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NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIE 

Opis programu 

Niniejszy program przewidziany jest do realizowania w roku 2021/2022 w Przedszkolu 

nr 2 w Redzie w ramach zajęć języka angielskiego. 

 

 

Poniższy program przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program 

oparty jest na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, uwzględnia także założenia Europejskiego systemu opisu kształcenia 

językowego, najnowsze trendy w edukacji dzieci oraz praktyczne doświadczenia z 

pracy z małymi dziećmi. 

Program zawiera charakterystykę dzieci w wieku przedszkolnym, opis celów 

dydaktycznych i wychowawczych oraz sposoby ich osiągania, prezentację treści 

nauczania, propozycje dotyczące doboru materiałów dydaktycznych, przykłady 

ćwiczeń i zabaw, oraz opis osiągnięć ucznia i sposoby ich sprawdzania. 

 

 

 Cele edukacyjne – wymagania ogólne 

 

Zgodnie z założeniem podstawy programowej (rozporządzenie MEN z dn.24 

lutego 2017r.)celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – 

uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania 

oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W 

efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym 

etapie edukacji. 

 

 

 

 

 

Nauczyciel języka angielskiego jest zatem zobowiązany realizować poniższe cele 

wychowania przedszkolnego: 

 

CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: 

 

1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2. budowanie systemu wartości tak, aby dziecko orientowało się co jest dobre, a co 

złe; 

3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia porażek i 

stresów; 



4. rozwijanie umiejętności społecznych; 

5. stwarzanie warunków służących zabawie; 

6. troska o zdrowie fizyczne, zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych; 

7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, 

technicznym; 

8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych: rozwijanie poprzez 

muzykę, taniec i inne środki ekspresji, w tym również małe formy teatralne; 

9. wspieranie ciekawości u dzieci, aktywności; 

10. kształtowanie umiejętności czytania i wprowadzenie do pisania; 

 

Nauczanie języka angielskiego zgodnie z programem,  ma zatem na celu przede 

wszystkim stworzenie przyjaznej atmosfery  zabawy, która sprzyjać będzie nauce. A   

w przypadku najmłodszych uczniów głównym celem będzie motywowanie dzieci oraz 

wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności 

językowych. 

Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej 

dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego 

zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości. 

 

W zakresie umiejętności słuchania, celem jest osłuchanie dzieci z brzmieniem języka 

angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji. 

Należy dążyć do tego, aby dziecko kończące przedszkole w zakresie rozumienia ze 

słuchu potrafiło rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego, rozumiało proste 

polecenia nauczyciela i właściwie, werbalnie lub pozawerbalnie, na nie reagowało; 

rozpoznawało piosenki, wierszyki i rymowanki, rozumiało sens opowiedzianych 

historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami. 

 

Rozwijanie sprawności mówienia zaś polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania 

słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. 

 

Nauczanie sprawności słuchania 

Przykładowe techniki nauczania słuchania to: 

- słuchanie nauczyciela z jednoczesnym reagowaniem na jego rutynowe polecenia tj. 

wstań, usiądź 

- słuchanie i wykonywanie poleceń w ramach czynności plastycznych i manualnych, 

tj. pokoloruj, narysuj 

- reagowanie całym ciałem (TPR) na usłyszane polecenia tj. skacz, klaśnij w dłonie 

- wskazywanie właściwych przedmiotów/ilustracji – rozumienie ze słuchu 

- ogólne rozumienie usłyszanej historyjki 

- słuchanie historyjki i numerowanie ilustracje zgodnie z chronologicznym rozwojem 

wydarzeń przedstawionych w tekście 

- uzupełnianie obrazków w trakcie słuchania historyjki 



- słuchanie muzyki i kojarzenie jej z tekstem w języku angielskim 

 

Nauczanie sprawności mówienia 

 

Przykładowe techniki nauczania mówienia to: 

- grupowe odtwarzanie usłyszanego tekstu wierszyka, rymowanki lub piosenki 

- indywidualne odtwarzanie usłyszanego tekstu wierszyka, rymowanki lub piosenki 

- konstruowanie prostej wypowiedzi na bazie podanego wzorca 

- odgrywanie ról w scence lub dialogu (role play) 

- recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki 

 

Wprowadzanie i utrwalanie słownictwa 

Głównym źródłem słownictwa na lekcjach języka obcego na poziomie przedszkolnym 

są piosenki, wierszyki  i opowiadania (stories), przekazywane w formie nagrania bądź 

przez nauczyciela. 

 

Wierszyki i rymowanki to rodzaj tekstu, który może być stosowany w nauce języka 

dosłownie od pierwszych lekcji. Wykorzystując pary rymujących się wyrazów łatwiej 

zapamiętać większą liczbę nowych słów. 

