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Wstęp 

 

Opis programu 
 

Przedmiot: język obcy nowożytny 

 

Etap nauki: I etap edukacyjny – nauka w przedszkolu, przygotowanie do posługiwania się językiem 

obcym nowożytnym 

 

Autor: Monika Rudzik-Smugowska 

 

Program nauczania zgodny jest z założeniami znowelizowanej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Oparty jest również na 

doświadczeniach zawodowych autorki będących wynikiem jej pracy z małymi dziećmi. 

 

Użytkownikami niniejszego programu są zarówno nauczyciele języków obcych pracujący 

w przedszkolu, jak i rodzice dzieci uczących się języka obcego, którzy chcą wspomagać proces 

edukacji swych pociech.  

 

Z pomocą programu nauczania nauczyciele lub rodzice mogą dokonać wyboru materiałów 

dydaktycznych, które będą towarzyszyć dzieciom na zajęciach, oraz przygotować rozkład materiału 

uwzględniający specyfikę pracy w przedszkolu oraz potrzeby rozwojowe i predyspozycje dzieci. 

Program ma również na celu pomoc w wyborze najwłaściwszych metod i technik nauczania, 

dodatkowych materiałów dydaktycznych oraz sposobów kontroli oczekiwanych osiągnięć uczących 

się dzieci.  

 

Niniejszy program może być przeznaczony do nauki języka niemieckiego z publikacją „ABCDeutsch 1” 

oraz języka angielskiego z kursem „Mini BINGO!”, „Memo i przedszkolaki”, „Hello STARTER” i „Hello 

KIDS”.  

 

Warunki realizacji programu 
 

Kwalifikacje nauczycieli 

Zajęcia przygotowujące przedszkolaki do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinny być 

prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

(ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego 

języka obcego), jak również przygotowanie językowe (świadectwo znajomości danego języka na 

poziomie co najmniej B2).  

 

Czas realizacji programu i częstotliwość zajęć 

Proponowane treści nauczania mogą być realizowane w ciągu jednego, dwóch, trzech lub czterech lat 

nauki dzieci w przedszkolu i są ujęte w publikacjach do nauki języka niemieckiego i angielskiego 

wydanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Zakres tematyczny jest tylko propozycją, a ostateczna 
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decyzja podziału materiału językowego i stworzenie rozkładu materiału oraz wybór materiałów 

dydaktycznych, metod i form pracy, zabaw, piosenek i wierszyków pozostaje w rękach nauczyciela, ze 

względu na fakt, iż różne są zainteresowania i predyspozycje dzieci. Istnieją przedszkola skupiające 

oddziały mieszane, tj. 3-4-latki w grupie młodszej oraz 5-6-latki w grupie starszej, ale również grupy, 

w których uczą się wspólnie dzieci w wieku 3-6 lat. Niesie to za sobą konieczność indywidualizacji 

procesu kształcenia tak, aby był on dostosowany do możliwości i potrzeb każdej grupy wiekowej. 

 

Realizacja niniejszego programu przewidziana jest na jedno, dwa lub trzy spotkania w tygodniu, 

w zależności od wieku dzieci. Zajęcia dla 3-latków nie powinny przekraczać 20 minut, a dla 4-latków 

optymalnym czasem pracy jest 30 minut. Odpowiednio zaplanowane i przygotowane zajęcia dla 5- 

i 6-latków mogą trwać nawet 60 minut. Decyzja dotycząca częstotliwości i długości zajęć pozostaje 

w gestii nauczyciela, chociaż nierzadko jest to z góry narzucone przez dyrekcję placówki.  

 

Wyposażenie sali 

Miejscem realizacji programu jest sala przedszkolna, a w okresie jesiennym i wiosennym zajęcia 

z dziećmi mogą odbywać się na zewnątrz, szczególnie wtedy, gdy nauczyciel wykorzystuje  chustę 

animacyjną i/lub sprzęt gimnastyczny. Sala, w której będą odbywać się zajęcia, powinna być 

miejscem znanym dzieciom, w którym będą czuły się bezpiecznie. Warto zadbać, by nauczyciel miał 

do dyspozycji odtwarzacz CD lub mp3, płyty CD audio z nagraniami piosenek, plansze obrazkowe, 

plakaty, sprzęt sportowy (piłki, szarfy, woreczki, obręcze itp.), kukiełki i pacynki. Ważne jest, by 

dostępne były zabawki i przedmioty, z którymi dzieci obcują w przedszkolu każdego dnia (lalki, misie, 

auta, klocki, plastikowe przedmioty kuchenne, imitacje produktów spożywczych, małe zwierzątka 

itp.), a także instrumenty muzyczne. Wiele placówek edukacyjnych dysponuje sprzętem pozyskanym 

w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w postaci 

komputerów, projektorów i tablic multimedialnych. Specjalnie przygotowane materiały do 

wykorzystania na tablicach interaktywnych wprowadzają dzieci w świat technologii informacyjnej, z 

którą będą stykać się na kolejnych etapach edukacyjnych, i dzięki której zajęcia językowe będą miały 

inną, atrakcyjniejszą i nowoczesną formę. Warsztat pracy nauczyciela można wzbogacić o gry 

planszowe, układanki, puzzle, kolorowanki oraz pomoce samodzielnie wykonane przez nauczyciela, 

tematycznie związane z materiałem językowym, który jest przedmiotem zajęć.  

 

Liczebność grup 

Realizacja programu pozwoli osiągnąć lepsze efekty w grupach liczących nie więcej niż 8-12 dzieci 

(Iluk 2002:36), jednak w rzeczywistości grupy liczą około 25 dzieci. Mimo wszystko, nawet w tak 

licznych grupach, efektywna nauka jest możliwa, a efekt ten w dużej mierze uzależniony jest od pracy 

nauczyciela.  

 

Cele nauczania 

Założenia podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego 

oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym 

nowożytnym 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 r. wprowadziło do podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zmiany mające na celu 
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nałożenie obowiązku bezpłatnej nauki języka obcego nowożytnego na każde dziecko objęte 

wychowaniem przedszkolnym. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek ten dotyczył wszystkich 

pięciolatków, natomiast od roku szkolnego 2017/2018 języka obcego nowożytnego będą uczyły się 

wszystkie dzieci przedszkolne.  

 

Według założeń podstawy programowej 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. 

 

Zadania przedszkola obejmują (…): 

 

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:  

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;  

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się 

językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne dziecka.  

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w ramach poznawczego obszaru rozwoju 

dziecka (…): 

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w 

zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i 

zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza 

rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek 

opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, 

gestami (…). 

 

W warunkach i sposobach realizacji uwzględniono (…): 

10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w 

różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się 

przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z 

językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez 

kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną 
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lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, 

piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi 

powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub 

zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.  

 

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane 

dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod 

uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.  

 

Sprawności językowe 
 

Przyswajanie języka obcego odbywa się poprzez rozwój wszystkich sprawności językowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem rozumienia ze słuchu i mówienia, ze względu na to, że dzieci 

w przedszkolu wprowadzane są w świat innego języka, który różni się fonetycznie od ich języka 

rodzimego.  

 

Sprawność słuchania 

Sposoby rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu: 

 osłuchanie z brzmieniem języka (słuchanie piosenek, oglądanie krótkich bajeczek) 

 rozumienie prostych poleceń wydawanych przez nauczyciela 

 rozumienie pytań i odpowiedzi 

 rozumienie ogólnego sensu wysłuchanych opowiadań 

 wyszukiwanie informacji w wysłuchanym tekście  

 

Sprawność mówienia 

Sposoby rozwijania sprawności mówienia: 

 powtarzanie wierszyków, rymowanek i śpiewanie piosenek 

 zadawanie prostych pytań 

 udzielanie krótkich odpowiedzi 

 wyrażanie bardzo prostych opinii 

 ćwiczenia poprawnej wymowy i intonacji 

 

Sprawność pisania  

Przedszkolny etap nauki języka obcego nie przewiduje opanowania sprawności pisania, jednak dzieci 

przygotowują się do tej czynności poprzez: 

 ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę 

 kolorowanie kolorowanek 

 zadania plastyczno-techniczne 

 

Sprawność czytania 

Ćwiczenia mające na celu przygotowanie dzieci do czytania: 

 odnajdywanie szczegółów różniących obrazki 

 dzielenie wyrazów na sylaby 

 wyodrębnianie głoski w nagłosie 
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Charakterystyka wieku dziecięcego 
 

Rozpoczynając przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem obcym 

nowożytnym, nauczyciel powinien znać prawidłowości rozwojowe charakterystyczne dla tego wieku. 

Nie będzie on w stanie osiągnąć satysfakcjonujących efektów pracując z dziećmi, jeśli będzie stosował 

te same metody, które stosuje się w nauczaniu młodzieży i dorosłych. 

Nauczanie w przedszkolu to początek drogi edukacyjnej dzieci. Właściwy dobór metod nauczania, 

materiałów dydaktycznych, technik oraz form pracy stymulujących rozwój dziecka i adekwatnych do 

ich rozwoju, a także wykształcenie nauczyciela i jego zaangażowanie, mają znaczący wpływ na 

podejście dziecka do nauki zarówno w okresie przedszkolnym,  jak i na kolejnych etapach 

edukacyjnych. Powyższe elementy – zastosowane właściwie –  mogą motywować  lub powodować 

regres, gdy nie spełnią oczekiwań tej wymagającej grupy uczniów.  

 

Niezwykle istotnymi elementami rozwojowymi dzieci w wieku przedszkolnym są rozwój fizyczny 

i motoryczny, ale pod uwagę należy wziąć również rozwój procesów poznawczych, sprawności 

językowych oraz komunikacji, a także fakt, iż dziecko w wieku przedszkolnym większość swojego 

czasu poświęca zabawie. 

 

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym wymaga uwzględnienia rozwijającej się w tym okresie życia 

sfery emocjonalnej oraz rozwoju społecznego. W zadaniach organizowanych przez nauczyciela, czy 

podczas zabawy, dzieci wyrażają uczucia w sposób prosty i bezpośredni, nie tylko ustnie, lecz również 

poprzez gesty i mimikę. Dziecko bez skrępowania wysyła jasny komunikat, że czerpie radość z zabawy 

lub pracy. Podobnie jest z wyrażeniem niechęci czy znudzenia, bądź gniewu lub złości skierowanej do 

konkretnej osoby. Nie należy negować tego typu zachowań, ponieważ są one naturalne na tym 

etapie rozwoju.  

 

Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym nie przebiega jednolicie. W tym czasie zaznaczają się różnice 

w tempie oraz rytmie rozwoju.  Większość dzieci w wielu 2,5-3 lat rozpoczynających edukację 

w przedszkolu, tzw. koniec wczesnego dzieciństwa, jak również okres średniego dzieciństwa 

charakteryzuje znaczna aktywność ruchowa, która stymuluje wszechstronny rozwój. Dzieci chętnie 

biegają, skaczą i tańczą, a ich ruchy stają się coraz bardziej harmonijne, płynne i rytmiczne. Duża 

potrzeba ruchu, którą Harwas-Napierała i Trempała (2001: 84) określają mianem „głodu ruchu” nie 

pozwala na dłuższe skupienie się na jednym rodzaju zajęcia, nawet ruchowego. Dzieci potrzebują 

częstych zmian, a zabawy wprowadzane w czasie zajęć nie powinny być jednostajne. Odpowiednia 

ilość ruchu warunkuje atrakcyjność zajęć, zachęca dzieci do pracy, ułatwia zdyscyplinowanie grupy 

oraz rozładowuje stres i napięcia. Brak ruchu może być przyczyną znużenia i nadpobudliwości dzieci. 

Ruch daje dzieciom wiele radości i satysfakcji, uczy rywalizacji, przyczynia się również do 

bezrefleksyjnej nauki (por. stosowanie metody TPR).  

 

By zaspokoić dziecięcą potrzebę ruchu, stosujmy różnorodne rodzaje aktywności. Ich forma jest 

uzależniona jedynie od naszej wyobraźni i kreatywności. Mogą to być, np.: 

 zabawy ruchowe w kole połączone z recytacją wierszyka lub śpiewaniem piosenki, 

 swobodna zabawa lub taniec do melodii śpiewanej piosenki, 
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 rywalizacja w postaci wyścigów drużyn, 

 naśladowanie zachowania i ruchów zwierząt, 

 zabawy ruchowe do muzyki klasycznej, 

 ćwiczenia gimnastyczne utrwalające słownictwo oznaczające różne formy ruchu (biegać, 

pływać, skakać, jeździć na rowerze, tańczyć itp.), 

 zabawy utrwalające słownictwo (nazwy zabawek, przyborów szkolnych, owoców, warzyw 

itp., czyli przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu przedszkola), np.  

