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I Wstęp 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 

letnich). Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także 

poprzez działanie.  

Dzieci w tym wieku są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego może 

zatem stanowić nową pasjonującą przygodę ukazującą piękno nowego języka 

jak i kultury państw anglojęzycznych.  

Rozwój intelektualny i emocjonalny małych dzieci wiąże się już ze 

zdolnością koncentracji uwagi, oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego 

i logicznego. Dzieci zatem łatwo uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, 

wierszyków i dialogów. Chętnie uczestniczą w grach i zabawach językowych 

i wykazują dużą kreatywność. 
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II Opis programu 

Prezentowany program opiera się na przekonaniu, że dzieci wprowadzone 

w świat języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym są lepiej przygotowane 

do nauki tego języka w kolejnym, już obowiązkowym I etapie edukacyjnym 

w klasach I-III. To powoduje, że łagodniej przechodzą od wychowania 

przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym i jako późniejsi 

uczniowie łatwiej odnoszą sukcesy w nauce języka angielskiego.  

Koncepcja programu: 

Program został opracowany w oparciu podstawę programowa 

wychowania przedszkolnego, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).), literaturę 

metodyczną oraz dostępne w internecie programy nauczania języka angielskiego 

dla przedszkoli. 

Treści  nauczania odpowiadają poziomowi rozwoju psychiki dzieci 

w wieku przedszkolnym  i są związane ze znaną im, otaczającą je 

rzeczywistością oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń. 

Prezentowany program skierowany jest do dzieci trzy i czteroletnich oraz  

pięcioletnich i sześcioletnich z uwzględnieniem ich cech rozwojowych. 

Współczesne badania psychologiczne potwierdzają dużą sensowność 

nauczania języków obcych w jak najwcześniejszym wieku, kiedy to umysł 

dziecka jest najbardziej chłonny, zaś wciąż plastyczny narząd mowy zdolny jest 

do poprawnego odtwarzania słów w obcym języku. Rozpoczynanie nauki języka 

obcego w wieku przedszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, sprawia, 
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że dziecko szybciej oswaja się z tym językiem i czyni późniejszą obowiązkową 

już i systematyczną naukę efektywniejszą. 

Dzieci uczą się poprzez działanie. Uwielbiają wykonywać prace 

plastyczne, odgrywać scenki z podziałem na role, tańczyć, śpiewać, biegać. 

Wymagają częstej zmiany aktywności, bowiem nie potrafią długo 

skoncentrować się na jednym zadaniu, stąd proponowane ćwiczenia językowe 

muszą być zróżnicowane, krótkie, ciekawe i stąd tak bogata proponowana gama 

metod i technik nauczania młodszych dzieci (szczegółowiej omówione w 

części„Procedury osiągania celów”). 

Program  ten uwzględnia konieczność dostosowania sposobu 

przekazywania wiedzy do naturalnej w tym wieku aktywności dziecka. 

Umożliwia uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, wspomaga 

rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem (według podstawy programowej). 

Dzieci winny uczyć się języka bezstresowo, ale aktywnie przy wykorzystaniu 

wszystkich zmysłów. Zatem zajęcia najczęściej przybierają formę gier i zabaw 

słowno-muzycznych i ruchowych. 

Warunki realizacji programu: 

Program  przeznaczony jest do nauczania języka angielskiego w grupach 

dzieci 3 - 4 letnich oraz 5 – 6 letnich w Zespole  Placówek  Oświatowych Nr 1 

w Mławie. Młodsze  dzieci  będą realizowały program  w  wymiarze  15  minut  

dwa  razy  w  tygodniu, a  dzieci  starsze    w  wymiarze  30  minut również  dwa  

razy  w  tygodniu.          
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III Cele programu: 

Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 

przedszkolnym  jest uwrażliwienie na język angielski.  

Niniejszy  program  ma na celu wzbogacenie oferty pracy ZPO nr 1 w Mławie, 

wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podniesienie poziomu 

nauczania języka angielskiego w  szkole.  