 

Piosenki- dziecko uczy się ich bardzo szybko, pod warunkiem, że ich teksty są proste 

a muzyka dostosowana do jego upodobań. Piosenki przyczyniają się dodatkowo do 

umuzykalnienia dzieci, wyrabiają w nich poczucie rytmu. Istnieje wiele możliwości 

wykorzystania ich na lekcjach również w połączeniu z ruchem (TPR). 

 

Słuchanie krótkich opowiadań. Historyjki powinny być bogato ilustrowane i pełne 

ruchu, a ich język jak najprostszy. Najlepiej, by treść i ilustracje dawały uczniom 

możliwość zaangażowania się w pokazywanie przebiegu zdarzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wprowadzanie nowego słownictwa 

 

- zastosowanie kart obrazkowych (flashcards) 

Nauczyciel umieszcza karty w takim miejscu, żeby były widoczne dla wszystkich. 

Następnie wskazuje wybraną kartę i nazywa ilustrację, która się na niej znajduje. 

 

- ilustrowanie słów gestami, mimiką i czynnościami 

Nauczyciel wydaje komendę Run!i  biegnie. Następnie mówi: Stop! i zatrzymuje się. 

To samo ćwiczenie przeprowadza razem z dziećmi pokazując czynności, jakie mają 

wykonać. 

Gdy dojdzie do wniosku, że uczniowie dostatecznie zrozumieli związek między danym 

słowem a czynnością, może ograniczyć się tylko do wydawania poleceń. 

 

- wykorzystanie ilustracji na planszach obrazkowych lub plakatach 

Słuchając opowiadania, dzieci patrzą na ilustracje. Wcześniejsza rozmowa w języku 

ojczystym na temat zilustrowanych wydarzeń pozwoli uczniom pełniej zrozumieć 

zwroty i wyrażenia pojawiające się w opowiadaniu. 

- zastosowanie elementów otoczenia 

Do prezentacji słownictwa nauczyciel może wykorzystać rzeczywiste przedmioty, 

takie jak zabawki, meble czy przybory szkolne. 

 

 Praca na zajęciach 

 

 Podstawowe wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne 

Do podstawowych przedmiotów używanych  w toku zajęć należeć będą plakaty z 

ilustracjami bajek, historyjek, karty obrazkowe, pacynki, mini- książeczki wykonane 

przez dzieci. 

W pracy na lekcjach, nauczyciel, może korzystać z odtwarzacz DVD,  komputera i 

rzutnika, umożliwiając wyświetlenie obrazów (np. animowanych historyjek) na dużym 

ekranie. 

Spośród innych pomocy dydaktycznych, z których korzystać będzie nauczyciel, to: 

- karty pracy 

- zestaw płyt Audio CD, DVD 

- dodatkowe płyty z nagraniami angielskich piosenek, wierszyków, dialogów i 

historyjek 

- karty obrazkowe (flashcards) 

- karty do historyjek (story cards) 

- plakaty, plansze obrazkowe, maty do zabawy 

- pacynki, maskotki 

 

 



Organizacja lekcji 

 

- stałe elementy 

Lekcja powinna mieć jasny dla dzieci przebieg i zawierać stałe etapy, takie jak 

powitanie (hello routine) i pożegnanie (goodbye routine). Do tego celu używane będą 

piosenki i rymowanki. 

- powtórki 

Jednym z najważniejszych elementów w nauce języka obcego jest ciągłe powtarzanie 

i cykliczne powracanie do treści występujących na wcześniejszych etapach nauki, 

część każdej lekcji powinna być poświęcona powtórkom. Daje to szansę na utrwalenie 

materiału, a jednocześnie dzieci przekonują się, jak wiele już się nauczyły. Są z tego 

dumne i stanowi to dla nich motywację do dalszego wysiłku. 

- równowaga 

Pamiętajmy, że dzieci mają dużą potrzebę ruchu i nie potrafią się skupiać na dłużej. 

Zadania, które w trakcie zajęć wykonują, powinny mieć zmienny charakter. Te, które 

są statyczne, jak np. rysowanie czy łączenie elementów, powinny przeplatać się z tymi 

wymagającymi aktywności ruchowej (TPR). Czynności wymagające chwili namysłu 

(układanie elementów w logiczne sekwencje) - z ćwiczeniami relaksującymi 

(śpiewanie piosenki czy odgrywanie scenki). 

 

 Stosowanie języka ojczystego na zajęciach 

Zwracając się do dzieci na lekcjach powinniśmy używać jak najwięcej języka 

angielskiego. Zwroty, którymi operujemy, powinny być jak najprostsze i często się 

powtarzać. Jednakże stosowanie angielskiego nie wyklucza możliwości używania 

języka ojczystego w czasie zajęć. Możemy posłużyć się językiem polskim wtedy, gdy 

jest to konieczne. Przede wszystkim dlatego, że jest to wczesny etap nauki, dzieci nie 

potrafią jeszcze budować dłuższych wypowiedzi, ani też rozumieć bardziej 

skomplikowanych tekstów czy poleceń. 

