductor, orchestra; instruments: flute, drum, violin, rattle, guitar.
Pomoce dydaktyczne:
Odtwarzacz pyt CD, odgosy (do zagadek z kostk wcza np. deszcz, albo motocykl,
albo
bawice si dzieci, gon muzyk rockow itp), kostka z obrazkami (limak, wycigówka,
gonik, picy czowiek, dwa znaki zapytania), instrumenty rytmiczne i melodyczne m.in. flet,
bben, gitara, grzechotka, skrzypce, dzwonki chromatyczne, ilustracje do wyboru np.: so , ptak,
onierz, kucharz, dziecko w wózeczku, itp.; ilustracje: gitarzysta, wokalista, dyrygent, orkiestra,
- z podpisami w jzyku polskim i angielskim, zagadki o instrumentach.
Powitanie: Piosenka „Hej dzieci piosenk witamy si, piosenka popynie daleko hen”
Rozgrzewka: Zabawa ruchowa z kostk obrazkow z reagowaniem na sygna wzrokowy.
- dzieci siedz w kole; wybrane dziecko rzuca kostk, na której s rysunki: limak (slow),
wycigówka (fast), gonik (loud), picy czowiek (quiet) raz dwa znaki zapytania na
pozostaych ciankach; dzieci reaguj na dany rysunek ruchem: snail - czogaj si, racer –
biegaj, gonik, krzycz i tupi, sleeping man – chodz na paluszkach z palcem na buzi,
question mark - nauczyciel wcza zagadk suchow (loud or quiet?)
Nauczyciel wprowadza pojcia muzycznego the pace is fast, medium and slow.
Procedura: Zabawa ruchowa z reagowaniem na sygna d wikowy, oraz wybieraniem sporód
wielu obrazków: wybiera dziecko, które gra na instrumencie rytmicznym w wolnym tempie –
nauczyciel pyta What is a pace?- dzieci odpowiadaj; pyta: What famous animal moves slowly?
Wybierz obrazek. Dzieci wybieraj obrazek - so ; poruszaj si jak sonie (- dziecko gra
w wolnym rytmie).
Nauczyciel wybiera II dziecko: gra szybko. Nauczyciel pyta What is a pace?-: What famous
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animal moves fast?- dzieci –wybieraj obrazek - ptak, poruszaj si na paluszkach machajc
rkami jak skrzydami (dziecko gra w szybkim tempie)
Nauczyciel wybiera II dziecko: gra równe wiernuty. Nauczyciel pyta What is a pace? Dzieci
odpowiadaj, nauczyciel pyta – Who moves marching - dzieci wybieraj obrazek - onierz.
Maszeruj w tempie rednim, gdy dziecko wybija rytm.
Nauczycie pyta, jak nazywa si osoba wybijajca rytm i grajca na instrumentach. Jeli wiedz,
wprowadza nowe sowo: muzyk- wprowadza sowo po angielsku (a musician). Opowiada
dzieciom, e s muzycy instrumentalici i wokalici. Pokazuje ilustracje (moe wczy
prezentacj).
Wprowadza sowa high, low, higher i lower.
Zagadki sowne o instrumentach (wprowadzenie sówek – nazw instrumentów):
9
Marching soldiers widens the crowd one of them kick the rhythm: boom, boom, boom
boom boom - What a soldier play? (bben)
9
Whew whew whew whew whew whew, not a bird plays, you play here! - What do you
play? (flet)
9
The four-string playing, like a nightingale, bow fishing rod sounds like he caught which can play (skrzypce)
9
With a hole in the box, strings, fret board old, nothing else is like the beautiful sounds
(gitara).
9
You can put there, sand or peas, you can shake and rattle, please, then rattle to the
beat (grzechotka)
9
Which of these instruments playing high and that low?
Zabawa z reagowaniem na sygna dwikowy – wysoko d wików. Nauczyciel gra razem
z dzieckiem gam c-dur na dzwonkach chromatycznych piewajc tekst „Sonko wschodzi coraz
wyej, a zachodzi coraz niej” po angielsku, a dzieci reaguj podnoszc si z pozycji kucznej
do wysokiej z podniesionymi ramionami oraz z powrotem do pozycji kucznej.
What is the large group of people playing instruments? (orkiestra) Wprowadzenie sowa
dyrygent w jzyku angielskim. Zabawa w dyrygenta. „Ciszej, goniej”. Dzieci graj
na instrumentach. Nauczyciel uywajc angielskich okrele wskazuje dyrygentowi jak ma
dyrygowa (wczeniej ustalajc gesty). Utrudnienie – dzieci dziel si na grupy rytmiczne- jedna
wycisza si obserwujc ruchy dyrygenta, druga grupa gra.
Zabawy instrumentami- ogldanie nowych instrumentów dowolne pograjki w grupach
Utrwalenie: Zabawy z przedmiotami wydajcymi d wiki, naladowanie d wików gosem,
ruchem, gestem, zabawy rytmiczne, zabawy ilustracyjne np. do piosenek lub opowiada ,
piewanie prostych piosenek, rytmizowanie tekstów, wprowadzanie elementów ta ca, oraz
utworów muzycznych doskonalcych
reakcje na zmiany tempa, ukadanie przez dzieci
prostych akompaniamentów do piosenek, ukadanie wasnych piosenek, melodii, prostych
kroków tanecznych.
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WYCHOWANIE FIZYCZNE
CZOGANIE SI I PEZANIE
Temat: Czoganie si i pezanie.
Zabawa (gra): Gsienice.
Grupa wiekowa: 5-6
Czas: 35-40 minut
Cele: Pod koniec lekcji przedszkolaki bd potrafiy:
¾ porusza si do przodu z brzuchem na pododze podcigajc si ramionami i odpychajc
si nogami;
¾ czworononie przenosi ciao na rkach i kolanach z odrywaniem brzucha od podoa.
Wymagane pomoce: Stoy lub awki, piosenka: ‘open – shut’
Wprowadzenie
Przedszkolaki stoj w rozsypce. Wykonuj podstawowe ruchy w miejscu- marsz, tupanie,
klaskanie, koysanie ramionami. Nastpnie poruszaj si po caej sali gimnastycznej wykonujc
róne ruchy. Na sygna nauczyciela przedszkolaki maszeruj jak onierze, chodz w pozycji
kucajcej, chodz wspite z rkami w górze. Uwanie suchaj sygnaów stop i start.
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Rozgrzewka: Przedszkolaki tworz dwie kolumny. Nauczyciel zaczyna porusza si jak
kot, wszystkie przedszkolaki naladuj jego ruchy.
Chtne dziecko pokazuje ruchy kota,
a pozostali go naladuj.
wiczenie 1
Pierwsza pozycja: stopy lekko rozstawione, palce skierowane do przodu
Czas 1-nachylenie szyi do przodu (podbródek do klatki piersiowej)
Czas 2-odchylenie szyi do tyu ( tak aby spojrze na sufit)
Druga pozycja: nogi lekko rozstawione, palce skierowane do przodu, donie na biodrach
Czas 1- skrty gowy w lewo potem w prawo
Czas 2- czubkiem gowy do lewego ramienia, a nastpnie do prawego ramienia
wiczenie 2
Pozycja: Stopy rozstawione, ramiona w dó po obu stronach
Czas 1-rce na barkach
Czas 2-ramiona rozoone nad gow
Czas 3-rce na barkach ponownie
Czas 4-ramiona w dó

