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• Cele nauczania języka angielskiego                    

w przedszkolu

• Integracja lekcji języka angielskiego                     

i nauczania przedszkolnego

• Kompetencje obcojęzyczne przedszkolaka

• Klucz do sukcesu 
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Swing Song

Here I go up in my swing

Ever so high.

I am the King of the fields, and the King

Of the town.

I am the King of the earth, and the King

Of the sky.

Here I go up in my swing …

Now I go down.

A.A. Milne    Now we are 6 

•
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wyobraźnia

spontaniczność

skoncentrowanie na sobie

potrzeba nowych emocji, doświadczeń

potrzeba sensownej zabawy

potrzeba szybkich zmian

huśtawka nastroju
radość



Zróżnicowane cele 

nauczania



• grupa młodsza 2.5 do 4 lat

zainteresowanie ucznia nauką języka 

angielskiego

uwrażliwienie ucznia na język angielski 

spotykany w życiu codziennym

• grupa starsza 5 do 6 lat

rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, 

umiejętności komunikacji na poziomie wyrazu 

i prostego zdania oraz wypracowanie 

gotowości do rozpoczęcia nauki czytania
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Zintegrowanie programu nauczania 

przedszkolnego oraz nauczania języka 

angielskiego
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wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, 

kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach

rozwijanie sprawności mówienia, słuchania,

zabawy ze słowami, stymulowanie komunikacji

niewerbalnej i werbalnej, uwrażliwianie na język

obcy i ojczysty, rozwijanie inteligencji językowej
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budowanie systemu wartości, tak żeby dzieci

lepiej orientowały się w tym co dobre i złe

refleksja nad zachowaniami bohaterów

historyjek i bajek, nad sensem opowiadań

z morałem
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wprowadzanie dzieci w świat wartości 

estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się przez muzykę, małe formy 

teatralne oraz sztuki plastyczne 

śpiewanie, klaskanie, zabawy rytmiczne,

rymowanek, teatrzyk, pantomima, rysowanie,

malowanie, inne formy prac plastycznych,
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budowanie dziecięcej wiedzy o świecie 

społecznym, przyrodniczym i technicznym 

wykorzystanie materiałów wizualnych,

przedmiotów z otoczenia dziecka, rysowanie,  

wyrabianie spostrzegawczości, zapoznanie dzieci 

ze światem ich rówieśników z innych krajów
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stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej 

i zgodnej zabawie 

praca w parach, zespołach, techniki dramowe,

stymulowanie współpracy oraz przyjaznego

współzawodnictwa w ramach zabaw i gier

edukacyjnych, wspólne rozwiązywanie zadań

językowych
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zapewnienie dzieciom lepszych szans 

edukacyjnych 

praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki

języka obcego, dostarczenie dzieciom poczucia 

przyjemności słuchania i posługiwania się językiem 

angielskim, 

budowanie fundamentów wiedzy i podstawowych 

umiejętności językowych, 

zastosowanie nowoczesnych technik nauczania, 
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Dziecko kończące przedszkole 

i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

• potrafi rozpoznać brzmienie / melodykę  
języka angielskiego;

• rozumie proste polecenia nauczyciela                
i właściwie na nie reaguje;

• rozpoznaje poznane słowa, piosenki, 
rymowanki;
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• rozumie sens opowiedzianych historyjek,      

gdy są wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami;       

• recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa 

piosenki z repertuaru dziecięcego;

• odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach; 

• nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu .
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EFEKTYWNE NAUCZANIE MAŁYCH 

DZIECI

• wczesny start !

• intensywne 

• skoncentrowane na dziecku

• prowadzone w placówce edukacyjnej           

przy dużym zaangażowaniu rodziców
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Im lepsza edukacja wczesnoszkolna:

• tym lepszy start dziecka w szkole,

• tym lepsza społeczna adaptacja dziecka,

• tym lepsze szanse  społeczno-ekonomiczne                    

dzieci o niskim statusie społecznym.
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Linki do materiałów:

• https://www.pearson.pl/angielski/wideo-

szkolenie-angielski-w-przedszkolu-praktyczny-

poradnik-dla-nauczyciela-i-rodzica.html

• https://www.pearson.pl/pub/pl/uploadimages

/menu/angielski-w-przedszkolu-plakat.pdf

• https://www.pearson.pl/angielski/konferencje

-szkolenia/filmy-szkoleniowe.html

25