Uwzględniając aktualne i przyszłe potrzeby językowe i wychowawcze dziecka 

w wieku  przedszkolnym  program wyróżnia takie cele jak: 

 Budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie dzieci 

z tym językiem 

 Kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (uczenie się 

struktur, konstrukcji zdaniowych) 

 Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa) 

 Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie 

kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych 

 Motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie 

poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa (pozytywne ocenianie, 

dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka) 

 Wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka  

 Wdrażanie do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw 

 Rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur 

 Rozwijanie sylwetki społecznej dziecka, uczucia przyjaźni i tolerancji w 

trakcie gier, zabaw i pracy w grupach 

 

Proces uczenia się języka u małych dzieci, to przede wszystkim rozwój 

sprawności takich jak: słuchanie, mówienie i śpiewanie. 
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Z uwagi na wczesny wiek uczenia się języka obcego przez przedszkolaki, w 

pierwszej fazie nauczanie polega na stopniowym rozwijaniu rozumienia ze 

słuchu i reagowania na język gestem, słowem. Dziecko, zatem winno rozumieć 

polecenia nauczyciela, pojmować ogólny sens prostych sytuacji 

komunikacyjnych i wypowiedzi, rozumieć nazwy wprowadzane na zajęciach.  

Druga faza uczenia się to nabywanie sprawności mówienia. Przedszkolak 

powtarza za nauczycielem pojedyncze słowa, potem zwroty, recytuje krótkie 

rymowanki, śpiewa piosenki, odgrywa scenki sytuacyjne. 

IV Treści nauczania: 

Tematyka proponowana do realizacji na zajęciach jest spójna z treściami 

realizowanymi w I etapie edukacyjnym - nauczaniem wczesnoszkolnym 

w klasach I-III.  

Zakres treści jest dobrze dziecku znany i dotyczy wyglądu dziecka (części ciała 

i ubrania), jego domu, zabaw, otoczenia, szkoły oraz zagadnień kulturowych. 

Materiał  leksykalny jest  odpowiednio  wyselekcjonowany dla  dzieci  

młodszych, zaś  dla  grup  wiekowo  starszych  jest  odpowiednio  rozbudowany, 

np.; grupy  młodsze  poznają  tylko  główne części  ciała takie jak: head(głowa), 

arms(ramiona), hands(ręce) legs(nogi), feet(stopy) a grupy starsze poznają 

dodatkowo ,np.: fingers(palce u rąk) i toes(palce u stóp).   

Materiał leksykalny: 

1. Witamy się i przedstawiamy po angielsku. 

 - Hello!, Hello  teacher!, I am……., What’s your name?, How are you?, I’m 

fine, thank you. Bye, Goodbye.  

2. Poznajemy nazwy kolorów. 

- pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, white, black, brown ,gold, 
silver  
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3. Moja rodzina. Nazwy członków rodziny. 

- This is my family. This is my….. and this is ….. . mummy, daddy, sister, 
brother, grandpa, grandma 

4. Poznajemy nazwy przedmiotów szkolnych. 

- What is this? This is a ……. . , pen, pencil, book, ruler, rubber, table, chair 

5. Liczymy od 1 do 10. Liczba mnoga rzeczowników. One-ten 

6. Poznajemy nazwy części ciała i proste polecenia. 

- body, head, ears, mouths, eyes ,nose, hands, fingers ,legs,feet, toes, 

7. Zabawki. 

- doll, car, bike, computer, ball, train 

8. Ćwiczenia ruchowe TPR- wydawanie poleceń i reagowanie na nie. 

-stand up    - sit down    -jump -turn around 

- clap your hands  -sing         - dance           –shake your body 

- point to …..(e.g. door, window).          - count to …..(e.g. five, ten)                              

- touch your……(e.g. legs, head) 

9. Zaimki miejsca: w, na , pod, obok.   ( in, on, under, next to) 

 

10.  Halloween, Boże Narodzenie, Wielkanoc.  

- pumpkin, monster, bat, spider, witch, black cat, sweets, Happy Halloween  

    - Christmas tree, presents, bell, star, sweets, Santa Claus ,reindeer, angel, 
sledges, Merry Christmas, 

   - Easter Bunny, Easter eggs, Easter baskets, chicks, Happy Easter 
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11.Nazwy zwierząt domowych. 

-  cat, dog, mouse, parrot/bird, rabbit, fish, tortoise, 

12.Nazwy zwierząt egzotycznych. 

- giraffe, tiger, monkey, crocodile, elephant, hippo, snake 

13.Nazwy potraw i napojów. 

- fruit, apple, banana, ice-cream, cheese, fish, milk, juice, meat,bread, sweets 

14.Nazwy części garderoby. 

- clothes, shorts, socks, shoes, trousers, dress, skirt, T-shirt, 

15Nazwy pomieszczeń i meble: 

-house, bedroom, bathroom, kitchen living room, door, window, bed  

16.Wyrażanie emocji. 

- Are you……happy, sad, angry, hungry, tired, scared, thirsty? 