wiczenie 3
Pozycja: Stopy rozstawione, rce na biodrach
Czas 1-Przechyli si w lew stron
Czas 2-Powrót do pozycji wyjciowej
Czas 3-Przechyli si w praw stron
Czas 4-Powrót do pozycji wyjciowej
wiczenie 4
Pozycja: Stopy rozstawione, rce na biodrach
Czas 1-Podnie jedno kolano do klatki piersiowej
Czas 2-Powrót
Czas 3-Podnie drugie kolano do klatki piersiowej
Czas 4-Powrót
Liczba wicze jest zalena od wieku przedszkolaków:
- Dla 3-5 latków - 4-6, powtórze - 4 - 7 razy;
- Dla 5-7 latków - 6-8, powtórze - 6 - 8 razy
Aktywno ci
Czoganie si jest zdefiniowane jako przeniesienie ciaa do przodu z brzuchem na pododze
podcigajc si ramionami i odpychajc nogami. Pezanie jest zdefiniowane jako czworonone
przenoszenie ciaa na rkach i kolanach z odrywaniem brzucha od podoa.
Przedszkolaki s gsienicami i dziemi gsienic, które pojawiy si po deszczu. Poruszaj si one
czogajc i pezajc pod limi (stoy lub awki) w poszukiwaniu ywnoci. Gsienice pezaj (na
rkach i kolanach) a ich dzieci czogaj si (na brzuchu).
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Przedszkolaki siadaj ze skrzyowanymi nogami na pododze i piewaj piosenk.
Open, shut them. Open shut them. Give a little clap.
Open, shut them. Open, shut them. Put them in your lap.
Creep them, crawl them. Creep them, crawl them, right up to your chin.
Open up your little mouths, but do not let them in (hands on lap again!).