Podaj mi proszę …,  

Przynieś mi proszę …. w kolorze …, 

Potrzebuję dwa … 

 

Charakterystyczna dla młodszych dzieci jest umiejętność szybkiego zapamiętywania, ale i szybkiego 

zapominania przyswojonego materiału. Poza tym okres koncentracji uwagi, czyli skupienia na tym, co 

się robi, jest bardzo krótki. Na tym etapie dziecko zaczyna się dopiero rozwijać, a następuje to 

stopniowo. Uwagę dzieci może przykuć nagły hałas, dźwięk instrumentu, intensywny zapach, 

kolorowa ilustracja lub animowany obraz. Uwagę tę określa się mianem uwagi mimowolnej. Około 3 

roku życia zaczyna się kształtować uwaga dowolna, dzięki której dziecko potrafi skupić się na zadaniu 

w konkretnym momencie. Należy jednak pamiętać, że dzieci są w stanie dłużej skupić się na zabawie 

niż na pracy nad określonym zadaniem. Koncentracja uwagi trzylatka i czterolatka na zabawie trwa 

przeciętnie około 20 minut, ale na przydzielonym mu zadaniu od kilku chwil do maksymalnie 10 

minut.  Pięcio- i sześciolatek jest w stanie bawić się nawet przez 40 minut, ale na zadaniu może skupić 

się najwyżej przez 20 minut. Umiejętność skupienia uwagi można z powodzeniem ćwiczyć na 

zajęciach języka obcego.  

 

Przykłady ćwiczeń usprawniających koncentrację uwagi dzieci: 

 naśladowanie nauczyciela lub wskazanego dziecka (zabawa w jeża – dzieci naśladują 

ćwiczenia gimnastyczne lub figury prezentowane ciałem), 

 powtarzanie rytmów (wybijanie rytmów przy pomocy instrumentów muzycznych lub 

klocków, wyklaskiwanie), 

 ćwiczenie pamięci (powtarzanie rymowanek, wyliczanek i piosenek z towarzyszeniem gestów, 

rekwizytów lub plansz z obrazkami), 

 ćwiczenia koordynacji ruchowej (zabawa w pająka – dzieci jako muszki „fruwają” do muzyki, 

a gdy ona ucichnie zastygają w ruchu; wybrane przez nauczyciela dziecko-pająk obserwuje 

pozostałe dzieci i wskazuje to, które się ruszyło), 

 relaks, odprężenie, wyciszenie (zabawa wg metody M. Montessori – nauczyciel uderza 

pałeczką w trójkąt; w momencie, gdy dźwięk ucichnie, przekazuje instrument dziecku 

siedzącemu po prawej stronie, które wykonuje to samo zadanie), 

 gry planszowe w małych grupach. 

 

Dzięki stosowaniu tych zabaw dziecko coraz cierpliwiej wyczekuje na swoją kolej, obserwuje inne 

dzieci, dostosowuje się do ustalonych zasad i odczuwa radość w momencie, kiedy samo przystępuje 

do zabawy. Brak odpowiednich ćwiczeń i zabaw usprawniających koncentrację uwagi może stać się 

przyczyną problemów i niepowodzeń w szkole – dzieci nie będą w stanie koncentrować się na 

zadaniach, zapamiętać nowy materiał z zajęć czy zwyczajnie wysiedzieć w ławce.  
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Jak podaje Iluk (2002:77) za Alig, Hellwig, dziecięca koncentracja ulega naturalnym wahaniom 

w rytmie co 4 minuty. Dlatego też zajęcia z dziećmi należy zaplanować tak, aby dostosować się do 

tego rytmu. Trzeba pamiętać, iż etapy, kiedy dzieci pracują nad zapamiętywaniem nowego 

słownictwa, uczą się śpiewania nowej piosenki czy poprawnego wymawiania nowych słów, a więc 

wymagające dużego wysiłku, powinno się przeplatać ćwiczeniami relaksacyjnymi i zabawą. Z kolei 

rysowanie, kolorowanie czy układanie obrazków w kolejności powinno następować po wzmożonej 

aktywności językowej. Długość każdego z etapów nie powinna przekraczać 5 minut, by dzieci nie 

męczyły się i nie dekoncentrowały.  

 

Wiek przedszkolny to czas znacznego rozwoju procesów poznawczych. Pomiędzy 4. a 6. rokiem życia 

intensywnemu rozwojowi podlegają podstawowe procesy myślowe dzieci. W tym czasie zaczynają 

one porównywać przedmioty i dostrzegać różnice między nimi, szeregować obiekty oraz wskazywać 

podobieństwa elementów zbioru, czyli klasyfikować je.  Już trzylatki są w stanie odróżnić pismo od 

rysunku, jednak umiejętność pisania i czytania nie jest jeszcze wykształcona. Dzieci uczą się 

w pierwszej kolejności rozpoznawać kształt liter, choć jest to proces żmudny, gdyż nie wszystkie są 

w stanie dostrzegać różnice w ich cechach. W trakcie przygotowania do pisania dzieci uczą się 

odwzorowywać figury geometryczne (Harwas-Napierała, Trempała 2001:85) począwszy od koła (3. 

rok życia), poprzez kwadrat (5./6. rok życia) oraz trójkąt (6./7. rok życia). W tym czasie rozwijają się 

też umiejętności manualne rysunki dzieci stają się coraz bardziej czytelne, a postacie nabierają 

kształtu. Wzrasta umiejętność różnicowania barw, najpierw podstawowych, a z czasem pośrednich. 

Rozwija się też umiejętność logicznego myślenia, co w pracach plastycznych zauważalne jest poprzez 

świadomy dobór kolorów.   

 

Dzieci w wieku przedszkolnym nie mają wykształconej pamięci logicznej oraz myślenia 

abstrakcyjnego. W tym czasie zaczynają się one dopiero rozwijać. Wiek przedszkolny charakteryzuje 

myślenie konkretno-obrazowe, co wiąże się z koniecznością stosowania na zajęciach konkretnych 

materiałów. Najwłaściwsze są przedmioty znajdujące się w najbliższym otoczeniu dzieci. Każde 

dziecko w inny sposób przyswaja wiedzę oraz informacje przekazywane przez nauczyciela. Zazwyczaj 

uaktywnia się jeden wiodący typ sensoryczny: wzrokowy (nauka przez obraz), słuchowy (nauka przez 

dźwięk) oraz kinestetyczny (nauka przez dotyk, ruch ciał i uczucia). W swojej pracy nauczyciel 

powinien uwzględnić polisensoryczność dzieci, aby  poznawały świat możliwie  wszystkimi zmysłami, 

a informacje docierały do każdego z nich. Im więcej zmysłów zostanie pobudzonych (słuch, wzrok, 

dotyk, smak, węch), tym łatwiej będzie dziecku zapamiętać nowy materiał, a nauka okaże się 

efektywniejsza.  

 

Zabawy angażujące zmysły na zajęciach języka obcego: 

 węch/smak 

o zapachy Bożego Narodzenia (pomarańcza, cytryna, jodła, cynamon, pierniczki), 

o smakowanie i wąchanie owoców i warzyw (najlepiej wybierać te o silnym 

i charakterystycznym aromacie – cebula, ogórek, seler, pomarańcza, cytryna, jabłko, 

gruszka), 

 dotyk 

o rozpoznawanie zabawek po ich kształcie (magiczny worek, do którego sięga dziecko, 

by rozpoznać zabawkę umieszczoną w worku – pluszowego misia, autko, klocek, 
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lalkę, piłkę – przedmioty o różnorodnej fakturze, kształcie, wykonane z różnych 

materiałów), 

o rozpoznawanie siebie nawzajem po długości włosów, wzroście, charakterystycznym 

stroju, kształcie twarzy itp., 

 słuch 

o odgłosy zwierząt (lew, małpa, papuga, kot, pies), 

o odgłosy pojazdów (samochód, autokar, samolot, rower, pociąg), 

o odgłosy zjawisk atmosferycznych (deszcz, wiatr, grzmot, grad). 

 

Między 3. a 6. rokiem życia następuje znaczny rozwój zasobu słownictwa, a co za tym idzie sposobu 

komunikacji dziecka z otoczeniem. Dzieci nie znają zasad gramatyki, jednak przez obserwację oraz 

uważne przysłuchiwanie się osobom starszym (głównie rodzicom i paniom w przedszkolu) w szybkim 

tempie nabywają umiejętności poprawnego stosowania przypadków, liczby, rodzajów czy stosowania 

czasów. Dzieci są w stanie powtarzać coraz dłuższe zdania – trzylatki kilkuwyrazowe, a sześciolatki 

zdania złożone nawet z kilkunastu słów.  

 

Aby osiągnąć sukces w pracy dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, należy często powracać 

do wcześniej wprowadzonego materiału. W czasie zajęć ważne jest, aby zmieniać aktywności oraz 

wykorzystywać wszelakie bodźce angażujące jak najwięcej zmysłów, np. dźwięk, obraz, film i ruch. 

Aby skutecznie motywować dzieci do dalszej nauki, zajęcia nie powinny być nużące i monotonne.  

 

Procedury osiągania celów 

Metody nauczania 
 

Dokonując wyboru właściwych metod nauczania języka obcego nowożytnego, Komorowska (2004:27-

29) proponuje kierować się m. in. wiekiem grupy docelowej (uczniów). Pod uwagę należy wziąć 

również potrzeby, oczekiwania, możliwości oraz cechy rozwojowe (zob. rozdział Charakterystyka 

wieku dziecięcego) adekwatne do ich wieku. Istotnym kryterium wyboru metody nauczania jest 

zarówno nastawienie nauczyciela, jak i uczniów. Niezwykle trudne jest osiągnięcie zamierzonych 

celów edukacyjnych, jeśli nauczyciel nie jest przekonany o słuszności metody, którą wykorzystuje 

pracując z dziećmi.  

 

W pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym nie należy skupiać się wyłącznie na jednej metodzie 

nauczania. Na poziomie elementarnym najbardziej adekwatne do tego wieku (3.- 6.rok życia) są 

metoda TPR (Total Physical Response), podejście komunikacyjne, metoda audiolingwalna oraz 

metoda naturalna.  

 

Metoda Total Physical Response (TPR) została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez Jamesa 

Ashera i zakłada trwałe zapamiętywanie nowego materiału poprzez reagowanie całym ciałem na 

treść przekazu. Nauczyciel wydaje dzieciom proste polecenia w języku obcym, a następnie przy 

pomocy gestów i mimiki pokazuje im właściwy sposób reagowania na nie. Później na to samo 

plecenie reagują dzieci, nie wypowiadając przy tym żadnego słowa, wykorzystując jedynie ruch 

i swoje ciało. Dzieci kojarzą wypowiadany zwrot z czynnością i mimowolnie uczą się języka, gdyż nie 

są świadome procesu uczenia się. Gładysz (2006: 85) powołuje się na stwierdzenie Klippel, że 
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w czasie zajęć z języka obcego warto wykorzystywać polecenia odnoszące się do realizowanego 

materiału: 

 wyrażenia i zwroty używane w czasie zajęć 

wstań/usiądź/klaśnij w dłonie 

 przyimki 

połóż ołówek na stoliku/połóż zeszyt pod krzesłem 

 opis osób 

jeśli widzisz dziecko z długimi włosami, klaśnij trzy razy 

 porównania 

jeśli jesteś wyższy od Adama, podskocz dwa razy 

 upodobania i antypatie 

jeśli lubisz jeść lody, pokaż jak to robisz 

 wiedza ogólna 

jeśli Boże Narodzenie świętujemy zimą, podnieś lewą rękę do góry 

 

Polecenia kierowane do dzieci zawierają również czasowniki lub wyrażenia czasownikowe 

występujące w piosenkach i zabawach, jak również materiał leksykalny, który w obrazowy sposób 

zapamiętywany jest przez dzieci dzięki stosowaniu TPR.  

Mein Kopf macht so, 

mein Kopf macht so. 

O je, o je es tut so weh! 

Mein Kopf tut weh, 

mein Kopf tut weh. 

O je, o je, es tut so weh! 
 

Piosenka „Mein Kopf tut weh“ – seria ABCDeutsch 1. 

 

I am a little Teddy, short and fat 

Here is my scarf, here is my hat. 

Here is my umbrella, here is my coat, 

here are my wellingtons and here is my boat. 

 
Piosenka z kursu mini BINGO! 

[Recytując wierszyk, dzieci wykonują gesty obrazujące jego treść.] 

Bye-bye, Memo! [dzieci machają na powitanie] 

One, two, three. [dzieci odliczają na palcach do trzech]   

Let’s get down the tree. [dzieci demonstrują ręką ruch w dół] 

Bye-bye, Memo! [dzieci machają na pożegnanie] 

Three, two, one. [dzieci odliczają na palcach od trzech do jednego] 

It was super fun! [dzieci klaszczą w dłonie, podskakując] 
Rymowanka z kursu Memo i przedszkolaki 

 

Stosowanie tej metody aktywuje obie półkule mózgowe - lewą, która odpowiedzialna jest za mowę, 

oraz prawą – sterującą ruchem ciała i wyobraźnią. 

 

[W trakcie śpiewania dzieci przy pomocy 

gestów i mimiki pokazują dolegliwości.] 

[W trakcie śpiewania dzieci przy pomocy 

gestów i mimiki pokazują, jakie części 

garderoby nakłada na siebie miś.] 
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Metoda naturalna (The Natural Approach) powstała w Stanach Zjednoczonych, a jej autorami są 

Tracy Terrella  i Steven Krashen.  Stosowana jest głównie w nauczaniu dzieci. Wzoruje się na zasadach 

uczenia się języka ojczystego. Dziecko słucha skierowanej do niego wypowiedzi w języku obcym, 

której ogólny sens jest dla niego jasny ze względu na zrozumiałość sytuacji. Nauczyciel w swoich 

wypowiedziach stosuje prosty język wspomagany komunikacją niewerbalną (gestem i mimiką), która 

ułatwia zrozumienie treści. Stara się przekazywać pozytywne emocje oraz eliminować u dzieci stres, 

który może być przyczyną powstawania lęku i blokady przed popełnieniem błędów. Autorzy metody 

naturalnej zakładają, że nauczyciel nie będzie poprawiał popełnianych przez dzieci błędów, podobnie 

jak rodzice nie poprawiają źle wypowiadanych słów w języku ojczystym, lecz starają się kilkakrotnie 

powtórzyć formę poprawną.  

dziecko: Ich mag Marmolade.  

nauczyciel: Magst du Marmelade? / Ist die Marmelade gut? 

dziecko: It is rain.  

nauczyciel: Right. It is raining. 

