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1. WYMAGANIE 

 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Zajęcia prowadzone wspólnie przez nauczyciela grupy i lektora języka angielskiego 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Zajęcia prowadzone wspólnie przez nauczyciela grupy i lektora języka angielskiego w przedszkolu mają na 
celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja motywowaniu dzieci oraz 
wykorzystywaniu ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych.  
Cały okres przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju języka ojczystego dzieci. W procesie tym 
dzieci wykorzystują swoje naturalne, wrodzone „zdolności uczenia się języka ojczystego”, uczestnicząc w 
komunikacji językowej z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Te same „zdolności” dzieci mogą 
wykorzystać, ucząc się drugiego języka. Aby proces ten został uruchomiony, dziecko musi być „w 
kontakcie” z drugim języku, słyszeć naturalne, autentyczne wypowiedzi formułowane w tym języku. Musi 
mieć okazję do naśladowania wypowiedzi dorosłych i aktywnie uczestniczyć w interakcji językowej.  
Dziecko łatwiej przyswoi podawane treści jeśli otrzyma ze swojego otoczenia wystarczająco dużo 
bodźców w postaci interesujących i zrozumiałych na podstawie kontekstu sytuacyjnego i 
komunikacyjnego wypowiedzi językowych. Nauczyciel wychowania przedszkolnego poprzez swoją 
obecność na zajęciach wzmacnia ten proces, gdyż zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i dzięki 
swoim umiejętnościom językowym w zakresie języka angielskiego, ułatwia komunikację z lektorem. W 



trakcie wspólnych zajęć dzieci mają możliwość utrwalenia  sobie dotychczas zdobytych umiejętności i 
wiedzy szczególnie w zakresie posługiwania się językiem angielskim. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Od momentu zorganizowania zajęć dodatkowych w przedszkolu, w tym zajęć z języka angielskiego, 
zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U.  z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827), możliwy stał się udział wszystkich dzieci w zajęciach 
dodatkowych. Sytuacja taka zainspirowała nauczycielkę pracująca w oddziale dzieci 5 i 6-letnich oraz 
lektora języka angielskiego do organizowania wspólnych zajęć prowadzonych jednocześnie w języku 
polskim i angielskim po to, żeby język angielski stawał się obok języka polskiego narzędziem nabywania 
umiejętności społecznych i  intelektualnych.  
Do wspólnych zajęć wykorzystywane są sytuacje dydaktyczne, podczas których dzieci zdobywają nowe 
umiejętności językowe, wiedzę o sobie i o swoim otoczeniu. Są to głównie:  

1. zajęcia tematyczne, poświęcone omawianiu:  

• zagadnień przyrodniczych: pogoda, pory roku, rośliny, zwierzęta;  

• społecznych: rodzina, codzienne czynności i prace domowe, spędzanie czasu wolnego, hobby, 
produkty spożywcze, tradycje i zwyczaje świąteczne;  

• pojęć matematycznych: poznawanie kształtów prostych figur geometrycznych, podstawowych 
pojęć matematycznych (wielkość, czas, kolory), liczby od 0-10, rozwiązuje zagadki umysłowe  

2. zajęcia plastyczne,  
3. zajęcia ruchowe: gry i zabawy,  
4. zajęcia muzyczne i taneczne 

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu, natomiast zajęcia prowadzone wspólnie 
przez nauczyciela grupy i lektora języka angielskiego 2 razy w miesiącu celem utrwalenia opanowanego 
dotychczas materiału. 

 

5. EFEKTY 

 
Dziecko uczestniczące w zajęciach językowych:  

• potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego;  

• rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie (werbalnie lub pozawerbalnie), na nie reaguje;  

• rozumie poznane słowa;  

• rozpoznaje piosenki, wierszyki i rymowanki;  

• rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami;  

• odgrywa krótkie scenki posługując się nabytym słownictwem; 
Ponadto, należy podkreślić, że podczas zajęć z języka angielskiego, dziecko:  

• kształtuje umiejętności pracy w grupie;  

• wspólnego działania w celu osiągnięcia sukcesu;  

• przestrzegania zasad gry i postępowania;  

• podejmowania decyzji; 

• dzielenia się z innymi;  
Dodatkowo: 

• uczy się tolerancji wobec odmiennego wyglądu, zachowań, upodobań, zwyczajów i kultur  

• buduje szacunek wobec ludzi, przyrody, zwierząt i przedmiotów  

• uczy się podstawowych zachowań społecznych.  

• wyrabia w sobie gotowość do podjęcia nauki języka obcego. 

 

 

 



6. RADY I PRZESTROGI 

Zajęcia polsko-angielskie powinny być zorganizowane w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić dziecku 
przyswojenie nowego języka. Wypowiedzi w języku angielskim muszą być zawsze ściśle powiązane z 
sytuacją komunikacyjną, tak aby znaczenie wyrażeń językowych było dla dzieci jasne na podstawie 
kontekstu, w którym zostały użyte. Wypowiedzi językowe należy wspomagać w sposób nie-językowy 
(dzięki pomocom wizualnym: przedmiotom z najbliższego otoczenia dziecka, zabawkom, obrazkom itp.). 
Użycie języka angielskiego powinna cechować duża liczba powtórzeń, a towarzyszyć im powinna bogata 
mimika i gestykulacja. 
Wypowiedzi językowe, tematy i treści muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości poznawczych 
dzieci a nauczyciel grupy powinien posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym posługiwania się nim na tym etapie edukacyjnym. 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

• strona internetowa przedszkola http://przedszkole2swidnik.szkolnastrona.pl (zakładka „Coś 
innego-ciekawego”, w której umieszczane są tematy zajęć oraz zdjęcia z ich przebiegu) 

• prezentacja umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych i rodzinnych 
 
 
 

 

 