SZYBKI JAK POLICJANT, SPRAWNY JAK STRAAK
Temat: Szybki jak policjant i sprawny jak straak
Wiek: 5
Czas: 20 minut
Cele ogólne:
¾ Doskonalenie koordynacji ruchowej;
¾ Doskonalenie reakcji na sygna;
¾ Wprowadzenie gier sportowych z elementem rywalizacji.
Sownictwo: start, finish; run, throw; fast, slow; front, back; right, left.
Potrzebne zasoby: duy worek a w nim woreczki gimnastyczne: 1 óty, 1 zielony,
12 czerwonych i 12 niebieskich.(Liczba woreczków musi by równa liczbie dzieci biorcych
udzia w zajciach); lina - 2 sztuki, pachoki - 6 sztuk; koa hula-hop - 2 sztuki, piki do skakania
– 2 sztuki, gwizdek.
Wprowadzenie: Zagadki
He is brave and very fit.
He is not afraid of fire or flames (a fireman).
He is always there, when you need him.
He always directs the traffic if only traffic lights break down (a policeman).
Rozgrzewka
Nastpnie objania, e poprzez losowanie woreczków gimnastycznych w okrelonym kolorze
podziel si na dwie druyny: policjanci (niebieskie woreczki), straacy (czerwone woreczki).
Dwójka dzieci wylosuje woreczek zielony-strój kapitana druyny straaków, woreczek ótystrój kapitana druyny policjantów. Omówienie poszczególnych konkurencji i punktacji-za
wykonanie zadania bd przyznawane punkty 1-2
Procedura: Kada z druyn zajmuje wyznaczone miejsce.
Aktywno ci:
Bieg slalomem (konkurencja druynowa)
Opis zadania: Na gwizdek pierwszy zawodnik z kadej druyny biegnie midzy pachokami do
mety i wraca w linii prostej do druyny-startuje kolejny zawodnik.
Rzut woreczkiem (trzech zawodników z druyny)
Opis zadania: Zawodnik celuje woreczkiem do obrczy (koo hula hop), kady z zawodników
ma dwa rzuty.
Stopa za stop (konkurencja druynowa)
Opis zadania: Przed druynami rozoone s liny. Na sygna pierwszy zawodnik z kadej
druyny przechodzi po linie stopa za stop i wraca do druyny-startuje kolejny zawodnik.
Skoki na pice (trzech zawodników z druyny)
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Opis zadania: Na sygna zawodnik skaczc na pice okra pachoek i wraca do druyny-startuje
kolejny.
Summarizing the scored points and announcing the winners.
Podsumowanie
Jeli istnieje taka moliwo to mona zorganizowa wycieczk do jednostki stray poarnej lub
do komisariatu policji w zalenoci która druyna zwyciya. W naszym przypadku bya to
druyna stray poarnej.
RUCH OWADÓW
Temat: Ruch owadów
Grupa wiekowa:5-6
Czas: 45 minut
Cele: Pod koniec lekcji dzieci bd potrafiy:
¾ Stosowa sownictwo zwizane z tematem lekcji;
¾ Uwanie sucha i wypowiada si;
¾ Wyraa swoje umiejtnoci artystyczne.
Cele: Na koniec lekcji, dzieci bd miay praktyk w:
¾ Mówieniu o owadach i ich ruchu;
¾ Naladowaniu ruchu owada, którego poznaway;
¾ Stosowaniu jzyka angielskiego poprzez rozszerzonego poprzez wychowanie fizyczne.
Formy organizacyjne: indywidualna, pracy w parach, zespoowa;
Umiejtno ci: Wykorzystanie sownictwa angielskiego;
Wymagane zasoby: YouTube, Flashcards, arkusze papieru, papierowe motyle, kredki, klej,
spinki do wosów, drut od anteny, tama klejca, brokat.
Formy oceny: ocena ciga wspierania proces uczenia si; opinia zwrotna oparta na dokadnoci,
sownictwie oraz pynnoci mówienia;
Dziaanie 1: aktywno wprowadzajca: rozmowa o gsienicach, gdzie mieszkaj, co jedz;
Cele:
x wprowadzenie do tematu jako rozgrzewka;
x wyjanienie znaczenia nowych sów;
Wymagane zasoby: utwór Eric’a Carle "Bardzo godna Gsienica", wykres ywieniowy
gsienicy, Zielona gsienica, YouTube.
Procedury:
Nauczyciel wita przedszkolaków i przedstawia si. Nauczyciel tumaczy przedszkolakom o
ciekawym temacie-gsienica. Nauczyciel odczytuje utwór Eric’a Carl „Bardzo godna
Gsienica”. Prezentuje wideo o gsienicy na YouTube, nastpnie nauczyciel zadaje
przedszkolakom wszelkiego rodzaju pytania aby sprawdzi ich wiedz: czy widzieli gsienica
w prawdziwym yciu, co gsienica je lub gdzie gsienica yje? Po tej dyskusji nauczyciel pyta
przedszkolaków jakie znaj inne owady. Nauczyciel prezentuje film na YouTube "Co to jest
owad?”. Pokazuje dzieciom obrazki ilustrujce owady i nazywa je.
Organizacja: caa klasa (indywidualnie i zespoowo);
Czas: 15 minut;
Dziaanie 2: Uycie jzyka angielskiego: ruch owadów.
Cele: Umiejtno rozpoznawania owada i jego ruchu.
Wymagane pomoce: YouTube, flashcards.
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Procedura:
Nauczyciel pyta przedszkolaków czy wiedz, jak przemieszczaj si owady. Dzieci udzielaj
wasne odpowiedzi na przedszkolaków (nauczyciel pomaga, jeli to konieczne). Prezentuje im
wideo na YouTube o ruchu owadów. Dzieci ogldaj film, nastpnie staraj si naladowa
ruchy kadego owada. Nauczyciel pokazuje obrazki z owadami a dzieci naladuj ich ruchy.
Musza pokaza jak biegaj, pezaj, pywaj, lataj, skacz itp.
Organizacja: caa klasa (indywidualnie i zespoowo, w parach);
Czas: 10 min;
Dziaanie 3: Arkusz
Cele: Dopasowywanie napisów z nazwami do obrazków owadów.
Wymagane zasoby: arkusz, klej.
Procedura:
Nauczyciel rozdaje arkusze i wyjania zadania. Nauczyciel pomaga, jeli to konieczne. Po
zako czeniu zadania, dzieci naladuj, owady z obrazków (chodz, biegaj, pywaj, skacz,
itp).
Organizacja: caa klasa (indywidualnie, zespoowo, w parach);
Czas: 15 min
Dziaanie 4: Sztuka: Zrób wycinank- papierowego motyla
Cele: Rozumienie polece i dziaanie w celu wykonania papierowego motyla.
Wymagane zasoby: papier, kredki, klej, motyle, spinki, drut od anteny, tama klejca, brokat.
Procedury:
Nauczyciel rozdaje kademu dziecku par motyli, o tym samym ksztacie, ale jeden jest
mniejszy od drugiego. Motyle nie s pokolorowane, wic dzieci maj ozdobi im skrzyda (mog
równie wykorzystywa wiecideka). Naley naklei maego motyla na duego, a nastpnie
zamocowa na drucie. Po wyschniciu kleju motyle s gotowe, za pomoc tamy klejcej naley
przymocowa je do somki. W ten sposób, mona lepiej obserwowa ruch motyli.
Organizacja: caa klasa (indywidualnie, zespoowo, w parach);
Czas: 15 minut
Dziaanie 5: Aktywno  ko czca
Cele: Dokonanie przegldu nowych wiadomoci poznanych na zajciach, oceny przedszkolaków
i podzikowanie im za ich uczestnictwo.
Procedura:
Nauczyciel pyta przedszkolaków, jakie wiadomoci najbardziej je zaskoczyy w trakcie tej
lekcji. Nauczyciel robi szybki przegld w poznanych rodzajach ruchów owadów.
Nastpnie dzikuje dzieciom za wspóln zabaw.
Organizacja: caa klasa (indywidualnie, zespoowo, w parach);
Czas: 5 minut.
Linki
https://www.youtube.com/watch?v=eXHScpo_Vv8
https://www.youtube.com/watch?v=Hf9JHZiziuk
http://www.sciencefriday.com/blogs/01/04/2012/how-insects-move.html?series=17
https://www.youtube.com/watch?v=DUPXkWqC1aA
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PSY I KOTY
Temat: Psy i koty
Grupa wiekowa: 3-6
Czas: 30 minut
Cele: Pod koniec lekcji dzieci bd potrafiy:
¾ wykorzystywa róne techniki poruszania si;
¾ czoga si przez tunel;
¾ przelicza od 1 do 10;
¾ rozpoznawa i nazywa uczucia.
Sownictwo:
Rzeczowniki: turnip, tunnel, obstacle, dog, cat.
Przymiotniki: sad, happy.
Czasowniki: walk, hop, run, stop, jump, swim, sleep, wake (up), crawl.
Pytania: What is this? It is a turnip, How is this turnip?, This turnip is sad/ happy.
Language classroom and daily routines language (Good morning, How are you today? What’s
your favourite colour? What is the weather like today?)
Wymagane zasoby: tunelu, przeszkody, wypchane zabawki
Rozgrzewka: Dzieci ustawiaj si w kole i razem z nauczycielem recytuj wiersz:
Walking, walking, walking
Hop, hop, hop
Running, running, running
Now let’s stop!
Tip-toe, tip-toe, tip-toe
Jump, jump, jump
Swim, swim, swim
Now let’s sleep
Wake up, children!
Kiedy si obudz, przed nimi bdzie rzepa Mia.
Wprowadzenie: Dzieci odkrywaj umiechnit Ogromn Rzep. Nauczyciel zapowiada tytu
nowej gry Rzepa Mia i jej przyjaciele.
Dziaalno : Dzieci bd korzysta z duej iloci maych rzep, które bd liczy. Dzieci zostan
podzielone na dwie druyny, psy i koty (postaci z Historii Ogromnej Rzepy).
Zasady gry
Jeden Przedszkolak kadej z druyny, wywoany przez rzep Mi:
¾ przechodzi przez tunel czogajc si;
¾ przechodzi wokó przeszkód;
¾ zbiera niektóre rzepy;
¾ wraca na swoje miejsce przez tunel.
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OLIMPIADA W ZOO
Temat: Olimpiada w Zoo
Grupa wiekowa: 4-6
Czas: 40 minut
Cele:
9 Usprawnianie szybkoci, zwinnoci;
9 Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej;
9 Przestrzeganie zasad bezpiecze stwa;
9 Wspópraca w grupie.
Wymagane zasoby: Szarfy w czterech kolorach; zdjcia zwierzt: tygrys, kangur, w, mapa;
Kijki do gimnastyki; chorgiewki; piki sensoryczne; hula-hop; liny; odtwarzacz CD; óta
piosenka na powitanie, szminka.
Sownictwo: snake, monkey, kangaroo, tiger, sensory ball, belly, blue, yellow, red, green, sing,
welcome, sit down, roll, jump, slide.
Polecenia: Zróbcie koo, Skrzyuj nogi, usi, poó si na brzuchu, rce za plecami, zcz
nogi, usid w szeregu/ linii.
Rozgrzewka: Dzieci podzielone s na cztery zespoy. Kady zespól ma szarf w innym kolorze
Szarfa jest to wstka lub opaska, któr przekada si przez jedno rami.
óta piosenka na powitanie– przedszkolacy powiewaj swoimi kolorowymi szarfami.
Tekst piosenki:
Hello Yellow,
Hello Yellow,
Hello Red,
Hello Red,
Hello Yellow,
Hello Yellow,
Hello Red to you.
Hello Yellow,
Hello Yellow,
Hello Green,
Hello Green,
Hello Yellow,
Hello Yellow,
Hello Green to you.
Hello Yellow,
Hello Yellow,
Hello Blue,
Hello Blue,
Hello Yellow,
Hello Yellow,
Hello Blue to you.
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Wprowadzenie
Instrukcje nauczyciela do kadej stacji – wyjanienie wicze . Przypomnienie zasad
bezpiecze stwa.
Aktywno ci
Stacja 1 mdre mapy
Pozycja wyjciowa: siad ze skrzyowanymi nogami. Dzieci próbuj obróci pik przesuwajc j
palcami i stopami. wiczenie przy uyciu obu stóp.
Czas: 3 minuty
Stacja 2 gitkie we
Pozycja wyjciowa - leenie na brzuchu. Dzieci lec na brzuchu przelizguj si midzy
chorgiewkami.
Czas: 3 minuty
Stacja 3 skaczce kangury
Pozycja wyjciowa - pozycja stojca. Dzieci skacz obunó (na zczonych nogach) midzy
szczebelkami rozoonej drabinki.
Czas: 3 minuty
Stacja 4 silne tygrysy
Pozycja wyjciowa – pozycja stojca. Dzieci tocz pik w okrelony sposób.
Czas: 3 minuty
Na d wik ryku lwa dzieci zmieniaj stacj.
Podsumowanie
wiczenie wyciszajce. Dzieci siedz ze skrzyowanymi nogami, rce proste. Wdech - rce
unosz do góry, wydech - powoli opuszczaj rce w dó.
Gra noski: Dzieci siedz w rzdach (cztery grupy wedug kolorów szarf). Nauczyciel maluje
szmink kropki na nosie pierwszego dziecka z druyny. Dziecko to przekazuje ten znak
dotykajc nos do nosa kolejnemu dziecku i tak dalej.
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PRZYRODA
MÓJ TALERZ
Temat: Mój talerz
Grupa wiekowa: 5 - 6
Czas: 40 minut
Cele: By the end of the lesson preschoolers will be able to:
9 Potrafio rozpozna kategorie ywnoci stosowane w piramidzie ywieniowej;
9 wiedziao jaki rodzaj ywnoci naley do kadej kategorii;
9 wiedziao jaki kolor oznacza dan grup ywnoci na Moim Talerzu
9 wymieniao pi grup ywnoci na Moim Talerzu i okrelao wybór produktów
spoywczych
9 podawao przykady jedzenia z kadej z piciu grup
9 wyjaniao w jaki sposób Mój Talerz przypomina nam o jedzeniu pokarmów z kadej
z grup
9 komponowao zdrowy posiek uywajc artykuów spoywczych z kadej z grup
ywnociowych
9 rozumiao, e ludzkie ciao potrzebuje jedzenia aby poprawnie funkcjonowa
9 rozwijao wiadomo wasnych potrzeb ywieniowych.
9 stosowao zdobyt wiedz na temat zdrowego odywiania, aby zdrowo rosn i rozwija
si.
Sownictwo: pyramid, plate
Grupa
Owoce
Warzywa
Produkty zboowe
Biaka
Nabia