 

Podejście komunikacyjne zakłada porozumiewanie się w języku obcym od samego początku nauki 

języka i uznaje wyższość komunikacji nad poprawnością gramatyczną. Ten sposób uczenia ogranicza 

do minimum komentarze w języku ojczystym. W centrum procesu edukacyjnego jest uczeń, który 

kształci umiejętność pozyskiwania oraz przekazywania informacji w dialogach, symulacjach, 

dyskusjach oraz zgadywankach. Zadaniem nauczyciela jest zarówno dostarczenie mu wielu możliwie 

autentycznych sytuacji komunikacyjnych, jak również stosowanie autentycznych materiałów 

dydaktycznych, takich jak: piosenka, film, gazeta, komiks, rozkład jazdy autobusów, repertuar kin itp. 

Podejście komunikacyjne warunkuje odniesienie sukcesów w nauce od stosowania odpowiednich 

form pracy, np. praca w parach i grupach. Podejście komunikacyjne można stosować w pracy 

z dziećmi w wieku przedszkolnym, np. odgrywając scenki sytuacyjne czy stosując techniki dramowe, 

które zachęcą do aktywnego udziału w komunikacji.  

 

Zamierzonym celem, jaki chce osiągnąć nauczyciel pracujący z uczniami metodą audiolingwalną jest 

opanowanie czterech sprawności językowych, zaczynając od słuchania, poprzez mówienie aż do 

czytania i, finalnie, pisania. W nauczaniu przedszkolnym należy się skupić wyłącznie na kształceniu 

umiejętności słuchania oraz mówienia. Metoda audiolingwalna opiera się na wielokrotnych 

powtórzeniach, co sprzyja zapamiętywaniu oraz utrwalaniu ćwiczonego materiału. To powoduje  

bezrefleksyjne uczenie się, i w konsekwencji dzieci rozpoczynają samodzielne posługiwanie się 

językiem obcym. Przebiega to w sposób następujący: nauczyciel prezentuje zdanie, które powtarza 

kilka razy, później zdanie to powtarzają dzieci. Następnie w celu wywołania przećwiczonej wcześniej 

reakcji językowej, nauczyciel wprowadza bodziec, np. w postaci ilustracji. W metodzie tej dużą wagę 

przywiązuje się do chwalenia dzieci, które w ten sposób są zachęcane do dalszej nauki. Ze względu na 

brak komentarzy gramatycznych, mechaniczne powtarzanie dialogów i odgrywanie krótkich scenek 

dialogowych, metoda ta nadaje się przede wszystkim na początkowym etapie nauki języka obcego.  

 

Techniki nauczania 
 

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. „ 

Gleen Doman 
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Słowo „zabawa” według definicji słownikowej to nic innego jak „wszelkie czynności, które bawią 

i pozwalają przyjemnie spędzić czas”, to również „spotkania towarzyskie, na których się tańczy”. 

Zabawa zatem towarzyszy człowiekowi w każdym wieku, chociaż kojarzymy z nią głównie dzieci 

przedszkolne w przedziale wiekowym 3-6 lat. 

 

Według Huizinga (1985:22) – holenderskiego historyka, eseisty i językoznawcy – „zabawa jest 

dobrowolną czynnością lub zajęciem dokonywanym w pewnych ustalonych granicach czasu 

i przestrzeni, według dobrowolnie przyjętych, lecz bezwarunkowo obowiązujących reguł; jest celem 

sama w sobie, towarzyszy jej zaś uczucie napięcia i radości, i świadomość odmienności od 

zwyczajnego życia".  

 

Zabawa to jedna z potrzeb dziecka oraz jego podstawowa aktywność w dążeniu do zdobywania 

wiedzy, poszerzania horyzontów, rozwijania sprawności umysłowej, psychicznej i twórczej. Jest to 

również forma relaksu, ciekawa forma nauki oraz spędzania czasu wolnego.  

 

Zabawa nie może być dla dziecka przymusem. Dziecko bawiąc się, korzysta ze sprzętów z najbliższego 

otoczenia w sensie dosłownym lub nadając im nowe, przenośne znaczenie, w zależności od potrzeby 

i sytuacji. Dziecko bawiąc się, buduje pewne schematy, które powtarza. Dzieje się tak do czasu, aż 

ćwiczony w zabawie schemat może być wykorzystany przez nie w życiu. Wówczas w celu zdobywania 

nowych doświadczeń, zaczyna interesować się nową zabawą. (Gruszczyk-Kolczyńska, Zielińska) 

 

Ćwiczenia językowe w formie zabawy na zajęciach języka obcego w przedszkolu powinny przebiegać 

w miłej i życzliwej dzieciom atmosferze, być zgodne z ich zainteresowaniami oraz dopasowane do ich 

potrzeb. Brak poczucia bezpieczeństwa i napięta atmosfera mogą zniweczyć cały wysiłek nauczyciela 

włożony w przygotowanie zajęć oraz stać się przyczyną braku lub utraty motywacji do nauki języków 

obcych. 

 

Komorowska prezentuje wiele technik, które powinny towarzyszyć nauce umiejętności receptywnych 

(słuchanie) i produktywnych (mówienie), a także elementów języka (wymowa, intonacja, słownictwo) 

na poziomie edukacji przedszkolnej (2004:104-154).  

 

By kształtować w małych dzieciach umiejętność rozumienia ze słuchu, od której należy rozpocząć 

poznawanie języka obcego, warto stosować na zajęciach opisane poniżej formy ćwiczeń i zabaw.  

 

Pantomima – posłuchaj i pokaż 

Dziecko w czasie słuchania nagrania demonstruje przy pomocy gestów oraz mimiki zrozumienie 

tekstu, np. w wysłuchanym fragmencie występuje wyrażenie „Ich spiele Fußball.”, które dziecko 

przedstawia,  symulując kopnięcie piłki. 

Olaf: Susi, Susi, ich bin hier. 

Sandra: Susi, was machst du hier? 

Susi: Siehst du denn nicht? Ich spiele Fußball. 

Sim: Wow, Susi, du spielst Fußball? 

Susi: Ja, ich spiele gern Fußball. 
(fragment nagrania z rozdziału 6 – seria ABCDeutsch 1, CD 2/1) 
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Układanie – posłuchaj i zrób 

Do wykonania tego ćwiczenia potrzebne są rekwizyty (klocki, plastelina, zabawki itp.). Zadaniem 

dziecka jest konstruowanie, budowanie, lepienie lub układanie przedmiotów na podstawie 

usłyszanych instrukcji, np., po wysłuchaniu nagrania dziecko odkłada wskazaną zabawkę na właściwe 

miejsce. 

Miś: Kasia! Put the ball near the door! 

Dzieci: Quick! Quick! Let’s tidy up the room! 

Miś: Ola! Put the teddy bear on the chair! 

Dzieci: Quick! Quick! Let’s tidy up the room! 
 

(fragment nagrania z rozdziału 1 – kurs  Mini BINGO!, CD 1/12) 

 

Uzupełnianie niekompletnego obrazka – posłuchaj i dorysuj, pokoloruj, naklej 

Zgodnie z usłyszaną instrukcją dziecko dorysowuje brakujące elementy na obrazku, koloruje 

odpowiednie fragmenty lub przykleja  naklejki, np., dzieci słuchają fragmentu wyliczanki, a następnie 

przyklejają brakujące naklejki we właściwych miejscach. 

 
Rysunek 1 - karta pracy, rozdział 1 lekcja 3 – kurs Mini BINGO! 

 

Ustne dyktando – posłuchaj i narysuj 

Dziecko słucha polecenia i wykonuje schematyczny obrazek odwzorowujący usłyszane instrukcje, np., 

nauczyciel mówi dzieciom krótki wierszyk, jednocześnie rysując na tablicy postać, o której jest mowa. 

Następnie wspólnie z dziećmi nazywa części ciała narysowanej postaci. Później dzieci słuchają 

nagrania (ten sam wierszyk) i rysują własną postać według informacji z wierszyka.  

 
Rysunek 2 - zadanie z rozdziału 8 – seria ABCDeutsch 1, CD 2/22 
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Dopasowanie – posłuchaj i dobierz odpowiedni obrazek 

Nauczyciel prezentuje dzieciom kilka obrazków (w grupach najmłodszych mogą to być 2 ilustracje, 

a w grupach starszych 3 lub 4), a następie czyta lub odtwarza nagranie z płyty CD. Zadaniem dzieci 

jest wskazanie ilustracji, która najbardziej pasuje do wysłuchanego nagrania.  

 

      
 

1. Look at Teddy. He is in a boat. Look at the children. They are on the green grass. 

2. T: Wow! A Goldfish! Hello, Goldfish! I’m Teddy! 

G: Hello, Teddy! What do you want? 

T: Goldfish! Goldfish! Give me a yellow doll. A yellow doll for Kasia. 

G: OK, Teddy. No problem. Here you are. 

T: Thank you. 

3. T: Goldfish! Goldfish! Give me an orange plane. An orange plane for Andy. 

G: OK, Teddy. No problem. Here you are. 

T: Thank you. 

(…) 
Rysunek 3 - ilustracje oraz fragment opowiadania; rozdział 2 – kurs Mini BINGO 

 

Szeregowanie – posłuchaj i ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności 

Zadanie to jest często wykonywane po wysłuchaniu opowiadania lub krótkiej historyjki. Nauczyciel 

układa na dywanie lub przypina na tablicy w przypadkowej kolejności kilka plansz obrazujących 

fragmenty opowiadania. Po prezentacji całego nagrania lub  po wysłuchaniu fragmentów, dzieci 

próbują ustalić właściwą kolejność obrazków, zgodną z usłyszanym tekstem. 

 

Prawda/fałsz 

Nauczyciel wypowiada zdanie, które może być zgodne lub niezgodne z treścią wysłuchanej historyjki 

lub przedstawionym obrazkiem. Zadaniem dzieci jest określenie zgodności wypowiadanego zdania 

z usłyszaną sytuacją lub obejrzaną ilustracją. 

 

Bajka i tekst narracyjny 

Dokonując wyboru tekstów narracyjnych do nauczania języka obcego w przedszkolu, należy pamiętać 

o kilku istotnych elementach (Gładysz 2015:8-13). Opowiadanie musi mieć swój początek, punkt 

1 

3 
2 
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kulminacyjny i zakończenie. Powinno ono sprawiać, że słuchający emocjonalnie angażuje się w odbiór 

utworu, a samo słuchanie sprawia mu radość. Teksty powinny być nieskomplikowane, zgodne 

z zainteresowaniami dzieci (np. bajki) i przedstawiać sytuacje znane dzieciom (np. z życia 

codziennego) poprzeplatane elementami świata fantazji. Warto, aby treść była znana (np. z polskich 

opracowań), gdyż ułatwia to zrozumienie tekstu. Język użyty w opowiadaniu nie może wykraczać 

poza możliwości językowe słuchaczy. Należy stosować proste, często powtarzające się zwroty. Ważny 

element stanowi aranżacja tekstu. Tekst przeznaczony dla przedszkolaków najlepiej prezentować 

z podziałem na role w formie krótkiego przedstawienia teatralnego. Długość inscenizacji również 

powinna być dostosowana do zdolności koncentracji dzieci. 

 

Trzy fazy pracy z tekstem narracyjnym (Iluk 2002:117): 

 wprowadzenie do opowiadania (przedstawienie bohaterów oraz objaśnienie kluczowego dla 

zrozumienia treści słownictwa, z wykorzystaniem multisensoryczności dla skuteczniejszego 

zapamiętania – obrazki, rekwizyty, gesty i mimika; krótkie zabawy sprawdzające stopień 

zrozumienia wprowadzonego materiału językowego), 

 opowiadanie lub czytanie połączone z inscenizacją (opowiadanie historyjki z zachowaniem 

właściwego stylu narracji – odpowiednia intonacja oraz tempo, mowa niezależna, 

wprowadzanie licznych powtórzeń, wizualizacja treści, stworzenie emocjonalnej więzi 

z widzem oraz tajemniczej atmosfery, angażowanie dzieci w proces prezentacji, zmiana treści 

opowiadania w razie zaistniałej potrzeby), 

 utrwalenie treści historyjki oraz wprowadzonego w pierwszej fazie nowego słownictwa 

(celem jest rozwijanie pamięci oraz umiejętności rozumienia – dzieci w języku ojczystym 

opowiadają o swoich wrażeniach, wykonują ilustracje ilustrujące opowiadanie, z których 

można zbudować historyjkę obrazkową i spiąć w książeczkę, utrwalają słownictwo, np. przy 

pomocy zgadywanek, a także z wykorzystaniem metody TPR, rysując dyktando obrazkowe 

lub poprzez opowiadanie alternatywne stworzone przez dzieci). (Gładysz, 2015:22-24) 

 

Piosenka 

W nauczaniu języka obcego w przedszkolu muzyka, rytm i melodia odgrywają istotną rolę. 

Towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat. Formy te zyskały na znaczeniu, a ich wartość w nauczaniu 

języków obcych została  dostrzeżona na przestrzeni lat.  

 

Już w średniowieczu uczniowie w początkowym okresie nauki na lekcjach łaciny śpiewali pieśni, 

skupiając się na zdobywaniu praktycznych umiejętności językowych, a nie gramatyki, jak zalecał 

św. Augustyn. Ćwiczone były poczucie rytmu, intonacja i wymowa.  

 

Stosowana w XIX wieku metoda bezpośrednia zalecała naukę języka obcego w sposób podobny do 

nauki języka ojczystego. Dużą wartość przywiązywano do pieśni ludowych jako elementu nauki 

kultury obcojęzycznej.  

 

Metoda audiolingwalna propagowała wielki potencjał piosenek. Zakładała, iż liczne powtórzenia 

sprzyjają zapamiętywaniu, a jednocześnie dzięki piosenkom lekcje były atrakcyjniejsze.  

 

Pojawienie się metody TPR kolejny raz ukazało wyższość piosenki nad innymi technikami nauki języka 

obcego. W metodzie tej wykorzystuje się piosenki akcji (ang. action songs). W czasie śpiewania 
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uczniowie wykonują gesty (ruchy rąk i nóg), wykorzystują mimikę oraz wydają odgłosy, które 

przyczyniają się do mimowolnej nauki.  

 

Piosenka jest powszechnie stosowana przez nauczycieli prowadzących zajęcia językowe z dziećmi 

przedszkolnymi, tym bardziej, że podstawa programowa zakłada, iż przygotowanie do posługiwania 

się językiem obcym nowożytnym opiera się na śpiewaniu piosenek w grupie. Wykorzystanie na 

zajęciach piosenek, jak również recytacja wierszy, wyliczanek i rymowanek spełnia wiele funkcji 

dydaktycznych (Iluk 2002: 98-100). Zapamiętywanie tekstów usprawnia pamięć, a ich tematyka jest 

różnorodna. Powinna zaciekawiać dzieci i dotyczyć jego otoczenia. Dobrze dobrana piosenka pozwala 

utrwalać wprowadzony na zajęciach materiał leksykalny. Dzięki piosenkom dzieci wzbogacają również 

słownictwo w postaci gotowych zwrotów, a nie tylko pojedynczych słów, zdobywają też wiedzę o 

krajach obcojęzycznych. Wspólny śpiew przyczynia się do integracji grupy, „dając jej poczucie 

przynależności, które stanowi potrzebę silnie odczuwaną przez młodych ludzi” (Siek-Piskozub, Wach 

2006: 113). Piosenka jest również okazją do rozbudowania świadomości i wrażliwości kulturowej, jak 

również wzmacniania ich motywacji.  

 

Piosenki przeznaczone dla dzieci w wieku 3-6 lat nie powinny mieć zbyt szybkiego tempa, gdyż na 

etapie poznawania języka mogłyby zniechęcać uczniów do dalszej pracy. Długość utworu jest również 

nie bez znaczenia, szczególnie w początkowym okresie nauki. Dzieci rozpoczynające przygotowanie 

do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinny śpiewać piosenki zawierające wiele 

powtórzeń. W podręcznikach do nauki języków obcych dla dzieci przedszkolnych zamieszczane są 

utwory opracowywane specjalnie dla tej grupy wiekowej, tak zwane piosenki dydaktyczne. Treść jest 

bardzo przystępna, a wiele fraz powtarza się, dzięki czemu łatwiej je zrozumieć i zapamiętać słowa, 

choć walory artystyczne takiego utworu są zdecydowanie mniejsze niż typowej piosenki 

przygotowanej z myślą o rodzimych użytkownikach języka. Tematyka piosenek powinna odpowiadać 

tematyce prowadzonych aktualnie zajęć, a słowa nie mogą być zbyt skomplikowane (bez trudnych 

sformułowań czy wyrażeń idiomatycznych utrudniających zrozumienie tekstu). Semantyzacja 

odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie zrozumienia treści śpiewanych piosenek, dlatego każdy 

tekst powinien być wspierany wizualnie, np. poprzez odpowiednie plansze lub rekwizyty. Zaleca się, 

aby linia melodyczna nie zagłuszała tekstu, gdyż utrudni to odbiór utworu. 

 

Piosenki można stosować w każdej fazie zajęć, od czego uzależniony jest osiągany efekt. Piosenka 

jako rozgrzewka językowa ma za zadanie przestawić dzieci z języka ojczystego na język obcy. Może 

stanowić jeden z powtarzalnych rytuałów. Wprowadza śpiewających w dobry nastrój, pomaga 

eliminować strach lub stres, a dzięki temu, że sprawia dzieciom przyjemność, ułatwia przygotowanie 

do zadań wymagających większego wysiłku niekoniecznie fizycznego. Jest to również czas, kiedy 

nauczyciel może przygotować plansze, rekwizyty lub inne pomoce niezbędne do przeprowadzenia 

dalszej części zajęć. 

Guten Tag! Guten Tag! Sagen alle Kinder 

große Kinder, kleine Kinder 

dicke Kinder, dünne Kinder 

Guten Tag! Guten Tag! Sagen alle Kinder  

 
Piosenka „Guten Tag, sagen alle Kinder“ autorstwa Marén Berg 
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Piosenkę na rozpoczęcie dnia, śpiewaną konsekwentnie na początku zajęć, można wybrać z wielu 

powszechnie dostępnych utworów muzycznych. Rozgrzewką może być również piosenka 

z podręcznika poznana na wcześniejszych zajęciach, a wykorzystywana jako powtórka materiału.  

 

Piosenka jako przerywnik powinna być dostosowana do aktywności, po której następuje. Po zabawie 

z dużą ilością ruchu wskazany jest element relaksu i rozluźnienia. Warto przygotować nagrania 

z dziecięcymi kołysankami lub muzyką relaksacyjną. Po zadaniach wymagających skupienia uwagi, 

rysowaniu, kolorowaniu, dobrze jest wprowadzić piosenkę skoczną, dynamiczną, której towarzyszą 

elementy ruchu, by pobudzić dzieci do dalszego działania. 

W czasie piosenki wykorzystanej w fazie zasadniczej zajęć dzieci koncentrują się na określonym 

słownictwie lub wybranej strukturze, które następnie są ćwiczone przy pomocy innych technik. 

 

A basket of apples. 

A basket of pears. 

For all little boys, 

For all little girls. 

 
 

Piosenka z kursu Mini BINGO! 

Piosenka może stanowić również wprowadzenie do rozpoczęcia krótkiej tematycznej rozmowy  

z dziećmi.  

 

Was spielst du gern? Was spielst du gern? 

Ich spiele gern Lego. Ich spiele gern Lego. 

Hey, ha, ho! Hey, ha, ho! 

In der Freizeit spiele ich so. 
 

Piosenka z serii ABCDeutsch 1 

 

Piosenka za zakończenie podsumowuje zajęcia. Zważywszy na fakt, że piosenka jest jedną z bardziej 

lubianych technik pracy, a śpiewanie w grupie sprawia dzieciom radość, wykonanie jej w fazie 

końcowej pozostawi miłe wspomnienia oraz zachęci je do kolejnego spotkania. Wybór piosenki 

można pozostawić dzieciom, by wzmocnić poczucie ich wartości. 

 

Nauka tekstów piosenek i wierszyków uczy i rozwija trudną umiejętność autoprezentacji, niezwykle 

potrzebną na dalszych etapach edukacyjnych. Wskazane jest, by poznawane na zajęciach piosenki czy 

rymowanki zostały zaprezentowane przez dzieci na uroczystościach przedszkolnych, by zyskać 

uznanie innych dzieci, nauczycieli oraz rodziców czy dziadków.  

 

Umiejętność mówienia jest drugą w kolejności sprawnością niezwykle ważną w procesie przyswajania 

języka obcego przez dzieci w wieku przedszkolnym. Przygotowując zadania i zabawy ułatwiające 

opanowanie tej umiejętności, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Warto jest zadbać, by 

wybrana przez nauczyciela tematyka odpowiadała zainteresowaniom dzieci i dotyczyła otaczającego 

je świata. Dzieci z natury są otwarte, a ich wewnętrzna motywacja wyzwala chęć do zabawy i nauki, 

a efekt jest tym lepszy, im bardziej przyjazną atmosferę na zajęciach stworzy nauczyciel. Podczas 

zabaw i ćwiczeń rozwijających mówienie można wykorzystać zdolności artystyczne dzieci. Każdą, 

[W trakcie słuchania piosenki dzieci 

koncentrują się na tym, co znajduje się 

w koszykach, by wskazać właściwy na 

karcie pracy lub (jeśli nauczyciel dysponuje 

rekwizytami) podejść do odpowiedniego  

koszyka stojącego na dywanie.] 

[Po aktywnym wysłuchaniu piosenki 

z towarzyszeniem gestów nauczyciel 

rozpoczyna rozmowę o  ulubionych 

zabawach dzieci.] 
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nawet najdrobniejszą chęć wypowiedzi, należy chwalić i zachęcać dzieci do dalszej konwersacji. 

Należy unikać przerywania wypowiedzi, a korektę błędów ograniczyć do minimum.  

 

Zabawa w teatr, odgrywanie ról, pantomima 

Dzieci przedszkolne mogą bawić się w odgrywanie bardzo prostych ról. Może to być wywiad, kiedy 

dzieci poznają konstrukcje niezbędne do udzielenia informacji, np.  o sobie lub formach spędzania 

wolego czasu. Mogą to być również krótkie i nieskomplikowane scenki, jak np. w sklepie, gdy jedno 

dziecko wciela się w rolę sprzedawcy, a pozostałe stają się klientami robiącymi zakupy. Ciekawym 

sposobem wykorzystania zdolności aktorskich dzieci jest pantomima, dzięki której doskonalona jest 

umiejętność komunikacji bez słów, pomysłowość oraz wyobraźnia. Dzieci przy pomocy ekspresji ciała, 

mimiki prezentują osoby, zwierzęta lub czynności.  

 

Okres przedszkolny to czas, kiedy dzieci z reguły nie odczuwają wstydu przed wystąpieniami 

publicznymi i chętnie biorą udział w przygotowaniu przedstawień teatralnych, wcielając się w role 

bohaterów z kursu lub postaci bajkowych. Przygotowanie teatrzyku dziecięcego może służyć 

utrwaleniu poznanych w ciągu roku słówek, konstrukcji zdaniowych, wierszyków, czy piosenek, 

stanowi też formę autoprezentacji i zapewnia dobrą zabawę. 
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Rysunek 4 - Przykładowy scenariusz teatrzyku z serii ABCDeutsch 1 

 

Zabawy wprowadzające nowe słownictwo, utrwalające je oraz wykorzystujące je w procesie 

mówienia  polegają na wielokrotnych powtórzeniach i powrocie do materiału leksykalnego 

z wcześniejszych zajęć.  Działania takie przyczyniają się  do trwałego zapamiętywania 

wprowadzonego materiału i ułatwiają szybkie przywołanie potrzebnego słownictwa.  

 

Zabawa z obrazkami KIM 

Nauczyciel prezentuje dzieciom karty obrazkowe powiązane tematycznie, np. rodzina – dzieci 

przyglądają się kartom przez chwilę, a następnie nauczyciel prosi wybrane dziecko o zamknięcie oczu 

i usuwa jeden obrazek. Zadaniem dziecka jest wskazać, czego brakuje.  

N: Was fehlt? Wer fehlt?/ What’s missing? Who’s missing? 

 

Memory 

Zabawa ćwicząca spostrzegawczość oraz służąca utrwalaniu poznanego słownictwa w grupach 

tematycznych. Nauczyciel przygotowuje dwa zestawy identycznych kart obrazkowych 

przedstawiających poznane słownictwo, np. zwierzęta. Następnie wszystkie karty rozkłada na 

dywanie obrazkami do dołu. Zadaniem graczy jest odnajdywanie par obrazków. Przy każdorazowym 

wyborze kart dziecko nazywa znajdujące się na nich obiekty. Odnalezioną parę układa przed sobą.  

Wygrywa to dziecko, które zbierze większą liczbę kart.  

 

Bingo obrazkowe 

Do zabawy tej można wykorzystać karty „Bilderlotto”. Nauczyciel rozdaje dzieciom czarno-białe 

plansze z obrazkami. Plansze leżą na stolikach obrazkami do góry. Dzieci mają również do dyspozycji 

kolorowe obrazki Bilderlotto. Nauczyciel wypowiada nazwę przedmiotu w języku obcym i pokazuje 
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kartę obrazkową. Dziecko, które pierwsze zauważy na swojej planszy taki sam obrazek, nakrywa go 

analogicznym, kolorowym i krzyczy: Bingo! Otrzymuje punkt w postaci żetonu lub klocka. 

 

Głuchy telefon 

Dzieci siadają w jednym rzędzie lub w kole. Nauczyciel szeptem mówi pierwszemu dziecku poznane 

wcześniej słowo lub wyrażenie. Celem zabawy jest poprawne przekazanie wypowiadanego szeptem 

słowa lub  zwrotu kolejnym dzieciom, a ostatnie z nich głośno wypowiada usłyszaną frazę. 