 

Struktury gramatyczne: 

 rzeczownik, liczba mnoga rzeczownika  

 przymiotniki (kształt, kolor, wielkość) 

 liczebniki główne od 1 do 10 

 okoliczniki miejsca  

 spójnik: and, but 

 czasownik have got 

 tryb rozkazujący- polecenia, zakazy 

 czas teraźniejszy prosty- wyrażanie upodobań ( I like, I don't like) 
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Sytuacje i funkcje komunikacyjne 

 powitania 

 przedstawianie się 

 prezentowanie członków rodziny 

 pytanie o imię, wiek, samopoczucie 

 nazywanie części ubrań 

 nazywanie części ciała 

 podawanie nazw napojów i jedzenia 

 podawanie nazw pomieszczeń i mebli 

 wyrażanie upodobań 

 nazywanie zwierząt domowych i egzotycznych 

 nazywanie zabawek 

 podawanie nazw kolorów 

 nazywanie przyborów szkolnych 

 wyrażanie emocji 

 nazywanie świąt i uroczystości 

 

V Procedury osiągania celów 

Podmiotem moich działań jest dziecko w szczególnym okresie swego rozwoju. 

Przedszkolak spędza większość swojej aktywności na zabawie. 

Planując pracę z dziećmi w takim wieku należy uwzględnić wszystkie jego 

potrzeby i zastosować taki dobór metod i technik nauczania, środków 

dydaktycznych i form pracy, aby potrzeby te zaspokoić oraz zapewnić dziecku 

sukces w poznawaniu nowej dziedziny wiedzy– języka obcego. 

Zastosowane działania i środki powinny zatem charakteryzować się 

atrakcyjnością i różnorodnością, wielokrotnością powtórzeń, odwoływać się do 
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tego, co dziecku bliskie, zaspakajać naturalną ciekawość i potrzebę 

bezpieczeństwa, dawać możliwość bycia zauważonym. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na respektowanie dwóch podstawowych praw 

przyznanych dzieciom w toku prac Rady Europy w kwestii nauki języka 

angielskiego: prawie do ciszy (dziecko osłuchuje się z nowymi słowami 

i strukturami i samo podejmuje decyzję o aktywnym uczestnictwie w mowie) 

oraz prawie do błędu (dziecko próbuje kontaktować się z otoczeniem metodą 

prób i błędów i nie może być za to karcone, ani poprawiane). 

1/ Metody nauczania 

Najbardziej pożądanymi na tym etapie wydają się być metoda 

TPR(zrozum – wykonaj –powiedz) , elementy metody komunikacyjnej, metoda 

bezpośrednia, metoda audiolingwalna. One też zostaną użyte w działaniach 

opartych o niniejszy program. 

a) Metoda Bezpośrednia 

Metoda ta zaleca używanie języka obcego kosztem zredukowania lub nawet 

całkowitej eliminacji języka ojczystego. Dzieci nie tylko są ,, otoczone” 

językiem angielskim, ale mają okazję postrzegać i poznawać świat właśnie 

w tym języku. Ma to znaczenie dla dalszego procesu nauczania, ponieważ 

ogranicza chęć tłumaczenia wszystkiego z języka angielskiego na polski 

i odwrotnie, co może prowadzić do problemów ze swobodnym 

komunikowaniem się. 

b) Metoda Total Physical Response (TPR) 

Praca tą metodą odbywa się na drodze– zrozum, wykonaj, powiedz. Dzieci uczą 

się poprzez słuchanie poleceń w języku angielskim. Obserwacja ich realizacji, 
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a następnie samodzielne naśladowanie pozwala odgadnąć sens wypowiedzi. 

Kolejnym etapem jest gotowość wymówienia. 

c) Metoda Komunikacyjna 

Metoda ta wykorzystuje sytuacje zaistniałe na zajęciach do komunikowania się 

w języku angielskim. Celowość i autentyczność jest najważniejszą jej wartością.  

d) Metoda Audiolingwalna  

Stymuluje rozwój mowy i poprawnej wymowy w języku obcym. Skupia się na 

wykorzystaniu drylu językowego, który choć krytykowany przez część 

dydaktyków, wydaje się być odpowiednim dla dziecka w wieku 3-6 lat 

sposobem ćwiczenia wyrażeń i fraz typowych dla danego języka. 

2 /Techniki nauczania 

Odpowiedni dobór techniki jest gwarancją właściwego przebiegu nauczania. 