Przykady
Apple, grapes, plum, pear, cherry, melon, nut, banana, orange,
peach, strawberry, blackberry, raspberry.
Lettuce, cabbage, spinach, carrot, potato, corn, tomato, pumpkin,
pepper, cucumber, onion, garlic.
Bread, rice, cereal, pasta, spaghetti.
Meat, chicken, beef, fish, seafood, beans, peas, nuts, seeds, eggs.
Milk, yogurt, cheese.

Gramatyka:
Krótkie zdania i pytania: "What is this? " It is a pear/cherry/melon/nut/banana.”, ", "“What is your
favourite food?” „My favourite food is _______”, Pytania w Present Simple: „Do you like
_______?” odpowiedzi pozytywne i niegatywne: „Yes, I do! /No, I don’t!”
Cel przedmiotowy:
¾ dokonywanie zdrowych wyborów ywieniowych za pomoc nowej ikony Mój Talerz
Cele jzykowe: Food Pyramid, MyPlate, colours, grains, dairy, proteins, vegetables, fruits.
Styl uczenia: Rozwój umiejtnoci wizualnych (Rozwijanie spostrzegawczoci wzrokowej)
Rozwijanie umiejtno ci uczenia si: klasyfikowanie, trening z uyciem flashcards
Potrzebne zasoby: Piramida ywieniowa; Pusta Piramida ywieniowa; Mój Talerz; Karty
z produktami spoywczymi (kada karta ma widoczn nazw produktu); Kolorowa tablica
(pomara czowy, zielony, czerwony, fioletowy, niebieski, szerokie papierowe pasy); Dodatkowe
ͳ͵͵


PRZEDSZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA – EDUKACJA DWUJZYCZNA
C.L.I.L.