 

Korygowanie błędów w czasie lekcji 

We wczesnym etapie nauki języka obcego dzieci popełniają liczne błędy. Nauczyciel 

słysząc błędy uczniów powinien wnioskować, co sprawia im największe kłopoty i w 

umiejętny sposób prowadzić do wyeliminowania najczęściej pojawiających się błędów. 

Nie zawsze musi to oznaczać natychmiastowe poprawianie ucznia, zwłaszcza, jeśli 

dziecko mówi wierszyk lub śpiewa piosenkę. Najważniejszym celem nauki jest 

przekonanie ucznia, że język to przede wszystkim środek komunikacji. Jeśli więc 

dziecko odważy się mówić, nie należy go niepotrzebnie stresować. Błędy należy 

poprawiać w sposób dyskretny, używając błędnie wymówionego czy źle użytego słowa 

w innym kontekście. 

 

 



Formy pracy 

Praca z całą grupą 

Praca z całą grupą umożliwia organizowanie zadań polegających na reagowaniu całym 

ciałem, chóralnym odtwarzaniu piosenek i wierszyków oraz gier i zabaw 

pozbawionych czynnika rywalizacji. Sprzyja ona początkowym etapom przyswajania 

danego materiału językowego i pozytywnie motywuje dzieci, które boją się 

samodzielnych działań i indywidualnych wystąpień. 

 

Praca w drużynach 

Tę formę pracy stosuje się w ramach gier rywalizacyjnych (np.noughts and crosses). 

Dzięki niej dzieci uczą się współpracy w zespole, zasad pozytywnego 

współzawodnictwa, a także zdobywają umiejętność znoszenia porażki. 

 

Praca w grupach 

Organizując pracę w grupach kilkuosobowych, możemy przeprowadzić takie zadania 

jak: gry planszowe, gry w karty, zabawy konstrukcyjne i plastyczne, przygotowywanie 

mini-scenek, prace projektowe itp. Ta forma pracy uczy dzieci funkcjonowania w 

grupie, dzielenia się pomysłami, przestrzegania zasad współpracy i rywalizacji. 

Ponadto, działając w grupie, dziecko czuje się pewniejsze i bezpieczniejsze. 

Praca w parach 

Praca w parach stwarza okazje do organizowania ćwiczeń typu role plays, 

polegających na odgrywaniu krótkich scenek i dialogów. 

Praca indywidualna 

Praca indywidualna, to zazwyczaj praca związana z wypełnianiem różnych ćwiczeń w 

podręczniku lub na kartkach rozdanych przez nauczyciela (rysowanie, kolorowanie, 

uzupełnianie, łączenie, itp.). Jest to forma pracy, która idealnie nadaje się do utrwalania 

i testowania umiejętności uczniów. 

Treści nauczania 

 

 Obszary tematyczno - leksykalne 

Zakres materiału, liczba i poziom trudności słów zależy od grupy wiekowej. 

-         przeliczanie 1-10 

– części ciała / head, shoulders..., I can hear with my ears... 

– kolory jesieni / the rainbow, rain, rain go away.. 

– zwierzęta domowe / I have a pet, he is a dog... 

– pogoda / how's the weather?, 

– Zima i Święta / Snowflake, It's cold. Hello Reindeer! Merry Christmas! 

-          członkowie rodziny: babcia, dziadek / Grandma, Grandpa today's for you... 

-          zabawki, dinozaury i inne stwory 

-         dzikie zwierzęta /In the jungle...Walking in the jungle.. 



-          owady 

-          zwierzęta na farmie / on the farm.. 

-          woda i słońce 

-          umiejętności umysłowe i ruchowe 

-          stany emocjonalne i uczucia 

-          codzienne czynności 

-          uroczystości i święta 

 

 Sytuacje i funkcje komunikacyjne 

Porozumiewanie się w języku angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego 

oraz wyrażanie swoich myśli i uczuć jest fundamentalnym celem nauczania języka 

obcego. Przykładowe funkcje komunikacyjne, które mogą być wprowadzane na etapie 

edukacji przedszkolnej to: 

 

- Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you) 

- Proszenie i dziękowanie (Give me ..., please, Come in, please, Thank you) 

- Przepraszanie i wybaczanie (I’m sorry, Excuse me) 

- Składanie życzeń okolicznościowych (Merry Christmas, Happy Easter, Happy 

Birthday) 

- Przedstawianie siebie i innych (I’m ......., My name is ...., This is ..., It’s my mum) 

- Podawanie wieku (I’m…) 

- Wypełnianie i wydawanie krótkich poleceń (jump, clap your hands, open). 