 

RICHTIG/FALSCH   TRUE/FALSE 

Zabawa ta może posłużyć do utrwalania poznanego wcześniej słownictwa, np. nazw kolorów, 

zwierząt. Nauczyciel prezentuje karty obrazkowe (flashcards), ilustrację lub plakat, a następnie 

opisuje wybrane obrazki, wypowiadając zdania prawdziwe i błędne.  

  N: Look at the fish. The fish is black. 

  D: False. The fish is yellow. 

 

N: Look at the dog. The dog is brown. 

D: True. 

 

Ćwiczenia łańcuszkowe 

Dzieci siedzą w kole i wraz z nauczycielem ćwiczą zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, np. 

z kręgu tematycznego jedzenie i picie. W kole rozłożone są karty obrazkowe. Zabawę rozpoczyna 

nauczyciel od zadania pytania dziecku znajdującemu się po prawej stronie. Was magst du?/What do 

you like? Dziecko odpowiada Ich mag Apfel./I like an apple. Następnie, zwracając się do dziecka 

siedzącego po jego prawej stronie, zadaje pytanie Was magst du?/What do you like? 

 

Wyklaskiwanie sylab 

W celu sprawniejszego zapamiętania nowych słów dzieci wraz z nauczycielem wyklaskują 

poszczególne sylaby składające się na to słowo. Na samym początku nauki mogą to być imiona dzieci, 

a z czasem wszystkie słowa poznawane na zajęciach.  

 

Czytanie z ruchu warg 

Zabawę może zacząć nauczyciel. Staje naprzeciwko dzieci i wypowiada bezgłośnie słowo z bieżącego 

zakresu tematycznego. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie słowa i wypowiedzenie go na głos. 

W kolejnej rundzie słowo prezentuje wskazane przez nauczyciela dziecko lub ochotnik.  

 

Kolorowanki i wyklejanki 
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Rysunek 5 - Karta pracy z wykorzystaniem kolorowych naklejek z kursu Memo i przedszkolaki 

 

Zabawy ruchowe 

Ruch to biologiczna potrzeba każdego dziecka, dlatego dla właściwego rozwoju, jak i w celu 

zagwarantowania skutecznej nauki, należy w pracy z przedszkolakami zaspokajać tą potrzebę, 

stosując różnego rodzaju zabawy ruchowe. Dokonując wyboru zabaw ruchowych, należy wziąć pod 

uwagę wiek dzieci oraz umiejętności ruchowe adekwatne do wieku.  

 

Sałatka wyrazowa 

Dzieci siadają na krzesełkach ustawionych w okręgu. Nauczyciel rozdaje dzieciom rekwizyty 

potrzebne do zabawy tak, aby jeden rodzaj zabawek trafił do minimum dwójki dzieci (np. nauczyciel 

rozdziela 3 lalki, 4 samochodziki, 3 klocki, 3 misie, 4 piłki, 3 traktory). Wybór rekwizytów jest 

uzależniony od aktualnej tematyki zajęć (zabawki, owoce i warzywa, kolory, cyfry, zwierzęta itd.). Na 

podane przez nauczyciela hasło, np. „Potrzebuję lalki”, wszystkie dzieci trzymające lalkę zamieniają 

się między sobą miejscami. Na hasło „sałatka wyrazowa” lub „sałatka zabawkowa” miejscami 

zamieniają się wszystkie dzieci.  

 

Pociąg 

Nauczyciel ustawia w sali kilka krzesełek, na których układa przedmioty obrazujące słownictwo 

z bieżącego zakresu tematycznego oraz karteczki z cyframi. Dzieci ustawiają się w pociąg, stając jeden 

za drugim. Nauczyciel objaśnia reguły zabawy. Każde z krzesełek, na którym znajduje się przedmiot 

jest stacją i nazywa się tak, jak dany rekwizyt. Dzieci rozpoczynają podróż pociągiem - jadą w rytm 

odgłosu wydawanego przez pociąg (takie nagranie nauczyciel może wcześniej przygotować) 

i zatrzymują się kolejno przy każdej stacji. Przy krzesełku nr 1 nauczyciel wypowiada nazwę pierwszej 

stacji, np. stacja zielona. Dzieci powtarzają chórem nazwę stacji do czasu, aż dotrą do stacji nr 2. 

Zatrzymują się i powtarzają za nauczycielem nazwę kolejnej stacji. Zabawa trwa do momentu, aż 

dzieci odwiedzą wszystkie stacje na trasie pociągu.  
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Zabawy plastyczne 

Jedną z form aktywności dzieci w wieku przedszkolnym są zabawy plastyczne i techniczne służące 

wyrażaniu uczuć i emocji, jak również przygotowujące rączkę dziecka do nauki pisania 

i przyczyniające się do rozwoju sfery poznawczej. Zabawy plastyczne sprawiają dzieciom radość, 

eliminują stres, budują pozytywną atmosferę, wzmacniają poczucie własnej wartości i rozwijają 

kreatywność. Ekspresja plastyczna to sposób opisywania rzeczywistości widzianej dziecięcymi oczami 

oraz komunikowania się ze światem. Czasami łatwiej jest dziecku wyrazić swoje myśli przy pomocy 

rysunku niż słowami. Dzieci kolorują, rysują, malują, wyklejają, wycinają, tworzą ilustracje do 

czytanych bajek, słowniczki obrazkowe, a wszystko to po to, by ułatwić kojarzenie i zapamiętywanie 

wprowadzonych na zajęciach wyrażeń i zwrotów.  

Techniki plastyczne, które można stosować na zajęciach to: 

 kolorowanie kredkami 

 rysowanie kredką, pastelami olejnymi, pastelami suchymi 

 malowanie farbami plakatowymi 

 kuleczkowanie (prace wykonane poprzez naklejanie kuleczek z plasteliny lub bibuły) 

 stemplowanie 

 wyklejanie 

 wycinanie 

 wydzieranie 

 praca typu collage 

 figurki z masy solnej, plasteliny lub modeliny 

 kompozycje z papierowych kuleczek. 

 

 
Rysunek 6 - Przykłady prac plastycznych wykonanych na zajęciach języka obcego 

 

Zadania grafomotoryczne 

Zanim dziecko przystąpi do poznawania, a następnie pisania liter, należy rozwijać w nim sprawność 

w zakresie motoryki ręki, by pisało precyzyjnie, w odpowiednim tempie, właściwie trzymając 

narzędzie graficzne i utrzymując odpowiednie napięcie mięśniowe. Ćwiczenia grafomotoryczne 

kształcą również koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację przestrzenną. Wśród zadań 

przygotowujących do nauki pisania można wyróżnić: 

 kolorowanie obrazków 

 obrysowywanie szablonów i innych przedmiotów 

 rysowanie po śladzie 
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 kalkowanie 

 odwzorowywanie 

 rysowanie od ręki linii 

 

  
Rysunek 7 - Zadania grafomotoryczne z kursu Mini BINGO! 

 

Gry planszowe 

Uzupełnieniem tradycyjnych metod nauczania są gry planszowe mające charakter stricte zabawowy. 

Gry planszowe rozbudzają w dzieciach ciekawość, pozwalają zaprezentować zdobytą wiedzę, uczą 

rywalizacji, sprzyjają rozwijaniu relacji społecznych, rozładowują stres. Mogą stanowić formę nagrody 

za aktywny udział w zajęciach. Powinny być rozgrywane w małych grupach lub parach, by dzieci nie 

musiały zbyt długo czekać na swoją kolej. W grach planszowych zazwyczaj wykorzystuje się kolorowe 

pionki dla zawodników oraz kostkę wyznaczającą liczbę pól do pokonania. Po wyrzuceniu kostki 

dziecko na głos odlicza liczbę kropek na kostce i przesuwa się na właściwe pole. Następnie rozpoznaje 

i nazywa rysunek na planszy (czasami należy rozpoznać kontur rysunku, wybrać właściwą naklejkę 

i przykleić ją w tym miejscu). Punkt przyznaje się dziecku, które prawidłowo nazwie obrazek 

przedstawiony na polu, na którym zatrzymał się pionek. Zamiast punktów, dziecko można nagradzać 

kolorowymi klockami lub patyczkami.  Czas trwania gry określa nauczyciel, i na komendę STOP każda 

grupa przerywa zabawę. Można wówczas podsumować wyniki i wyłonić zwycięzców na podstawie 

wcześniej określonych reguł.  
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Rysunek 8 - Przykładowe gry planszowe z serii ABCDeutsch i Mini BINGO! 

 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej 

Jedną z form uatrakcyjnienia zajęć językowych są zadania interaktywne. Można je wykorzystać, 

posługując się komputerem, tablicą interaktywną i projektorem multimedialnym. Materiały na 

tablicę interaktywną często zawierają ćwiczenia towarzyszące plakatom, historyjkom obrazkowym 

i piosenkom, które służą utrwaleniu poznawanego słownictwa. Zadania tego typu można wykorzystać 

na zajęciach jako podsumowanie każdego kręgu tematycznego. Należy jednak pamiętać o tym, aby 

ćwiczenia oddzielać od siebie innymi formami aktywności – głównie ruchowej – ponieważ charakter 

wielu z tych zadań wymaga zachowania postawy siedzącej.  

 

 

 
Rysunek 9 - Interaktywne zadania z serii ABCDeutsch 
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Formy pracy 
 

Liczebność grup przedszkolnych w placówkach państwowych jest duża. Grupa liczy zazwyczaj około 

25 dzieci o bardzo zróżnicowanych predyspozycjach, zainteresowaniach, poziomie oraz tempie pracy. 

Czynniki te wymuszają na nauczycielu stosowanie urozmaiconych form pracy, takich jak: praca całą 

grupą, w małych grupach, w parach i praca indywidualna. Każda z wymienionych form ma swoje 

zalety i wady, jednak podejmując próbę aktywizacji wszystkich dzieci powinno się zawsze stosować je 

na zajęciach. Sens przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym tkwi w zabawie, która 

jest naturalną potrzebą rozwojową dzieci w wieku 3-6 lat, dlatego najczęściej stosowanymi formami 

pracy na zajęciach są praca całą grupą lub w grupach mniejszych.  

 

Praca całą grupą zapewnia utrzymanie dyscypliny na zajęciach. Na forum całej grupy nauczyciel 

prezentuje nowe słownictwo przy pomocy plansz, nagrania audiowizualne, instruuje dzieci i objaśnia 

zasady zabaw i ćwiczeń. Pracując w dużej grupie, dzieci bawią się w kole przy muzyce, recytują 

wierszyki, rymowanki i wyliczanki,  śpiewają piosenki – co zapewnia im poczucie bezpieczeństwa 

i służy rozwijaniu umiejętności społecznych u dzieci nieśmiałych.  Wadą pracy w dużej grupie jest 

niestety brak możliwości indywidualizacji zajęć. 

 

Praca w mniejszej grupie daje dzieciom większe szanse na rozwijanie sprawności mówienia. Ta forma 

pracy jest korzystniejsza dla dzieci aktywnych, chcących pochwalić się swoją wiedzą 

i umiejętnościami. Pozwala również czuć się bezpieczniej dzieciom nieśmiałym, które nadal wolą 

pozostać biernymi obserwatorami, gdyż nie odczuwają gotowości do wypowiadania się na forum 

dużej grupy. Praca w małych grupach może być jednolita, gdy wszystkie dzieci wykonują to samo 

ćwiczenie, lub zróżnicowana, kiedy nauczyciel przydziela każdej grupie inne zadanie do wykonania. 

Można ją stosować, gdy chcemy, by dzieci rozwiązywały rebusy lub zaszyfrowane widomości, podczas 

grupowych prac plastyczno-technicznych, oraz gdy proponujemy dzieciom zabawę z wykorzystaniem 

gier planszowych.  

 

Praca w parach może przysporzyć problemów związanych z dyscypliną i być przyczyną hałasu, gdyż 

dzieci w miarę upływu czasu zaczynają się nudzić i rozmawiają o rzeczach nie związanych z zadaniem. 

Może też dochodzić do problemów natury organizacyjnej, gdy dzieci nie chcą pracować ze sobą 

w parze. Ta forma pracy zwiększa jednak szanse dzieci na rozwijanie sprawności mówienia, jako że 

zakłada odgrywanie w parach krótkich scenek dialogowych. W parach można również grać w gry 

planszowe oraz organizować aktywności zawierające elementy ruchu i śpiew. 

 

Praca z dziećmi przedszkolnymi to głównie rozwijanie umiejętności społecznych poprzez obcowanie 

z grupą, czasami jednak na zajęciach wykorzystuje się pracę indywidualną, szczególnie w przypadku 

dzieci zdolnych i słabych. Dzieci samodzielnie wykonują zadania na kartach pracy, kolorują obrazki 

według wskazówek nauczyciela oraz wykonują prace plastyczne. Jeśli dziecko chętnie wypowiada się 

na forum grupy, można zaproponować mu indywidualne występy z okazji przedszkolnych 

uroczystości (śpiewanie piosenki lub recytacja wierszyka). 
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Materiały dydaktyczne 
 

Wybór pomocy dydaktycznych niezbędnych do  pracy z dziećmi przedszkolnymi powinien być 

przemyślany. Jednak ocena ich przydatności oraz rzeczywista atrakcyjność zostaną zweryfikowane 

w czasie zajęć. Według Komorowskiej (2004:46) właściwie dobrane pomoce oraz sprzęt techniczny 

spełniają trzy funkcje, a mianowicie: 

 „Ułatwić(…) naukę 

 Zwiększyć atrakcyjność zajęć 

 Umożliwić powyższe w sposób bezpieczny, łatwy i praktyczny, by nie utrudnić pracy 

nauczycielowi i uczniom.” 