zdjcia/obrazy produktów ywnociowych z kadej grupy nazwanej w ,,Moim talerzu” (reklamy
z supermarketów, obrazy z Internetu, gazety, magazyny); biae talerze papierowe/biae talerze
jednorazowe (jeden dla kadego ucznia); Mazaki, kredki wiecowe, kredki; noyczki; klej
w sztyfcie; prospekty zaplanuj swoje menu (jeden dla kadego studenta); komputer, CD lub
odtwarzacz MP3 z gonikami; oryginalna piosenka i sowa -,,Do you like broccoli ice cream”
(Czy lubisz lody brokuowe); ,,Do you like broccoli ice cream?” (Czy lubisz lody brokuowe?);
flashcards; oryginalna piosenka i sowa - ,,I like food” (lubi jedzenie).
Wprowadzenie: Nauczyciel wprowadza w klasie dyskusj na temat jedzenia i jego znaczenia
dla ciaa ludzkiego. Wywiesza plakat piramidy ywieniowej, aby powtórzy ten temat.
Nauczyciel pyta przedszkolaków jakie jest ich ulubione jedzenie – co najbardziej lubi je. N-el
prosi, by przedszkolaki zastanowiy si nad tematem jedzenia, zadajc pytanie co jedli na obiad
tego dnia lub na kolacj dnia poprzedniego. Do jakiej kategorii naley to jedzenie? Czy to
jedzenie jest zdrowe?
N-el dyskutuje z dziemi, dlaczego pewne jedzenie pomaga rosn i pozostawa
zdrowymi, gdy inne jedzenie powinno si spoywa z przyjemnoci, lecz w mniejszych
porcjach. N-el rozmawia z przedszkolakami na temat: dobre jedzenie kontra nie tak dobre/ze
jedzenie, upewniajc si, e dzieci rozumiej, e jedzenie, które dostarcza witamin, mineraów
i energii jest lepsze dla rozwoju ciaa – pomaga rosn, by zdrowym i silnym.
Nastpnie nauczyciel pokazuje pust piramid ywieniow. Dzieci maj za zadanie wybra kart
ywieniow, nazwa j, a nastpnie dopasowa i przyklei do pustej piramidy ywieniowej.
Kada karta ma nazw produktu widoczn z przodu.
Przedszkolaki dopasowuj kart ywieniow z odpowiedni kategori piramidy ywieniowej.
Pokrótce przedstaw,,Mój talerz”. Ikona ,,Mojego talerza” jest dopenieniem piramidy
ywieniowej. Przedstawia koo podzielone na cztery jaskrawo – kolorowe kliny, kady
opatrzony etykiet z nazw grupy spoywczej. VEGETABLES (green) i FRUIT (red); zajmuj
okoo poow talerza. PROTEINS (purple i GRAINS (orange) kady po jednej - czwartej talerza.
Zaraz na zewntrz talerza jest mniejsze, niebieskie kóko dla produktów DAIRY wyglda jak
szklanka mleka lub kubek jogurtu.
Widelec i podkadka ko cz nakrycie.
Rozgrzewka:
Suchaj piosenki,,Do You Like Broccoli Ice Cream?” (Czy lubisz lody brokuowe) i piewaj
Kluczowe gesty:
Yes, I do – kciuk w gór i kiwanie gow na tak
No, I don't – kciuk w dó i kiwanie gow na nie
 Do you like broccoli?
Yes, I do! [Yes gesture.]
Do you like ice cream? [Pretend to lick an ice cream cone.]
Yes, I do! [Yes gesture.]
Do you like broccoli ice cream? [Make a "yucky" face.]
No, I don't. Yucky! [No gesture.]
Do you like donuts? [Pretend to hold and eat a donut.]
Yes, I do!
Do you like juice? [Pretend to drink juice.]
Yes, I do!
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Do you like donut juice?
No, I don't. Yucky!
Do you like popcorn? [Pretend to eat popcorn one by one.]
Yes, I do!
Do you like pizza? [Pretend to hold a piece of pizza and eat it.]
Yes, I do!
Do you like popcorn pizza?
No, I don't. Yucky!
Do you like bananas? [Pretend to peel and eat a banana.]
Yes, I do!
Do you like soup? [Pretend to eat soup from a bowl with a spoon.]
Yes, I do!
Do you like banana soup?
Stwórz nonsensowne kombinacje które wydadz si przedszkolakom zabawne i ohydne
jednoczenie. Zapytaj dzieci:
¾ What sounds yummy? Does a strawberry ice cream sound yummy?
Powinny odpowiedzie yummy, yummy, yummy.
¾ What sounds yucky? Does a broccoli ice cream sound yucky?
Powinny odpowiedzie yucky, yucky, yucky.
Zajcia:
N-el przedstawia przedszkolakom kilka wersji ,,Mojego talerza” i poprosi dzieci, aby nazway
jedzenie i grup ywieniow do której nale (np. truskawka naley do grupy owoce). Prosi
dzieci, aby wymieniy wszystkie pi grup ywieniowych na kolorowej tablicy.
9 Orange for the grain group
9 Green for the vegetable group
9 Red for the fruit group
9 Purple for the protein group
9 Blue for the dairy group
Ustal razem jako grupa/klasa do jakiej grupy nale.
N-el wyjania, e ,,Mój talerz” ilustruje 5 grup spoywczych, które ludzie powinni je kadego
dnia. Zanim zjedz, ludzie powinni si zastanowi co kad na talerz lub co wlewaj kubka.
Jedzenie takie jak warzywa, owoce, produkty penoziarniste, produkty z nisk zawartoci
tuszczy i chude biaka pomagaj je zdrowo i by zdrowym.
Suchaj piosenki ,,I Like Food” (lubi jedzenie) i piewaj
My favourite food is yellow
It’s very very good
My favourite food is yellow
I like, I like.... I like bananas. Yum, yum, yum
Brown, brown
My favourite food is brown
It’s very very good
My favourite food is brown
I like, I like.... I like biscuits. Yum, yum, yum
Red, red
My favourite food is red
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It’s very very good
My favourite food is yellow
I like, I like.... I like apples Yum, yum, yum
Green, green
My favourite food is green
It’s very very good
My favourite food is green
I like, I like.... I like pears. Yum, yum, yum
White, white
My favourite food is white
It’s very very good
My favourite food is white
I like, I like.... I like cakes. Yum, yum, yum
Stwórz ,,Mój talerz”:
N-el daje przedszkolakom biae jednorazowe talerze by mogy stworzy wasny ,,Mój
talerz”. N-el uywa czarnego markera lub kredki aby podzieli ich talerz na cztery czci, jak na
plakacie i okrela kad cz uywajc kolorowego papieru orange, green, and red, purple,
blue. Dzieci zorganizuj wycite jedzenie na biaym talerzu jednorazowym zgodnie z grupami
ywnociowymi.
Przedszkolaki mog równie oznacza jedzenie. Kiedy wszyscy sko cz, kade dziecko
dzieli si jego/jej talerzem z klas/grup i wyjanienie dlaczego wybra/wybraa wanie to
jedzenie.
Projekty/warianty:
Przedszkolaki mog stworzy zdrow pizz uywajc modelu ,,Mój talerz”. N-el zachca
do wyboru opcji zdrowej ywnoci oraz pozwala dzieciom zrobi jedzenie. Dzieci rysuj i
wycinaj ksztaty jedzenia samodzielnie.
Zadanie domowe:
Jako prac domow do tej lekcji, dzieci maj stworzy plan swojego menu. N-el rozdaje
informacje na temat planu menu i prosi dzieci o stworzenie jadospisu penowartociowych
posików na jeden tydzie (niadanie, obiad, kolacja i przekski) na podstawie ,,Mojego talerza”.
Kiedy uko cz zadanie, n-el prosi o przyniesienie pracy do przedszkola, aby podzieli si ni z
reszt grupy.
Przydatne linki:
http://choosemyplate.gov/print-materials-ordering.html
http://www.learningzonexpress.com/documents/EnergyEverydayforEveryone/MyPlateLessonPla
ns.pdf
http://www.superhealthykids.com/myplate-meal-ideas/
https://www.agclassroom.org/rainbow/pdf/main.pdf
https://happilyhope.wordpress.com/2013/07/03/menu-planner-2/
Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/three/do-you-like-broccoli-ice-cream/
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
I Like Food Song
https://www.youtube.com/watch?v=7lKclr67ajY
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LICIE NA DRZEWACH

Temat: Licie na drzewach
Grupa wiekowa: 5 lat
Czas: 20 minut
Cele: zajcia:
9 Ksztatuj postaw proekologiczn, zaznajamiaj z zawodem leniczego
9 Rozwijaj umiejtnoci posugiwania si jzykiem angielskim
Sownictwo: forester, leaf, chestnuts, chestnut, ash, oak, maple.
Potrzebne zasoby:
Licie kasztanowca, dbu, klonu jarzbiny; korale jarzbiny; zdjcia drzew: kasztanowca, klonu,
dbu, jarzbiny, zdjcie lasu; pyty CD; kolorowe kartony w formacie A4; farby; pdzle;
kubeczki z wod.
Rozgrzewka:
Przywoywanie na myl angielskiego sownictwa na podstawie przedstawionego przez
nauczyciela zdjcia. Powiedzcie mi, co jest przedstawione na rysunku. Zidentyfikujcie obraz
drzewa. Jakiego koloru s drzewa? Jakie zwierzta yj w lasach?
Zajcia:
Rozmowa: Do you know the name of a person who takes care of animals and plants and knows
all about the forest? – Nauczyciel pokazuje zdjcie leniczego i opowiada o jego pracy.
zabawa ruchowa: Reagowanie na d wiki
Na rkach nauczyciela s kolorowe chusty – s to dzikie zwierzta: wiewiórki, nied wiedzie,
króliki, ptaki. Na dywanie nauczyciel kadzie cztery obrcze w kolorach chust, które bd
domami zwierzt. Nauczyciel wybiera leniczego, który gra na tamburynie i spaceruje wród
zwierzt. Gdy muzyka cichnie, zwierzta chowaj si w swoich domach. Stranik sprawdza czy
wszystkie przedszkolaki s w swoich domach.
Gra nazywa si ‘’Jarzbina jest…”
Nauczyciel prosi dzieci, eby usiady w kole. Daje pierwszemu dziecku jarzbin, która
przechodzi od dziecka do dziecka, które musi odpowiedzie na pytania opiekuna.
9 What colour is the rowan?
9 Where does it grow?
9 Are the corals big?
9 Count the number of beads of the rowan.
Zabawa dydaktyczna: Przypisywanie lici do drzew
Nauczyciel pokazuje fotografie drzew: kasztanowca, dbu, klonu i jarzbiny. Dzieci dopasowuj
zdjcia drzew do odpowiednich lici. Nauczyciel moe dawa dzieciom wskazówki:
9 Find a chestnut leaf. Bring it. Pin to an appropriate tree.
9 Find two leaves of a rowan. Pass me them. Which is an appropriate tree?
9 Find an oak and a maple leaves. Which is bigger? Pin to an appropriate trees.
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Gra ruchowa z muzyk: Jesie przychodzi do parku – Przywoywanie na myl sownictwa:
jesie , park, rodzina, rado, wiatr, koo, mae i due.
‘’ Jesie przychodzi do parku…
- swobodne chodzenie po sali
Zrzuca kasztany …
- skok obunó i przysiad
Dzieci i ich rodziny ciesz si…
- dobieranie si w pary i przytulanie
Li cie wesoo wiruj na wietrze…
- naladowanie rkoma spadajcych lici
Kasztany ta cz razem w krgu…
- dobieranie si w pary i taniec
Takie mae, takie mae, a nawet mniejsze…
- krelenie rkoma maych okrgów
Takie due, takie due, a nawet wiksze…”
- krelenie rkoma duych okrgów