- Identyfikowanie zwierząt, przedmiotów (It’s a tiger, This is a ball) 

- Opisywanie osób, zwierząt, przedmiotów (He’s tall, It’s big, It’s blue, It’s got a tail) 

- Odpowiadanie na proste pytania dotyczące tożsamości i rzeczy posiadanych (Who 

are you? What’s your name? What’s this? Who’s this? Is it ...? Have you got ...?) 

- Wyrażanie uczuć i upodobań (I like..., I love...) 

- Informowanie o stanach emocjonalnych (I’m happy, I’m sad) 

- Odpowiadanie na pytania dotyczące pogody, pory roku (It’s raining, It’s spring) 

- Wyrażanie umiejętności (I can jump/I can’t fly) 

- Opisywanie codziennych czynności (I sleep) 

 

 Struktury gramatyczne 

Dzieci w wieku przedszkolnym nie są w stanie zrozumieć reguł gramatycznych ani 

analizować danej konstrukcji. W nauczaniu gramatyki w przedszkolu należy skupić się 

na przyswajaniu struktur, bez ich analizowania. Struktury gramatyczne powinny 

stanowić narzędzie do użycia poznanego słownictwa, w celu wyrażenia swoich potrzeb, 

opinii, preferencji, zadania pytań, opisania pewnych cech przedmiotów. 



Przykładowe struktury gramatyczne, które mogą być wprowadzane na etapie edukacji 

przedszkolnej to: 

- czasowniki: be, have got, can 

- tryb rozkazujący 

- czasy Present Simple i Present Continuous 

- nazwy własne 

- liczba pojedyncza liczba mnoga regularna 

- kolory, wiek, rozmiar 

- przymiotnik dzierżawczy:my, your (his, her) 

- liczebniki 1-20 

- zaimki: osobowe: I, you, she, he, it, we, they ;wskazujące:this, that ;pytajne:what, 

who, where, when 

 

 

Opis osiągnięć ucznia 

W okresie edukacji przedszkolnej dziecko zdobywa dużo nowych umiejętności, 

również w zakresie nauki języka angielskiego – poznaje wiele nowych słów i struktur, 

nabywa umiejętności rozumienia ze słuchu oraz bardzo podstawowego 

porozumiewania się (komunikacja ustna). Podane poniżej osiągnięcia uczniów 

odnoszą się do umiejętności, jakie dzieci zazwyczaj zdobywają na koniec etapu 

przedszkolnego. 

 

Wiedza 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne: 

- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 

- rozpoznaje i nazywa w języku obcym pewne obiekty w najbliższym otoczeniu 

- potrafi klasyfikować słowa w zestawy tematyczne 

- potrafi podać przymiotniki o przeciwnym znaczeniu 

- rozumie i wykorzystuje proste struktury gramatyczne 

 

 

 

Umiejętności 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne: 

- potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego 

- rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie, werbalnie lub poza werbalnie, na 

nie reaguje 

- powtarza proste zwroty często używane w klasie 

- rozumie i nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu 



- rozpoznaje i recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego 

- rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami 

- odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach 

 

 

Samodzielność w uczeniu się 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne: 

- rozumie potrzebę uczenia się języka angielskiego 

- jest wrażliwe na melodię języka angielskiego 

- potrafi zrozumieć znaczenie słów z kontekstu (w piosence, historyjce, bajce) 

- chętnie bierze udział w zajęciach i sam podejmuje wolę wykonania zadania 

 

 

Ocena pracy i osiągnięć ucznia 

 Ocena globalna 

Monitorowanie postępów dzieci to niezwykle istotna część pracy nauczyciela 

uczącego języka angielskiego w przedszkolu. Systematyczne rejestrowanie postępów 

dziecka pozwala nauczycielowi obserwować zarówno efekty ściśle językowe (liczba 

zapamiętanych słów i zwrotów, wymowa czy prawidłowość wypowiedzi), jak i 

elementy pozajęzykowe (umiejętność słuchania i wykonywania poleceń, pracy w 

parach i w grupach, chęć niesienia pomocy innym, itd.). 

 

Dziecko w wieku przedszkolnym czerpie motywację do nauki języka przede 

wszystkim z samych zajęć, jeśli są one wystarczająco atrakcyjne. Dodatkową zachętę 

do pracy może stanowić nagroda, którą będzie pieczątka 

 

 Nauczyciel nie powinien jednak wynagradzać dzieci za ich osiągnięcia, lecz za 

wysiłek. Dzięki temu uczniowie, którym nauka sprawia trudności, mają szansę czuć 

się docenieni. Poza tym, warto pamiętać, że o wiele cenniejszy od samej nagrody jest 

dla dziecka fakt, że na nią zasłużyło, że jego starania zostały dostrzeżone. 

 

 

 

 

 

 