Nauczyciel pracujący w grupie przedszkolaków ma do dyspozycji bardzo 

szeroki zakres technik i sposobów realizacji celów. Poniżej są zaprezentowane 

te, które będą wykorzystywane najczęściej.   

a)Gry i zabawy językowe– nauka poprzez zabawę  

 

 Echo 

Nauczyciel pokazuje karty obrazkowe i wypowiada odpowiednie słowa a dzieci 

powtarzają je kilkakrotnie coraz ciszej i ciszej, jak echo.  

 

 Zabawy true/false, yes/no 

Nauczyciel prawidłowo lub błędnie nazywa wskazywane przedmioty. Dzieci 

oceniają poprawność wypowiedzi używając słów yes/no, true/false. 
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 Zapamiętywanie kolejności przedmiotów 

 Odgadywanie nazwy ukrytego obrazka 

 Głuchy telefon 

 Kategorie  

Nauczyciel podaje kategorię wyrazów, a dzieci wymieniają należące do niej 

nazwy przedmiotów 

 Odd man out 

Nauczyciel prezentuje trzy przedmioty lub rysunki, z których dwa należą do tej 

samej kategorii, a trzeci do innej. Dzieci oceniają, który z nich nie pasuje do 

reszty. 

 Simon says 

Nauczyciel wydaje polecenia znane z wcześniejszej nauki. Dzieci wykonują je 

tylko wtedy, gdy są poprzedzone zwrotem Simon says. 

 

 Towarzystwo pacynki – smoka Waldo 

Wybrana przez nauczyciela pacynka towarzyszy dzieciom podczas większości 

zajęć. Uczy się z nimi i bawi. Mówi tylko w języku angielskim. Użycie pacynki 

jest bardzo pomocne w celu nawiązania efektywnego kontaktu z dziećmi oraz 

stworzenia poczucia tajemniczości i podekscytowania w prezentacji słownictwa.  

 

b) Nauka poprzez piosenkę i rymowankę 

Techniki te pomagają doskonalić pamięć mechaniczną i pozwalają na 

wprowadzenie struktury gramatycznej i słownictwa przewidzianego na daną 

jednostkę lekcyjną. Wystąpią na niemal każdych zajęciach, ponieważ są przez 

dzieci bardzo lubiane, a jednocześnie stanowią najlepszy sposób 

zapamiętywania całych zwrotów, które później posłużą w procesie komunikacji 

oraz będą bazą do ćwiczeń dramowych. Towarzyszy im zazwyczaj ruch, który 

ułatwia zrozumienie i zapamiętanie. 
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3 /Formy pracy 

Formy pracy stosowane na zajęciach języka angielskiego w grupie 3-4 latków 

oraz 5-6 latków nie różnią się znacząco od wprowadzanych przez nauczyciela 

wychowania przedszkolnego. 

Zakładam, że dziecko w wieku przedszkolnym postrzega zajęcia angielskiego 

jako urozmaicenie dnia spędzonego w przedszkolu. Stąd też na początkowym 

etapie nauki wprowadzam: 

— wypowiedzi chóralne(zabawa w  echo), 

— wypowiedzi indywidualne za nauczycielem, 

— zabawę indywidualną. 

Większość dzieci szybko oswaja się z nową sytuacją i grupą rówieśniczą, dzięki 

czemu już wkrótce można zastosować: 

— wypowiedzi indywidualne bez powtarzania za nauczycielem, 

— pary otwarte, 

— pary zamknięte, 

— zabawę w zespole.  

 

4 / Materiały i środki dydaktyczne 

Niniejszy program realizowany będzie bez zastosowania podręcznika. Podczas 

zajęć będą wykorzystywane  następujące środki  dydaktyczne:  

 Pacynka - smok Waldo 

 flashcards - karty obrazkowe  ilustrujące  poznawane  słownictwo  

 płyty CD z piosenkami i rymowankami 

 kserokopie, np.: do lekcji  okolicznościowych(Halloween, Christmas, 

Easter, holidays) 
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VI Ewaluacja programu 

1/ Widoczne dokonania edukacyjne – osiągnięcia sukcesy i porażki. 

2/ Obserwacja postępów dzieci na zajęciach. Umiejętności skupiania uwagi, 

zapamiętywania, wykonywania poleceń na określony temat, a także 

współdziałania w zespołach. 

3/ Analiza prac dziecięcych (prace plastyczne) 

4/ Rozmowy z rodzicami dzieci na temat zdobytej wiedzy. 
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Przydatne strony internetowe które zawierają gotowe materiały do nauki języka, 

np: piosenki, karty obrazkowe, gry lub kolorowanki: 

www.dreamenglish.com    (piosenki) 

www.eslgamesplus.com     (gry) 

www.supersimplelearning.com    (karty obrazkowe) 

 