‘’Kolorowe li cie”
Nauczyciel rozdaje przedszkolakom kolorowe kartony w formacie A4, farby i pdzle, szklanki
wody, licie dbu, klonu i kasztanowca. Zadaniem dzieci jest malowanie lici i odciskanie ich na
papierze. Przedszkolaki mog uywa farb w rónych kolorach.
Kontynuacja: Gry z limi; tworzenie bukietów i zielników; sztuka zabawy przy uyciu lici.

PODRÓUJMY RAZEM!
Temat: Podróujmy razem!
Grupa wiekowa: 5 – 6 lat
Czas: 45 minut
Cele: Na koniec zaj dziecko bdzie:
9 Nazywao pojazdy ze wszystkich kategorii
9 Rozpoznawao kolory i rozmiary rodków transportu
9 Przyklejao na panelu/tablicy obrazek waciwego rodka transportu
9 Mówio poprawnie pod wzgldem gramatycznym
9 Uczestniczyo w zajciach i aktywnociach grupowych jako suchacz i mówca
Sownictwo: transport naziemny – car, bus, van, lorry, bike, motorbike, train, transport
wodny– ship, boat, motorboat, transport powietrzny – airplane, helicopter.
Gramatyka: “To be” questions and answers “Is it big?”, “Is it small?”, “Is it fast?”, “Is it
slow?”, “Is it red?”, “Yes, it is!”, “No, it isn’t!”, “How do you travel?”, “I travel by car/train/
ship/plane.”, przymiotniki – small, big, fast, slow.
Potrzebne zasoby: Kartoniki z napisami ‘’Tak jest!”, ‘’Nie, nie jest!” na patyczkach (po jednym
dla kadego dziecka) Flashcards (samochód, autobus, cignik, karetka, wóz straacki, rower,
pocig, transport wodny - statek, ód , transport powietrzny - samolot, helikopter); tablica
przedstawiajca ld; tablica przedstawiajca niebo; tablica przedstawiajca wod; pudeko;
puzzle.
Wprowadzenie
Dzi podróujemy razem i odkrywamy wiele rodków transportu.
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Bdziemy podróowa samochodem/ autobusem/ pocigiem/ statkiem/ samolotem itp
Wszyscy wsiadamy do autobusu. Czy wszyscy s w autobusie? Zajmijcie miejsca i za piewajmy
podczas jazdy piosenk ,,Koa w autobusie”.
The wheels on the bus go round and round,
round and round,
round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town.
The wipers on the bus go Swish, swish, swish;
Swish, swish, swish;
Swish, swish, swish.
The wipers on the bus go Swish, swish, swish,
all through the town.
The horn on the bus goes Beep, beep, beep;
Beep, beep, beep; Beep, beep, beep.
The horn on the bus goes Beep, beep, beep,
all through the town...
The money on the bus goes, Clink, clink, clink;
Clink, clink, clink; Clink, clink, clink.
The money on the bus goes, Clink, clink, clink,
all through the town.
The Driver on the bus says "Move on back,
move on back, move on back;"
The Driver on the bus says "Move on back",
all through the town.
The baby on the bus says "Wah, wah, wah;
Wah, wah, wah; Wah, wah, wah".
The baby on the bus says "Wah, wah, wah",
all through the town.
The mommy on the bus says "Shush, shush, shush;
shush, shush, shush; shush, shush, shush."
The mommy on the bus says "Shush, shush, shush"
all through the town.
.
Rozgrzewka: Przedszkolaki powinny by ustawione w dwóch rzdach, twarzami do siebie. Jedno
dziecko siedzi z przodu i kieruje autobusem. Przedszkolaki piewaj piosenk ,,Usid i wsta ”.
Zajcia:
W rodku autobusu jest pudeko. Kierowca (przedszkolak) wychodzi z pudekiem do pasaerów.
Jeden po drugim, kady przedszkolak bdzie musia wyj obrazek z pudeka. Nauczyciel pyta:
What is it? przedszkolak powie: It is a car. The teacher asks: Is it big?, Is it small?, and Is it
red?/ Is it fast?, Is it slow?. Przedszkolaki podnosz plakietki z nazwami: Yes, it is! No, it isn’t!
N-el pyta: How do you travel to London? Odp: I travel by car/train/plane.
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Gra ziemia, woda, niebo
Przedszkolaki maj za zadanie przyklei obrazki po prawej stronie planszy. Za kad poprawn
odpowied , kade dziecko otrzyma fragment ukadanki. Pod koniec gry przedszkolaki bd musiay
poskada puzzle, by otrzyma obrazek.
Idee projektu/opcje: Liczenie rodków transportu, liczenie kó samochodu i okien autobusu.
Przydatne linki:
https://www.youtube.com/watch?v=1p2_cqNSsFE
https://www.youtube.com/watch?v=vQbrB4f8KsA
https://www.youtube.com/watch?v=bYLKEePMvIU

LEDZENIE ZWIERZ T W ZOO
Temat: ledzenie zwierzt w ogrodach zoologicznych
Grupa wiekowa: 4 - 6
Czas: 30 – 40 minut
Cele: Na koniec zaj dziecko bdzie:
9 Potrafio zidentyfikowa i nazwa dzikie zwierzta z ogrodów zoologicznych: w,
zebra, tygrys, gepard
9 Znao odgosy wydawane przez zwierzta
9 Udawao odgosy i ruchy zwierzt
9 Wspópracowao w grupie, peni
przydzielone funkcje
9 Wykonywao
zadanie
przez
analiz
zada
wszystkich
czonków zespou
9 Oceniao swoj prac
9 prezentowao wyniki swojej
pracy
Potrzebne zasoby: wzory skór zwierzt,
zdjcia zwierzt: tygrysa, wa, geparda,
zebry; lupy, szyszki, drewniane patyczki,
kasztany, odzie, kamienie, odtwarzacz
CD, piosenka ,,Idziemy do zoo…”
Sownictwo: skin patterns, loupes, tiger,
cheetah, zebra, snake, pine cones,
wooden sticks, chestnuts, acorns, stones,
snake skin/pelt, tiger striped skin/pelt, zebra’s fur striped skin, cheetah’s spots fur) long, the
longest, short, the shortest, find, looking for, sing, make, build, get, collect, take care.
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Rozgrzewka: Piosenka: We are going to the zoo”
Daddy's taking us to the zoo tomorrow
Zoo tomorrow, zoo tomorrow
Daddy's taking us to the zoo tomorrow
and we can stay all day
We're going to the zoo, zoo, zoo
How about you, you, you?
You can come too, too; too
we’re going to the zoo, zoo, and zoo
Mommy's taking us to the zoo tomorrow
Zoo tomorrow, zoo tomorrow
Mommy's taking us to the zoo tomorrow
and we can stay all day
We're going to the zoo, zoo, zoo
How about you, you, you?
You can come too, too; too
we’re going to the zoo, zoo, and zoo
We're going to the zoo, zoo, zoo
How about you, you, you?
You can come too, too; too
we’re going to the zoo, zoo, and zoo
Who else?
Wprowadzenie
W drodze losowania n-el dzieli dzieci na 4 zespoy, kady dostaje zdjcie zwierzcia (gepard,
tygrys, w i zebra). Kada z grup ustala wspólnie sposób powitania. Zwierzta witaj si
na róne, prezentowane przez dzieci sposoby. Nauczyciel daje kadej grupie model zwierzcia,
by si nim opiekoway.
Zajcia
Kada grupa otrzymuje zestaw wzorów skór zwierzt. Zadaniem dzieci jest nazwa i wskaza
skór zwierzcia ze swojej grupy (skóra wa, futro tygrysa w paski, futro zebry, ctkowane
futro geparda). Prezentacja zwierzt i ich skór/futer na forum klasy.
Tropiciele zwierzt: Kada grupa musi znale  5 (ukrytych w ogrodzie) wzorów skóry/futra
swojego zwierzcia. Dzieci szukaj ladów z wykorzystaniem lupy, jednoczenie opiekujc si
modelem zwierzcia. Dzieci przyporzdkowuj wizerunki zwierzt do ich skór/futer oraz
naladuj ich odgosy/d wiki.
Podsumowanie
Kada grupa buduje dom dla swojego zwierztka (przy uyciu materiaów z ogrodu). Prezentacja
budowanych przez wszystkich domów, wspólne nazywanie zwierzt i ich futer/skór.
Nagrodzenie pracy dzieci piecztk (lad zwierzcia).
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PRZYPISY I ODNIESIENIA

