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Kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa na rok szkolny 

2014/2015 

 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym  

i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem  

wieku realizacji obowiązku szkolnego. 
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Język obcy w przedszkolu 

• Wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka 
obcego dla wszystkich dzieci.  

Obowiązek w tym zakresie zostanie wprowadzony: 

od 1 września 2015 r.   w stosunku do dzieci pięcioletnich 

od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich 
przedszkolaków 

 

• Dzięki dodaniu do podstawy programowej nowego 
obszaru  

"Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem 
obcym nowożytnym".  
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Kto może prowadzić zajęcia językowe 
w przedszkolu i klasach I-III  

 
• osoby, które mają kwalifikacje do pracy                             

w przedszkolach, pod warunkiem że legitymują się 
świadectwem znajomości danego języka obcego            
w stopniu co najmniej podstawowym (poziom B2) oraz 
ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny              
w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego 

 
• absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych 

 
• filolodzy posiadających przygotowanie pedagogiczne  
 
 
 



Gotowe materiały 
- język angielski i nie tylko 

MES English – Resources for teachers of young 
learners: 

• flashcards, worksheets and handouts, games, 
certificate templates 

• and other activities all ready for printing 

 

http://www.mes-english.com/  
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Wybierz 
temat  
z listy 



http://www.mes-english.com/  
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Karty obrazkowe  
do wykorzystania w różnych językach 
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Karty do Bingo 
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Handouts w różnych językach 
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Drukujemy 
(bez zapisywania) 
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Klucz 
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Ćwiczenie słówek 
fragment  
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można 
wpisywać 

słówka  
w różnych 
językach, 
angielski 

przyda się 
przy 

wybieraniu 
tematyki 

obrazków  



Muzyka – fajna 
sztuczka w nauczaniu 

• Dzieci uczą się słownictwa, gramatyki  

   i rytmu języka obcego poprzez śpiewanie 

• Muzyka stwarza miłą atmosferę 
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Piosenki: 
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Szybko zapadają w pamięć 

Da się je wszędzie wpasować, 
łączyć z innymi zadaniami  

Dzieci uczestniczą po swojemu– tylko słuchają/ słuchają i pokazują/śpiewają 

– dla grup o różnym poziomie 

  Jako ćwiczenie nadrzędne, uzupełniające  

lub po prostu w tle 
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Piosenki 

Aby wprowadzić, ćwiczyć i powtarzać słownictwo  
i gramatykę 

Aby zapewnić powtarzający się kontakt z językiem 

Aby ćwiczyć wymowę pojedynczych 
słówek 

Aby ćwiczyć płynność wypowiedzi 
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Gesty podczas piosenek  

Za dużo gestów może mylić i denerwować dzieci 
 

Gesty tylko do słów kluczowych 
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np. ‚We All Fall Down’: https://www.youtube.com/watch?v=1dUJVrEopYE  

 

 

 

Zabawy w kółeczku 
+ czasowniki  

+ przewracanie się 

https://www.youtube.com/watch?v=1dUJVrEopYE


Oszczędzaj głos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Found in ‚Super simple teaching tips to make the most of your classes!’ by Super Simple Learning 
http://us2.campaign-archive2.com/?u=2886a2ffca2dacbb529ced1c6&id=8fc016b0d3&e=72b649aec6  
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Nie forsuj swojego głosu – udawaj, że śpiewasz 
unikniesz w ten sposób bólu gardła 

Niech muzyka pracuje za Ciebie. Jeśli puścisz piosenkę i cała 
klasa śpiewa, to nikt nie zauważy, że tylko ruszasz ustami. 

Dodatkowa zaleta: masz możliwość usłyszeć wymowę 
uczniów. 

 

http://us2.campaign-archive2.com/?u=2886a2ffca2dacbb529ced1c6&id=8fc016b0d3&e=72b649aec6
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np. scenariusze zajęć 
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Bajki i historie 

Dlaczego warto czytać dzieciom bajki? 

 

- motywujemy do nauki języka, 

- rozwijamy wyobraźnię, 

- uczymy życia w grupie, 

- tworzymy przyjazną atmosferę, 
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- wzbudzamy zainteresowanie lekturą, 

- stymulujemy do wykonania rozmaitych 

aktywności, 

- utrwalamy słownictwo oraz struktury 

gramatyczne, 

- przygotowujemy do innych kompetencji 

(mówienie, pisanie). 
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Jak wybrać historię? 

• według potrzeb, zainteresowań i możliwości 

uczniów, 

• według treści i ilustracji, 

• z morałem. 
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Czytać czy opowiadać? 

• wybrać odpowiednią książkę, 

• przygotować dodatkowy materiał, 

• przygotować ćwiczenia wspomagające 

rozumienie historii, 

• przygotować ćwiczenia utrwalające słownictwo  

i struktury. 
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Przed rozpoczęciem 

czytania 

• zainteresujmy uczniów tematem, 

• obejrzyjmy ilustracje, 

• zachęćmy do odgadnięcia tematu, 

• spytajmy jakie słówka mogą się pojawić, 

• zróbmy ćwiczenie „czego brakuje?” 

• zaproponujmy uczniom nadanie tytułu bajce. 
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Przygotowanie do 

czytania 

• wydzielmy miejsce do czytania, 

• urządźmy je wygodnie (dywan, poduszki), 

• przygotujmy potrzebne materiały (ilustracje, 

filmy, marionetki). 
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W trakcie czytania 

• zmieniajmy głosy czytając różne role, 

• zaprośmy dzieci do udziału w czytaniu               

(w fazie koncepcji i realizacji): dźwięki, ruch, 

• nie zapominajmy o tytule i autorach historii        

i ilustracji. 
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Po czytaniu 

• Poprośmy dzieci o podzielenie się wrażeniami. 