 

Materiały przygotowujące dzieci przedszkolne do posługiwania się językiem obcym posiadają bogatą 

obudowę dydaktyczną. W skład obudowy mogą wchodzić: 

 Karty pracy  dla dziecka z dołączoną płytą CD zawierającą nagrania do lekcji oraz piosenki 

 Książka nauczyciela lub poradnik metodyczny 

 Materiały do kopiowania 

 Płyty CD do podręcznika, płyta CD z nagraniami piosenek (czasami zawierająca też wersje 

instrumentalne), płyty DVD  

 Karty obrazkowe do nauki słownictwa (flashcards) 

 Karty obrazkowe do opowiadań (story cards) 

 Plakaty tematyczne 

 Podręcznik w wersji multimedialnej  

 Materiały na tablicę interaktywną 

 Pacynka 

 Układanki  

 Plansze do gier grupowych 

 Zestaw motywujących naklejek, stempelki 

 

Zestaw pomocy dydaktycznych do nauczania dzieci można wzbogacić o wiele zabawek (misie, lalki, 

ubranka, pojazdy) i plastikowych przedmiotów (owoce i warzywa, zestaw lekarski, kolorowe klocki) 

przydatnych do prezentacji i utrwalania słownictwa, wizualizacji wierszyków i piosenek oraz 

umożliwiających odgrywanie krótkich scenek dialogowych. Przedmioty te będą pomocne przy 

organizacji miniteatrzyków, bądź posłużą jako scenografia i postacie – bohaterowie czytanych 

dzieciom bajek.  

 

Ze względu na konieczność częstej zmiany aktywności niektóre ćwiczenia (językowe, 

grafomotoryczne, śpiewanie, recytowanie wierszyków) przeplatane są elementami zabawy ruchowej, 

tańcem, ćwiczeniami gimnastycznymi itp. W zabawach tych pomocne będą przyrządy sportowe 

(gumowe piłeczki, szarfy, woreczki, hula hop, skakanki itp.). 

 

Pacynka 

Od najmłodszych lat dzieciom towarzyszą misie, lalki, kukiełki, marionetki, przytulanki, pacynki itp. Są 

to zabawki niedużych rozmiarów, kolorowe, uśmiechnięte, miłe w dotyku i budzące  zaufanie dzieci. 

Pacynka lub maskotka stają się coraz częściej wykorzystywanym środkiem dydaktycznym na zajęciach 
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języka obcego nowożytnego w przedszkolu. Słownik języka polskiego podaje, że pacynka to „lalka 

nakładana na dłoń i poruszana palcami (tzw. lalka „rękawicowa”), a maskotka – „nieduża zabawka, 

zwykle pluszowa”.  

 
Rysunek 10 - Pacynka miś Theo towarzysząca serii ABCDeutsch; pacynka kangurek Skip z kursu Hello  STARTER 

(www.wszpwn.pl) 

 

Pacynki zazwyczaj występują jako postacie fikcyjne silnie działające na wyobraźnię dzieci, np. stworki, 

zwierzątka, dinozaury, misie itp. Często pacynka wchodzi w skład obudowy serii lub kursu i ma postać 

głównego bohatera, który towarzyszy dzieciom na zajęciach w ciągu całego roku. Laleczka 

wykorzystywana do celów edukacyjnych spełnia wiele funkcji: 

 poprzez stosowanie jej na każdych zajęciach wchodzi do społeczności dziecięcej, staje się 

jednym z małych kolegów, 

 pomaga wprowadzać lub utrwalać materiał leksykalny, 

 zachęca dzieci do mówienia i ułatwia komunikację, szczególnie wtedy, gdy to ona zadaje 

pytania lub wydaje polecenia swoim charakterystycznym głosem, 

 tworzy przyjazną atmosferę w grupie, 

 pomaga w utrzymaniu dyscypliny, 

 pozwala tworzyć i utrwalać rytuały przedszkolne, np. powitania i pożegnania dzieci – dzieci 

siadają na dywanie w kole. Nauczyciel wita się z pacynką słowami: 

Guten Morgen Theo! 

i podaje ją do pierwszego dziecka, które również wita się, powtarzając  wyrażenie: 

Guten Morgen Theo! 

Następnie pacynka wędruje z rąk do rąk, aż trafia ponownie do nauczyciela. 

 zaprasza do zabawy i wspólnego śpiewania. 

 

Chusta animacyjna 

Nauczyciele zastanawiają się, w jaki sposób unowocześniać zajęcia prowadzone z przedszkolakami, by 

były one zarówno atrakcyjne, wyzwalały pozytywne emocje i uśmiech na twarzach dzieci, zachęcały 

do zabawy, jak i rozwijały percepcję wzrokową, słuchową i ruchową oraz sprawdzały i utrwalały 

zdobytą wiedzę. Przydatna może okazać się chusta animacyjna, czyli spory kawałek materiału 

w kształcie koła o średnicy od 1 do 7 metrów. Chusta uszyta jest z kolorowych trójkątów, a do 

brzegów obszytych taśmą przymocowano uchwyty służące do trzymania.  

 

http://www.wszpwn.pl/
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Rysunek 11 - Chusta animacyjna (www.klanza.org.pl) 

 

Pierwsze spotkanie dzieci  z chustą, która wzbudza zachwyt kolorami i wielkością, ma na celu 

zapoznanie ich z „nową zabawką”. Dzieci oswajają się z nią, pozbywając się jednocześnie lęku przed 

czymś nowym. Unoszą chustę do góry, chowają się pod nią, skaczą z koloru na kolor, potrząsają, 

falują i wirują kolorowym spadochronem. Ze względu na spore rozmiary chusty zabawy z jej 

wykorzystaniem powinny  odbywać się w dużej sali lekcyjnej lub na dużym podwórku przedszkolnym.  

 

Wasilak (2002:7-8) przedstawia typy zabaw, w których można wykorzystać chustę animacyjną: 

 „zabawy ułatwiające wzajemne poznanie i integrację grupy (…), 

 zabawy ćwiczące współdziałanie (…), 

 zabawy ćwiczące refleks i spostrzegawczość (…), 

 zabawy ćwiczące zwinność i zręczność (…), 

 zabawy oparte na zaufaniu do grupy (…), 

 zabawy wprowadzające odprężenie i relaks (…), 

 zabawy ćwiczące sprawność manualną (…), 

 zabawy ćwiczące rozpoznawanie kolorów, 

 zabawy w ganianego (…), 

 zabawy oparte na zgadywaniu (…), 

 gry (...), 

 zabawy wymagające dodatkowych rekwizytów (…), 

 zabawy przy muzyce.” 

 

Przykłady wykorzystania chusty w zabawach na zajęciach języka obcego nowożytnego: 

 kogo brakuje – Dzieci stoją w kole z zamkniętymi oczami i trzymają chustę za uchwyty. 

Nauczyciel, poprzez dotknięcie w ramię, wyznacza jedną lub dwie osoby, które wchodzą pod 

chustę. Zadaniem grupy jest wskazanie, kogo brakuje. 

 kolory – Dzieci stoją w kole, trzymają chustę za uchwyty i delikatnie nią falują. Nauczyciel 

nazywa pary dzieci nazwami kolorów (mogą to być również zwierzęta, owoce, warzywa itp.), 

następnie wywołuje kolor, a właściwa para wbiega pod chustę i zamienia się miejscami. 

 latający miś - Dzieci stoją w kole, trzymając chustę za uchwyty. Nauczyciel kładzie misia na 

środku chusty, a zadaniem dzieci jest podrzucanie misiem tak, aby znalazł się po drugiej 

stronie chusty. 

 

 

http://www.klanza.org.pl/


29 | S t r o n a  
 

Karty obrazkowe i plakaty 

Wczesna nauka języka obcego to czas gromadzenia słownictwa – zarówno pojedynczych słów, jak 

również wyrażeń i zwrotów. W procesie kształcenia pomocny okazuje się materiał wizualny w postaci 

kart obrazkowych, plakatów i kart do historyjek.  

 

Wykorzystując karty obrazkowe, można przeprowadzić rozgrzewkę językową, prezentować nowe 

słownictwo oraz je utrwalać, stosując gry i zabawy (zabawa KIM, memory, pantomima, odgadywanie 

obrazka po jego fragmencie, ćwiczenia do obrazka typu prawda/fałsz). Rozłożone na dywanie karty 

obrazkowe mogą stanowić bodziec do komunikacji. Jeśli zapytamy dziecko, co lubi jeść lub czym się 

chętnie bawi, trudno mu będzie w pierwszej chwili znaleźć odpowiedź. Przedszkolak potrzebuje 

chwili na odwołanie się do konkretnych przedmiotów. Karty stanowią nieocenioną pomoc, gdyż 

dziecko łączy obraz ze słowem, którego się nauczyło, i szybciej udzieli odpowiedzi.  

   

 

  
Rysunek 12 - Karty obrazkowe towarzyszące serii ABCDeutsch, Mini BINGO!, Memo i przedszkolaki (www.wszpwn.pl) 

 

Karty do historyjek obrazkowych to ilustracje wspomagające proces zrozumienia minisłuchowiska 

oraz zapamiętywania słownictwa. Można je wykorzystać w czasie zajęć na wiele sposobów: 

 układanie obrazków zgodne z przewidywanym tekstem historyjki (przed wysłuchaniem 

nagrania audio), 

 wysłuchanie nagrania jako kontrola prawidłowego ułożenia kart ilustrujących wydarzenia 

z historyjki, 

 układanie ilustracji w kolejności zgodnej z usłyszanym tekstem, 

 nazywanie czynności prezentowanych na ilustracjach. 
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Rysunek 13 - Karty z historyjki obrazkowej „meine Familie” z serii ABCDeutsch  

 

Układanki 

Układanki to kolorowe obrazki pocięte na kilka elementów, związane z prezentowanym w czasie 

zajęć materiałem językowym. Dzięki układankom dzieci utrwalają poznane słownictwo i zwroty, ucząc 

się jednocześnie koncentracji i współpracy w grupie.  Kolorowe układanki pobudzają kreatywność, 

uczą spostrzegawczości oraz logicznego myślenia i sprawiają dzieciom wiele radości, ze względu na 

zabawowy charakter.  

  
Rysunek 14 - Układanki z kursu Memo i przedszkolaki. 

 

Gry planszowe 

Patrz rozdział: TECHNIKI NAUCZANIA. 

 

Materiały na tablicę interaktywną 

Patrz rozdział: TECHNIKI NAUCZANIA. 

 

Treści nauczania 
 

Treści nauczania języka obcego w przedszkolu, czyli ogólne zagadnienia tematyczne, sytuacje, funkcje 

komunikacyjne oraz zagadnienia gramatyczne, powinny być przemyślane i dostosowane do grupy 

docelowej. Należy zatem, jak podaje Komorowska (2004:17), dokonać selekcji materiału językowego. 

Poznawanie języka obcego w przedszkolu ma stanowić przygotowanie do nauki na dalszych etapach 

edukacyjnych. Treści nauczania powinny być przyjemne, interesujące, przydatne, a przede wszystkim 

istotne z punktu widzenia dzieci. Ważne jest, żeby to, czego chcemy nauczyć, miało bezpośrednie 

zastosowanie, by nauka nie była bezsensowna, a przyswajany materiał językowy oderwany od 

rzeczywistości przedszkolnej. Nawet drobne niepowodzenia mogą być przyczyną zniechęcenia dzieci 

do dalszej pracy, dlatego lepiej wybierać proste treści i przekazać je w interesujących formach 
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(rymowanki, wyliczanki, wierszyki, piosenki, zabawy), które sprawiają radość, ale jednocześnie 

wykorzystają predyspozycje przedszkolaków.  

 

Właściwie dobrane treści nauczania będą widoczne w postępach, jakie poczynią dzieci, oraz będą 

wpływać na motywację do dalszej nauki, bo przecież wiedza, którą dzieci zdobędą w przedszkolu 

będzie stanowić podstawę do dalszej, skutecznej nauki języka obcego.  

 

Zakres tematyczny i treści nauczania 
 

Treści tematyczne powinny koncentrować się na dziecku oraz jego najbliższym otoczeniu, tj. rodzinie, 

kolegach, otaczającym je świecie zabawek przedszkolnych oraz zabaw, częściach ciała i zwierzętach. 

Powinny też odzwierciedlać zainteresowania dziecka. 

W pracy z dziećmi można wykorzystać poniższe zagadnienia tematyczne, niezależnie od grupy 

wiekowej. Natomiast zakres materiału językowego realizowanego w ramach danej tematyki, 

powinien być dostosowany do wieku uczących się dzieci. Poniżej zamieszczamy propozycje zakresów 

tematycznych oraz słownictwa, w podziale na grupy dwie grupy: młodszą (3-4-latki) i starszą (5-6-

latki). 