 ǡ ǡ  ǡ ‘The Roles of Language in CLIL ‘(
 Ȍͳ
 ǡ Ǥͳͻͻͷǡ„Creative Quality in the Classroom”,Ǥ ǡǤ
ǡ ǤȋʹͲͳͳȌǤThe Sense of an Ending.ǣ Ǥ
 ǡ Ǥ ȋ ǤȌǡ çǡ Ǥǡ çǡ Ǥǡ ȋʹͲͲͻȌǡ ǲProiectul pentru Reforma Educaiei
Timpurii”ȋǤǤǤǤȌǡ͵ǡ ìÁ£ì£ǡ ç
 ǡ Ǥ ȋ ǤȌǡ   ǡ Ǥǡ ǡ Ǥǡ ȋʹͲͲͻȌǡ ǲProiectul pentru Reforma Educaiei
Timpurii”ȋǤǤǤǤȌǡͳǡ ìç  £ ç ǡ
 ç
ǡǤǡ ǡǤǡǡ Ǥǡ ǡǤǡʹͲͲǡ„Metode interactive de grup – Ghid metodic”ǡ
ǤǡǤ
ǡ Ǥǡ Ƭ ǡ Ǥ ȋͳͻͻ͵ȌǤConceptualizing Reflection in Teacher
Development.ǣ Ǥ
 Ǧǡ “Discourse in Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Classrooms” ȋƬ Ȍ
 Ǧǡ ǡ ǡ “Language Use and Language Learning in
CLIL Classrooms“ȋ  Ȍ
ǡ  ʹͲͲͲǡ “Language development and Identity”ǡ  ǡ  
 ǣǡǡǤ
 ǡ ǤǦǤǡ ȋʹͲͲȌǡ ǲFundamentele pedagogiei. Teoria i metodologia curriculum-ului.
Texte i pretext”ǡ ç
ǡǤʹͲͲͲǡ„Dicionar de pedagogie”,Ǥ ìǡçǡ çǡ
 çǡǤǡʹͲͲͲ„Pedagogie”,Ǥǡ çǤ
ǡ Ǥ ȋ Ȍǡ ʹͲͲͻǡ „Aplicarea noului curriculum pentru educaie timpurie – o
provocare?”ǡǤǡçǤ
ǡ ǤȋʹͲͳͳȌǤ Ǥ Ǥ ǤǡƬǤ ǤǡThe
Handbook of Language TeachingȋǤǦȌǤ ǣǦ Ǥ
 ǡ Ǥǡ Ƭ ǡ Ǥ Ǥ ȋʹͲͲͻȌǤCLIL across educational levels. 
Ǥ
 Ȃ ǡ Ǥ ȋʹͲͲͺȌǤ          
 ȋ Ȍǣ     Ǥ  Ǥ ǡ Ƭ Ǥ ǡFuture
Perspectives for English Language TeachingȋǤͳ͵ͻǦͳͷȌǤ ǣǤ
Ǧǡ Ǥ ȋʹͲͳͳȌǤ Ǥ  Ǥ   ǡ Ǥ ǡ Ƭ Ǥ  
ǡǲContent and Foreign Language Integrated Learning: Contributions to
Multilingualismlism In European ContextsǳǣǤ
 ǡ Ǥǡ ͳͻͻ͵ǡ „Serious Creativity, Using the Power of Lateral Thinking to Create New
Ideas”ǡ ǡǤ
ǡ Ǥ ȋʹͲͳͲȌǤ         ǣ  ǡ
ǡ Ǥ  Ǥ ǡǲBilingualer Sachfachunterricht in der
SekundarstufeǳǤòǣǤ
ǡ ǤȋʹͲͲͻȌǤǲLanguage and Identity’.ǣǤ
 ǦȋȌǡ  ȋȌ ǡ  ͳǡ ʹͲͲͻ, ǲCLIL Across
Educational Levels Paperback”
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 ǡ   ͳͻǡ ʹͲͳͶǡ “Optimise Your Teaching Competences: New
Teaching Methodologies and CLIL Applications in Foreign Languages: Content and Language
Integrated Learning Techniques for Foreign Language Teachers Paperback”
ǡ Ǥ ȋʹͲͳͲȌǤ “Language and literacy development for English language learners in
preschool’  Ǥ Ǥ  ǡ Ǥ  Ƭ Ǥ  ȋǤȌǡ   ǣ
 ǡ ǡ  Ǥǣ Ǥ

Frunz, V., 2003,„Factori favorizani i perturbatori ai activitii didactice”, Ed.
Ovidius University Press, Constan a.
ǡ Ǥ ȋʹͲͲȌǤ         ǣ    
     Ǥ  Ǥ Ǧǡ Ƭ Ǥ ǡǮEmpirical perspectives on
classroom discourseǯǡǤǤ
ǡǤǡǡ ǤǡǡǤǡƬǡ ǤȋʹͲͲȌǤ 
ʹ        ȋ ȌǤǲThe International
Journal of Bilingual Education and Bilingualism”
ǡǤǡƬǡǤȋʹͲͳͲȌǤǲThe Grand Design’.ǣǤ
 ǡǤȋ ȌǡʹͲͳͲǡ„Repere fundamentale în învarea i dezvoltarea timpurie
a copilului de la natere la 7 ani”ǡǤǡ çǤ
 ǡ Ǥ ȋͳͻͻ͵ȌǤ      ǣ      
Ǥ Ǥǡ ǤǡƬǤ ǡǲResearch on Teacher
Thinking: Understanding Professional Development”.ǣ  
Ǥ
ǡ Ǥ ȋʹͲͲȌǤǮUnderstanding language teaching: from method To
Postmethod’. ǣ  Ǥ
ǡ Ǥǡ ǡǤǡƬǡǤȋʹͲͲͲȌǤǮFor and Against Method: Including
Lakatos’s Lectures on Scientific Method and the Lakatos-Feyerabend
Correspondence’. ǣ Ǥ
 ǡ ǡ “CLIL Activities with CD-ROM: A Resource for Subject and Language
Teachers” ȋ  ȌȀǡ
ǡ Ǥ Ǥ ȋʹͲͳͳȌǤ        Ǥ  Ǥ Ǥ ǡ Ƭ Ǥ Ǥ
ǡǮThe Handbook of Language TeachingǯǤǤ ǣǦ Ǥ
ǡǤ ǤǡƬǡǤ ǤȋʹͲͳͳȌǤǮThe Handbook of Language Teaching’, ǣ
Ǧ Ǥ
ǡ ǤȋͳͻͻȌǤǮDeveloping Reflective Practice.ǣ Ǥ
  ǡ “How to learn English: The ultimate guide to learning English as a second
Language “ ȋ    ǡ  ǡ   Ȍǡ 