• Dzieci mogą wyrazić swe odczucia poprzez ruch 

(np. taniec), rysunek czy śpiew. 

• Zaproponujmy ćwiczenia utrwalające. 
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Ćwiczenia po lekturze: 

• dyktando obrazkowe (chronologia), 

• dyktando rysunkowe (uzupełnianie), 

• prawda-fałsz, 

• pytania i odpowiedzi, 

• uzupełnianie zdań. 

 

 

35 



YT: Les P’tits z’Amis 
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YT: Monde des petits 
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mondedespetits.fr 
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iletaitunehistoire.com 
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fr.hellokids.com 
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philagora.org 
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Institurfrancais.pl 
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Institutfrancais.pl 
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Innowacyjne  
projekty edukacyjne 
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 inspiracja dla nauczycieli 

 język niemiecki i wiedza o Niemczech w kontekstach 
społecznych, naukowych czy kulturalnych (w formie 
wystaw, konkursów czy imprez szkolnych)   



Deutsch-Wagen-Tour: 
nauka niemieckiego na wesoło 

 

 

 

= tzw. kolorowy niemiecki z dostawą do ucznia 
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2009 
animatorzy 

projektu 

zajęcia 
dla dzieci  

i młodzieży  
w każdym wieku 

 

 
niekonwencjonalne  

metody, gry  
i animacje językowe 

 



Animacja językowa? 

lata 90-te 

ważny element edukacji międzykulturowej 

wspieranie dynamiki grupowej 

uwrażliwienie na inny język i kulturę  

język obcy staje się mniej „obcy” 

spotkanie z osobą innego kraju nie     

    wywołuje strachu i blokady  
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Chusta KLANZY –  

tęczowa szkoła 

•       Polskie Stowarzyszenie     

            Pedagogów i Animatorów    

                           Klanza 

(KLub  ANimatorów ZAbawy) 
 

- połączenie wrażeń wzrokowych, 
dotykowych i ruchu 

- pobudzanie wyobraźni 

- wyzwalanie pozytywnych emocji 
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                            Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina 

                                (Skórzewo, 16.04.2015, liczba uczestników : 40) 
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              Zespół Szkolno-Przedszkolny,  

                                Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  

                                (Kampinos, 05.05.2015, liczba uczestników : 100) 
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Szkoła Podstawowa Nr 141 im. Gen. Mariusza Zaruskiego  - 
(Łódź, 23.04.2015, liczba uczestników: 60) 
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny,  

                                Przedszkole z 

Oddziałami Integracyjnymi  

                                (Kampinos, 05.05.2015, 

liczba uczestników : 100) 



Więcej informacji … 

• www.pnwm.org 

• www.klanza.org 

• www.ppmajezdnia.org 
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Ćwiczenia interaktywne 

http://www.chillola.com/at/german%20starter.html 
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Ćwiczenia interaktywne 

http://www.chillola.com/at/german%20starter.html 
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Ćwiczenia interaktywne 
http://www.chillola.com/at/german%20starter.html 
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Ćwiczenia interaktywne 
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Ćwiczenia interaktywne 
http://www.chillola.com/at/german%20starter.html 
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www.lingonetz.de 
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www.lingonetz.de 
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www.lingonetz.de 
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www.lingonetz.de 
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www.kindernetz.de 
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www.kindernetz.de 
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www.kindernetz.de 
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Projekt z okazji Dnia Matki 
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Projekt z okazji Dnia Matki 
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Projekt z okazji Dnia Matki 



Projekt z okazji Dnia Matki 
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Projekt z okazji Dnia Matki 
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Projekt z okazji Dnia Matki 



Projekt z okazji Dnia Matki 
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Projekt z okazji Dnia Matki 
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Projekt z okazji Dnia Matki 



Jak ciekawie nauczać 
młodzież języka obcego 
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   Bibliografia  
http://www.men.gov.pl/images/do_pobrania/podstawa_programowa_uzasadnienie_i_OSR_do_podpisu.pdf 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

z dnia 30 maja 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/803  

 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 
z dnia 6 sierpnia 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia 
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090  

 

• Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r file:///C:/Users/RODN/Downloads/D20131207.pdf  

• Jan Iluk „Jak uczyć małe dzieci języków obcych”, wyd. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2006. 

• Języki Obce w Szkole Numer specjalny 6/2000 - Nauczanie wczesnoszkolne. 

• Super simple teaching tips to make the most of your classes!’ by Super Simple Learning 

http://us2.campaign-archive2.com/?u=2886a2ffca2dacbb529ced1c6&id=8fc016b0d3&e=72b649aec6    

 

• •M. Pamuła i inni „Primeros pasos”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002. 

• •H. Komorowska „Metodyka nauczania języków obcych”, Fraszka edukacyjna, 2001. 
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Najnowsze informacje z oferty RODN „WOM”  

zapewnicie sobie Państwo  

zamawiając naszego NEWSLETTERA. 

 
http://www.womczest.edu.pl/new/newsletter/ 

 

Zapraszamy także do dzielenia się  

swoim dorobkiem zawodowym  

w ramach „przykładów dobrej praktyki”. 
 

http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrych-

praktyk/  
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Dziękujemy za uwagę 
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