 

Język niemiecki – grupa młodsza (3-4-latki) 

 Ja i moja rodzina  –  die Oma, der Opa, die Mutter, der Vater, gut, nicht gut 

 Moje zabawki  – die Puppe, der Ball, das Auto, klein, groß 

 Czynności dnia codziennego (znajomość czynna/bierna)- aufstehen, sich setzen, im Kreis 

stehen, in die Mitte gehen, sich auf den Teppich setzen, sich am Tisch setzen, auf die Toilette 

gehen, springen, laufen, bringen, die Hände hoch/runter 

 Moje zwierzęta  – der Hund, die Katze, das Krokodil, der Papagei 

 Czas wolny  -  malen, Karten spielen, Domino spielen, Lego spielen, Ball spielen, Fußball 

spielen 

 Jedzenie – die Banane, das Kakao, der Paprika, die Gurke, die Ananas, der Pudding, 

die Karotte, die Orange, der Apfel, die Schokolade, die Marmelade, die Kiwi 

 Części ciała  – die Hand, der Kopf, das Bein, der Fuß 

 Moja garderoba  – die Bluse, das T-shirt, die Hose, die Mütze, der Schal, das Kleid 

 Dom – das Haus, das Zimmer, die Toilette, das Bad, das Bett, die Lampe, die Kommode, das 

Regal 

 Przybory szkolne  – das Buch, das Heft, der Kuli, der Bleistift 

 Kolory  – rot, gelb, blau  grün, rosa 

 Cyfry w zakresie 1-5 

 Święta i uroczystości – Weihnachten, Ostern, Omatag, Opatag, Vatertag, Muttertag, 

Kindertag, die Puppe, das Auto, der Teddy, die Schokolade, die Bonbons 

 Pogoda, nazywanie  pór roku – warm, kalt 

 
Język niemiecki – grupa starsza (4-5-latki); powtórzenie słownictwa z wcześniejszego etapu nauki (na 

czerwono) + dodatkowy materiał językowy 

 Ja i moja rodzina – die Oma, der Opa, die Mutter, der Vater, gut, nicht gut; die Schwester, der 

Bruder, die Tante, der Onkel, lieb, nett 
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 Moje zabawki – die Puppe, der Ball, das Auto, klein, groß; der Traktor, der Puppenwagen, das 

Monster, die Legosteine 

 Czynności dnia codziennego  (znajomość czynna / bierna) – aufstehen, sich setzen, im Kreis 

stehen, in die Mitte gehen, sich auf den Teppich setzen, sich am Tisch setzen, auf die Toilette 

gehen, springen, laufen, bringen, die Hände hoch/runter; in die Hocke gehen, zu zweit stehen, 

einen großen/kleinen Kreis machen, klatschen, stampfen, sich drehen, die Augen zumachen, 

die Augen aufmachen 

 Moje zwierzęta – der Hund, die Katze, das Krokodil, der Papagei; die Maus, der Tiger, der 

Löwe, die Giraffe, der Elefant, 

 Czas wolny – malen, Karten spielen, Domino spielen, Lego spielen, Ball spielen, Fußball 

spielen; Gitarre spielen, laufen, schwimmen, singen, basteln, klettern, springen, tanzen, 

Tennis spielen  

 Jedzenie  – die Banane, das Kakao, der Paprika, die Gurke, die Ananas, der Pudding, 

die Karotte, die Orange, der Apfel, die Schokolade, die Marmelade, die Kiwi; der Kuchen, die 

Milch, der Tee, das Wasser, das Eis, der Saft, gesund, ungesund 

 Części ciała –  die Hand, der Kopf, das Bein, der Fuß; das Auge, die Nase, das Ohr, der Hals, der 

Bauch, … tut weh 

 Moja garderoba  -  die Bluse, das T-shirt, die Hose, die Mütze, der Schal, das Kleid; der Rock, 

die Socken, der Pullover, das Hemd, der Mantel, die Jacke 

 Dom – das Haus, das Zimmer, die Toilette, das Bad, das Bett, die Lampe, die Kommode, das 

Regal; das Esszimmer, das Kinderzimmer, das Großzimmer, das Schlafzimmer, der Tisch, der 

Stuhl, in, auf, unter 

 Przybory szkolne – das Buch, das Heft, der Kuli, der Bleistift; der Radiergummi, der Spitzer, das 

Lineal, die Schere 

 Kolory  – rot, gelb, blau  grün, rosa; orange, violett, schwarz, weiß, lila, braun 

 Cyfry w zakresie 1-5; cyfry w zakresie 1-10 

 Święta i uroczystości – Weihnachten, Ostern, Omatag, Opatag, Vatertag, Muttertag, 

Kindertag, die Puppe, das Auto, der Teddy, die Schokolade, die Bonbons; alles Gute zum 

Geburtstag, alles Gute zu Weihnachten, frohe Ostern 

 Pogoda – warm, kalt; es regnet, es ist kalt, es ist warm, es ist sonnig, der Frühling, der 

Sommer, der Herbst, der Winter 

 

Język angielski – grupa młodsza (3-4-latki) 

 Ja i moja rodzina  –  boy, girl, mummy, daddy, grandma, grandpa  

 Moje zabawki  – kite, plane, balloon, doll, car 

 Czynności dnia codziennego – stand up, sit down, turn around, dance, clap your hands, wash, 

put on, go, stop 

  Zwierzęta  – cat, dog, sheep, cow, tiger  

 Czas wolny  -  dance, sing 

 Jedzenie – apple, pear, banana  

 Części ciała  –  eyes, mouth, nose  

 Moja garderoba  – hat, coat, shoes, shorts, T-shirt, dress 

 Kolory  – green, red, yellow, blue, white, black 
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 Święta i uroczystości – Christmas, Christmas tree, presents, Santa Claus, Easter eggs, Easter 

bunny, Easter 

 Pogoda – the sun, cloud, it’s raining, it’s sunny  

 Uczucia – sad, happy 

 Określanie rozmiaru – big, small  

 
Język angielski – grupa starsza (5-6-latki); powtórzenie słownictwa z wcześniejszego etapu nauki (na 

czerwono) + dodatkowy materiał językowy 

 Ja i moja rodzina – boy, girl, mummy, daddy, grandma, grandpa;  mum, dad, brother, sister 

 Moje zabawki – kite, plane, balloon, doll, car; train, ball, teddy 

 Postaci z bajek – queen, king, dragon, prince, princess, witch, wizard, alien, dwarf 

 Czynności dnia codziennego – stand up, sit down, turn around, dance, clap your hands, wash, 

put on, go, stop; fly, eat, clean, run (away), jump, walk 

 Zwierzęta – cat, dog, sheep, cow; kangaroo, frog, snake, monkey, parrot, zebra, lion, elephant, 

tiger  

 Czas wolny – dance, sing; peek-a-boo, walking, running, jumping   

 Jedzenie  – apple, pear, banana; apples, plums, bananas, orange, butter, ham, cheese, 

sandwich, lollies, sweets, cakes 

 Części ciała – eyes, mouth, nose; hands, legs, head, ears, tummy  

 Moja garderoba  -  hat, coat, shoes, shorts, T-shirt, dress; shirt, sweater, jacket, socks, jeans, 

skirt  

 Przybory szkolne – pencil, crayon, paper, scissors 

 Kolory  – green, red, yellow, blue, white, black; pink, orange, brown, purple  

 Cyfry w zakresie 1-10 – one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten  

 Święta i uroczystości – Christmas, Christmas tree, presents, Santa Claus, Easter eggs, Easter 

bunny, Easter; Happy Birthday, cake; Happy Halloween, witches, ghosts, pumpkin, Merry 

Christmas, star, bell, heart, sweet; Happy Easter to you 

 Pogoda i pory roku – the sun, cloud, it’s raining, it’s sunny; warm, cold, windy; spring, 

summer, autumn, winter  

 Środki transportu – car, train  

 Dom  – castle, bed, house, wall, door, window, floor 

 Uczucia – sad, happy; hungry, thirsty, scared, bored  

 Określanie rozmiaru – big, small 

 

Zagadnienia gramatyczne 
W grupach przedszkolnych nie uczy się gramatyki w sposób świadomy i usystematyzowany. Dzieci 

uczą się na pamięć całych zwrotów i zdań, których powszechnie używa się w danej sytuacji 

komunikacyjnej (patrz: rozdział funkcje komunikacyjne). W młodszych grupach dominują pojedyncze 

słowa, najczęściej jedno-, dwusylabowe, w grupach starszych można wyodrębnić pewne zagadnienia 

gramatyczne występujące w ramach zwrotów i zdań, które przyswajają dzieci na skutek częstych 

powtórek, przy okazji różnorodnych aktywności na zajęciach. Poniższa tabela przedstawia 

zestawienie najczęściej pojawiających się zagadnień gramatycznych, w ramach przyswajanych przez 

dzieci funkcji językowych. 
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Zagadnienia gramatyczne Język niemiecki Język angielski 

Odmiana czasownika „być” 

w 1., 2., i 3. osobie liczby 

pojedynczej 

Ich bin… 

Du bist… 

Meine Mutter ist…. 

I am… 

You are… 

My mother is… 

Odmiana wybranych 

czasowników w 1. osobie liczby 

pojedynczej 

Ich spiele Gitarre. 

Ich tanze gern. 

I love parties. 

I am six today. 

Odmiana wybranych 

czasowników w 2. osobie liczby 

pojedynczej 

Was magst du? 

Wo wohnst du? 

 

Czasownik w formie trybu 

rozkazującego 

Steh auf! 

Setzt dich! 

Open the book! 

Stand up! Sit down! 

Zaimek osobowy w 1. i 2. 

osobie liczby pojedynczej 

Ich bin Theo. 

Was magst du? 

I am Kasia. 

Are you hungry? 

Rzeczownik w liczbie 

pojedynczej 

Das ist ein Auto. This is a book. 

Liczba mnoga rzeczowników  I can see two flowers. 

My cat has got two ears. 

Przymiotnik w roli orzecznika Der Ball ist rot. I’m happy. 

Liczebniki główne w zakresie 1-

10 

eins, zwei, drei, vier, fünf, 

sechs, sieben, acht, neun, zehn. 

one, two, three, four, five, six, 

seven, eight, nine, ten 

Rodzajnik nieokreślony / 

Przedimek nieokreślony 

Das ist eine Puppe.  This is a ball. 

Rodzajnik określony / 

Przedimek określony 

Die Puppe ist bunt. The ball is red. 

Zaimek dzierżawczy Meine Mutter ist lieb. 

Mein Vater ist groß. 

Wo wohnt deine Oma? 

Ist das dein Opa? 

I want to fly my kite. 

Where is my hat? 

 

Zdanie oznajmujące w czasie 

teraźniejszym 

Ich spiele Lego. I like strawberries. 

Mummy, I love you. 

Zdanie pytające w czasie 

teraźniejszym 

Was spielst du? Are you hungry? 

How are you today? 

Przyimek (okolicznik miejsca) auf, in, unter,  in, on, near 

Przysłówek Ich esse gern Bananen. The tiger moves fast.  

Proste pytania  Was is das?  

Wer is das? 

Wie fiel …? 

What’s this?  

Who’s that? 

How many rabbits?  

 

Funkcje komunikacyjne 
 

Nauka funkcji językowych w grupie starszej (5-6-cio latki) odbywa się na podbudowie materiału 

wprowadzonego na wcześniejszym etapie nauki (patrz: funkcje językowe napisane na czerwono).  

Tabela zawiera propozycje funkcji językowych, które można wprowadzić w grupach przedszkolnych. 
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Język niemiecki  

Funkcje językowe 

Przykłady 

Grupa młodsza  (3-4-ro latki) 

Grupa starsza (5-6-cio latki) + 

zakres przewidziany dla 

grupy młodszej  

Pytanie o dane osobowe Wer bist du? 

 

Wer bist du? 

Wer ist das? 

Wie alt bist du? 

Udzielanie informacji dotyczących 

danych osobowych 

Ich bin Theo. 

 

Ich bin Theo. 

Ich bin ein Mädchen. 

Ich bin ein Junge. 

Ich heiße Thea.  

Witanie się i żegnanie z kolegami 

i osobami dorosłymi 

Hallo! 

Tschüß! 

 

Hallo! 

Tschüß! 

Guten Morgen! 

Guten Tag! 

Auf Wiedersehen! 

Bis morgen! 

Pytanie o samopoczucie  Wie geht’s? 

Informowanie o swoim 

samopoczuciu 

gut 

nicht gut 

gut 

nicht gut 

Mir geht’s gut. 

Mir geht’s nicht gut. 

Pytanie o upodobania  Was magst du? 

Pytanie  o zainteresowania 

dotyczące zabawy 

 Was spielst du? 

Was spielst du gern? 

Informowanie o ulubionych 

zabawach 

Lego 

Domino 

Karten 

Ball 

Lego 

Domino 

Karten 

Ball 

Ich spiele gern Computer. 

Ich spiele gern Gitarre. 

Ich spiele gern Tennis. 

Ich spiele gern Fußball. 

Pytanie o czynności wykonywane 

w czasie wolnym 

 Was machst du gern? 

Was machst du in der 

Freizeit? 

Informowanie o czynnościach 

wykonywanych w czasie wolnym 

Ich male. 

Ich spiele Ball. 

Ich spiele Lego. 

Ich spiele Karten. 

Ich spiele Domino. 

Ich male. 

Ich spiele Ball. 

Ich spiele Lego. 

Ich spiele Karten. 

Ich spiele Domino. 

Ich laufe. 
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Ich schwimme. 

Ich singe. 

Ich klettre. 

Ich bastle. 

Ich lese. 

Ich kann springen. 

Ich kann tanzen. 

Informowanie o zabawkach Das ist meine Puppe. 

Das ist mein Auto. 

Das ist mein Ball. 

Das ist mein Teddy. 

 

Das ist meine Puppe. 

Das ist mein Auto. 

Das ist mein Ball. 

Das ist mein Teddy. 

Das ist meine Katze. 