ǡǤǡƬ ǡǤȋʹͲͳͳȌǤStudies in Bilingual Education.ǣǤ
 ǡ  ǡ ʹͲͳʹǡ ǮThe CLIL Resource Pack: Photocopiable and
Interactive Whiteboard Activities for Primary and Lower Secondary Teachers”

x

María Jesús Frigols Martín, David Marsh, Peeter Mehisto, Dieter Wolff, 2011,
“European
Framework
for
CLIL
Teacher
Education”
Marjorie Hall Haley , Theresa Y. Austin, “Content-Based Second Language Teaching
and Learning: An Interactive Approach” (2nd Edition) (Pearson Resources for Teaching
English Learners) 2nd Edition

x

ǡ Ǥ ȋʹͲͲͺȌǤ Language awareness and CLILǤ  Ǥ ǡ Ƭ Ǥ
Encyclopaedia of language and educationǳǡǤǤ
ͳͶͶ



Ǥ

ǡ

PRZEDSZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA – EDUKACJA DWUJZYCZNA
C.L.I.L.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

ǡ Ǥ ȋʹͲͲͻȌǤ Ǥ  Ǥ   ǡ Ƭ Ǥ  ǡǲContent and
Language Integrated Learning: Evidence from Research in Europeǳǡ ǣ
Ǥ
 ǡǤǤǡƬ ǡǤ ǤȋʹͲͲ͵ȌǤǮDesigning early literacy programs: Strategies
for at-risk preschool and kindergarten childrenǤǳǡ ǡǤ
ǡǤǡƬǡǤȋʹͲͳͳȌǤ   ǡ 
ǣ  Ǥ Ǥǡ ǤǡƬ Ǥ ǡǳContent
and Foreign Language Integrated LearningǳǡǣǤ
ǡǤǡ ǡǤǦ ǤǡƬǡǤȋʹͲͲͺȌǤǮUncovering CLI”L. Ǥ
ǡǤȋʹͲͳͲȌǤ ǣ  ǤPulsǡ
ǡ Ǥ ȋʹͲͳͲȌǤ   Ǥ  Ǥ Ǥ ǡ Ƭ Ǥ Ǥ  ǡ
ǲSociolinguistics and Language Education: New Perspectives on Language and
Education”ǡǤ
ǡǤǡʹͲͲͻǡ„Strategii didactice interactive”ǡǤ  £ç £ǡǤǤǡ çǤ
 ǡ “Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual
and Multilingual Education”,   
ǡǦ  ǡʹͲͲͺ“Uncovering CLILǳǡ
ǡ Ǥǡ Ƭ Ǧǡ Ǥ ȋʹͲͳͳȌǤ         
  Ǥ  Ǥ Ǥ ǡ Ƭ Ǥ Ǥ ǡThe Handbook of Language
Teachingǡ ǣǦ Ǥ

Piaget, J. 2005, „Psihologia copilului”, Ed. Didactic i Pedagogic.
Pletea, M., Rileanu, D., .a., 2008, „Aplicaiile noului curriculum pentru învmântul
precolar”, Ed. Didactic Publishing House.
Preda, V. (coord), 1995, “Elemente de psihopedagogia interventiei precoce”, U.B.B.,
Cluj-Napoca.
 ǡ Ǥ Ǥǡ Ƭ ǡ Ǥ Ǥ ȋʹͲͲʹȌǤApproaches and Methods in Language
Teaching.ǣǤ
 ǡ ͳǡʹͲͳͷǡǲ  ͳǳǡ 
  ǡ Ǥǡ Ƭ  ǡ Ǥ ȋʹͲͲͻȌǤContent and Language Integrated
Learning: Evidence from research in Europe.ǣǤ
  ǡ Ǥǡ ǡ Ǥǡ Ƭ   ǡ Ǥ ȋʹͲͳͳȌǤContent and Foreign
Language Integrated Learning.ǣǤ
ǡǡ  ǡ“Integration of Theory and
Practice in CLIL”ȋ  Ȍ
ǡǤȋͳͻͻͷȌǤPsychology in the Classroom.Ǥ
f ǡǤǡʹͲͲͻǡ„Psihologia copilului”,Ǥ  £ç £ǡ çǤ
 Ǥ ǡ  ǡ ǡ “Second Language Acquisition set: Second
Language Acquisition: An Introductory Course”Ͷn
ǡ   ͳͻͻǡ ǲOne Child, Two Languages: A Guide for Preschool Educators of Children
Learning English as a Second language”ǡǡǡǤ
ǡ Ǥ Ǥ ȋʹͲͲͺȌǤ ǲOne child, two languages: A guide for early childhood educators of
children learning English as a second language”ȋʹǤȌǡǡǣ Ǥ
Ǥ

Toma, Ghe, 2007, „Bazele teoretice ale psihopedagogiei precolare”, Ed. V&I
Integral, Bucureti.
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ǡȋȌǡʹͲͲͻǡ“Learning English with Bobby: Teaching English to
Young Children with CLIL Method Teacher 1” ȋ      
Ȍ 
ǡǤǡͳͻͻͻǡ„Teoria curriculum-ului”,ǤǡçǤ
 ǡ Ǥ ȋʹͲͲͶȌǤThe
Ecology
and
Semiotics
of
Language
Learning. ǣ  Ǥ
ǡǤǡǡ ǤǤǡʹͲͲͲǡ„Psihologia vârstelor”,Ǥ ǡ çǤ
 ǡ Ǥ ȋʹͲͳͲȌǤ ǡ        
 ¡      Ǥ  Ǥ ǡǲBilingualer
Sachfachunterricht in der Sekundarstufe: Eine EinführungǳǡòǣǤ
ǡ“Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign language”ǡǤ

Vrsma Ecaterina, 1999, “Educaia copilului precolar. Elemente de pedagogie la
vârsta timpurie,”, Ed. Pro Humanitate, Bucureti.
£çǡǤǡʹͲͲͶǡ„coala i educaia pentru toi”,Ǥǡ çǤ
ǡͳͻͺǡǲThought and Language”ǡǡ ǡǡǤ
ǡ Ǥ ȋͳͻͻȌǤǮTeacher cognition in language teaching: beliefs, decisionmaking and classroom practice’.ǣǢ
ǡǤȋ ȌǡʹͲͲͳǡ„Psihologia la rspântia mileniilor”ǡǤǡ çǤ
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