Das ist mein Monster. 

Das ist mein Traktor. 

Das ist mein Puppenwagen. 

Informowanie o zwierzętach Das ist ein Hund. 

Das ist eine Katze. 

Das ist ein Papagei. 

Das ist ein Krokodil. 

 

Das ist ein Hund. 

Das ist eine Katze. 

Das ist ein Papagei. 

Das ist ein Krokodil. 

Das ist ein Elefant. 

Das ist ein Tiger. 

Das ist ein Löwe. 

Das ist eine Giraffe. 

Opisywanie przedmiotów (kolory, 

wielkości) 

rot 

gelb 

grün 

blau 

rosa 

groß 

klein 

rot 

gelb 

grün 

blau 

groß 

klein 

Mein Auto ist violett. 

Meine Puppe ist bunt. 

Der Elefant ist groß. 

Die Katze ist klein. 

Informowanie o częściach 

garderoby 

Das ist meine Bluse. 

Das ist meine Hose. 

Das ist mein T-shirt. 

Das ist mein Schal. 

Das ist meine Mütze.  

Das ist meine Bluse. 

Das ist meine Hose. 

Das ist mein T-shirt. 

Das ist mein Schal. 

Das ist meine Mütze. 

Ich ziehe die Bluse an. 

Ich ziehe die Hose an. 

Ich ziehe das Kleid an. 

Ich ziehe den Schal um. 

Ich ziehe die Mütze auf. 

Pytanie o samopoczucie / 

o dolegliwości 

 Wie geht’s? 

Was tut dir weh? 
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Was ist los? 

Informowanie o samopoczuciu / 

dolegliwościach 

gut 

nicht gut 

 

gut 

nicht gut 

Mein Kopf tut weh. 

Mein Hals tut weh. 

Mein Ohr  tut weh. 

Mein Auge tut weh. 

Mein Bauch tut weh. 

Mein Bein tut weh. 

Meine Nase tut weh. 

Meine Hand tut weh. 

Informowanie o członkach rodziny Das ist meine Mutter. 

Das ist meine Oma. 

Das ist mein Vater. 

Das ist mein Opa. 

Das ist meine Mutter. 

Das ist meine Oma. 

Das ist mein Vater. 

Das ist mein Opa. 

Das ist meine Schwester. 

Das ist mein Bruder. 

Przedstawianie innych Das ist Thea. 

Das ist meine Mutter. 

 

Przeliczanie zbiorów  eins, zwei, drei, vier, fünf eins, zwei, drei, vier, fünf 

sechs, sieben, acht, neun, zehn 

Pytanie o upodobania żywieniowe Was magst du? 

 

Was magst du? 

Was trinkst du? 

Magst du Kuchen? 

Informowanie o upodobaniach 

żywieniowych 

Ich mag Kuchen. 

Ich mag Pudding. 

Ich mag Kakao. 

Ich mag Paprika. 

Ich mag Banane. 

Ich mag Gurke. 

Ich mag Ananas. 

Ich mag Kiwi. 

Ich mag Kuchen. 

Ich mag Pudding. 

Ich mag Kakao. 

Ich mag Paprika. 

Ich mag Banane. 

Ich mag Gurke. 

Ich mag Ananas. 

Ich mag Kiwi. 

Ich mag Eis. 

Ich mag Tee. 

Ich mag Saft. 

Ich mag Wasser. 

Ich mag Milch. 

Ich mag Karotte. 

Ich mag Orange. 

Ich mag Salat. 

Ich esse gern Eis. 

Ich trinke gern Saft. 

Informowanie o przyborach 

szkolnych 

Das ist mein Kuli. 

Das ist mein Heft. 

Das ist mein Buch. 

Das ist mein Kuli. 

Das ist mein Heft. 

Das ist mein Buch. 



38 | S t r o n a  
 

Das ist mein Bleistift. Das ist mein Bleistift. 

Das ist mein Radiergummi. 

Das ist mein Spitzer. 

Das ist meine Schere. 

Das ist mein Pinsel. 

Das ist mein Lineal. 

Informowanie o pogodzie warm 

kalt 

warm 

kalt 

Es ist sonnig. 

Es regnet. 

Es ist warm. 

Es ist kalt. 

Określanie położenia   Leg die Puppe in den 

Puppenwagen! 

Stell das Auto in das Regal! 

Leg die Legosteine in den 

Kasten! 

Wydawanie prostych poleceń Steh auf! 

Setz dich! 

Bring mir bitte…! 

Steh auf! 

Setz dich! 

Bring mir bitte…! 

Mach die Augen zu! 

Mach die Augen auf! 

Wyrażenie podziękowania Danke  

Wyrażanie poprawności lub błędu Richtig 

Falsch 

 

 

Język angielski 

Nauka funkcji językowych w grupie starszej (5-6-cio latki) odbywa się na podbudowie materiału 

wprowadzonego na wcześniejszym etapie nauki (patrz: funkcje językowe napisane na czerwono).  

Tabela zawiera propozycje funkcji językowych, które można wprowadzić w grupach przedszkolnych. 

 

Funkcje językowe 

Przykłady 

Grupa młodsza (3-4-latki) 
Grupa starsza (5-6-latki) + zakres 

przewidziany dla grupy młodszej 

Pytanie o dane osobowe What’s your name? What’s your name? 

How old are you? 

Who is this? 

Udzielanie informacji 

dotyczących danych osobowych 

I’m a boy. 

I’m a girl. 

 

I’m a boy. 

I’m a girl. 

I’m Teddy. 

My name is Ania. 

Witanie się i żegnanie z 

kolegami i osobami dorosłymi 

Hello. 

Bye-bye. 

Hello. 

Bye-bye. 

Hi! 
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Good morning! 

Good night! 

Goodbye! 

See you soon! 

Pozdrawianie innych  Nice to meet you. 

Pytanie o samopoczucie Sad or happy? Sad or happy? 

How are you today? 

Informowanie o swoim 

samopoczuciu 

I’m sad. 

I’m happy. 

I’m sad. 

I’m happy. 

I’m bored. 

I’m fine. 

I’m OK. 

I’m not well. 

I’m hungry. 

I’m thirsty. 

Pytanie o upodobania  What do you like? 

Informowanie o 

umiejętnościach lub ich braku 

 I can do this.  

I can’t do this.  

I can dance. 

Informowanie o czynnościach 

wykonywanych w czasie 

wolnym 

 I’m swimming. 

I’m looking for shells. 

I’m building a castle. 

I’m doing gymnastics. 

 

Informowanie o zabawkach My kite/plane/doll/ball/car My kite/plane/doll/ball/car 

This is a kite. 

This is a balloon. 

This is a car. 

I can see a plane. 

I can see a kite. 

I’ve got a ball. 

She’s got a train. 

Informowanie o zwierzętach Cat – miau, miau 

Dog – wow, wow 

Sheep – bee, bee 

Cat – miau, miau 

Dog – wow, wow 

Sheep – bee, bee 

This is  an elephant. 

This is a crocodile. 

This is a tiger. 

This is a giraffe. 

This is a cow. 

This is a lion. 

This is a zebra. 

This is a sheep. 

This is a parrot. 

I can see a snake. 
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I can see a monkey. 

Opisywanie obiektów (kolory, 

wielkości) 

big 

small 

It’s 

red/green/yellow/white/black.  

big 

small 

It’s 

red/green/yellow/white/black 

The tiger moves fast. 

I’m small. 

I’m big. 

It’s a yellow pencil. 

Informowanie o częściach 

garderoby 

(Put on your) coat/shoes/hat. (Put on your) coat/shoes/hat. 

I need a sunhat. 

I need a swimsuit. 

Here is my hat. 

Here is my scarf. 

 

Pytanie o samopoczucie  How are you? 

Informowanie o samopoczuciu / 

dolegliwościach / uczuciach 

Sad –boo, boo  

Happy – hee, hee  

Mummy/Daddy, I love you! 

Sad –boo, boo  

Happy – hee, hee  

Mummy/Daddy, I love you! 

I’m not well. 

I’m fine. 

I’m scared. 

I’m happy. 

I’m sad. 

I’m hungry. 

I’m bored. 

I’m thirsty.  

Informowanie o członkach 

rodziny 

My mummy, my daddy, my 

brother, my sister, my 

grandma, my grandpa 

My mummy, my daddy, my 

grandma, my grandpa 

This is my mother. 

This is my father. 

This is my sister. 

This is my brother. 

This is my grandma. 

This is my grandpa. 

Przedstawianie innych  This is Kasia. 

Przeliczanie zbiorów w zakresie 

1-10 

 one, two, three, four, five, six, 

seven, eight, nine, ten 

Pytanie o upodobania 

żywieniowe; wyrażanie prośby 

dotyczącej produktów 

żywościowych 

 Some cheese, Andy? 

Do you like jam? 

An ice-cream/some juice, please. 

Informowanie o upodobaniach 

żywieniowych 

An apple/a pear/a banana – 

yummy, yummy. 

An apple/a pear/a banana – 

yummy, yummy. 



41 | S t r o n a  
 

I like milk. 

I like strawberries. 

I don’t like blueberries. 

I love chocolate. 

Informowanie o przyborach 

szkolnych 

 This is a book. 

I can see a book. 

This is a pencil. 

I can see a pencil. 

 

Informowanie o pogodzie i 

porach roku 

Look, the sun. Look, the cloud. 

It’s sunny. 

It’s raining.  

Look, the sun. Look, the cloud. 

It’s sunny. 

It’s raining. 

It’s cold. 

It’s warm.  

It’s 

(spring/summer/autumn/winter). 

It’s windy. 

Informowanie o sposobach 

podróżowania i przemieszczania 

się  

Red – stop. 

Green – go. 

slowly 

fast  

Red – stop. 

Green – go. 

slowly 

fast 

I want to go by plane. 

Let’s go by bus.  

Informowanie o celach podróży  I want to go to the mountains. 

I want to go to the seaside. 

I want to go to the lake. 

Określanie położenia   Put the ball near the door! 

Put the blocks in the box! 

Put the teddy bear on the chair! 

Wydawanie prostych poleceń Stand up.  

Sit down. 

Turn around. 

Dance. 

Clap your hands. 

Wash your eyes/nose/mouth. 

Touch.  

Stand up.  

Sit down. 

Turn around. 

Dance. 

Clap your hands. 

Wash your eyes/nose/mouth. 

Touch. 

Play with me! 

Give me some…! 

Bring…! 

Find…! 

Close your eyes! 

Open your eyes! 

Wyrażenie podziękowania  Thank you. 

Wyrażanie poprawności lub 

błędu 

 Right 

Wrong 
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Opis oczekiwanych osiągnięć 
 

Od nauczyciela języka obcego w przedszkolu nie wymaga się dokonywania diagnozy postępów 

w nauce przedszkolaków. Jednak zarówno on, jak i rodzice, ciekawi są efektów pracy dzieci. Kontrola 

założonych osiągnięć to informacja o postępach czynionych przez dzieci na zajęciach 

przygotowujących do posługiwania się językiem obcym nowożytnym i dotyczy: 

 stopnia przyswojenia materiału 

 chęci, zaangażowania i wkładanego w pracę wysiłku 

 umiejętności współpracy z innymi dziećmi 

 przełamania bariery strachu przed mówieniem 

 stopnia uwrażliwienia na język obcy 

 budowania motywacji do dalszej nauki. 

 

Jest to również ocena słuszności wyboru metod i technik nauczania, form pracy, materiałów 

dydaktycznych, doboru tematyki zajęć oraz podejścia do pracy nauczyciela. Kontrola wyników 

nauczania pełni kilka funkcji – oceniającą, diagnostyczną i wychowawczą (Komorowska 2004:188). W 

przypadku przedszkolaków różni się ona od tej stosowanej w szkole, gdyż dzieci nie rozwiązują 

testów sprawdzających ich wiedzę, a za swoją pracę nie otrzymują ocen wpisywanych do dziennika. 

Kontrolę, której dokonują nauczyciele, można określić mianem monitorowania i choć jest 

nieformalna, powinna być systematyczna, by móc zauważać postępy lub problemy w nauce, powinna 

mieć charakter informacyjny i opierać się na założeniach podstawy programowej, tzn. zawierać 

informacje, czy dziecko: 

 uczestniczy w zabawach w mniejszych lub większych grupach, w kole, przy muzyce, 

o charakterze sportowym, plastycznym, 

 rozumie proste polecenia kierowane do niego w języku obcym, 

 powtarza wraz z innymi dziećmi teksty piosenek, wierszyki, wyliczanki i rymowanki, 

 rozumie ogólny sens czytanych lub opowiadanych historyjek. 

 

Monitorowaniu może podlegać również gromadzony zasób słownictwa zarówno w sposób ustny 

poprzez nazywanie przedmiotów, obiektów na planszach czy demonstrowanych czynności, jak 

również przez umiejętność rozumienia ze słuchu, tzn.  wskazywanie przedmiotów lub prezentowanie 

czynności nazywanych przez nauczyciela.  

 

Dokonując kontroli, należy pamiętać, iż każde dziecko wykazuje chęć do pracy i nauki, jednak nie 

każde przyswaja wiedzę w tym samym tempie.  

 

Dla dzieci ocena ich pracy powinna być formą zachęty do nauki, a nie ma nic bardziej motywującego 

niż nagroda. Nagroda może występować w postaci pochwały indywidualnej skierowanej 

bezpośrednio do dziecka lub pochwały na forum grupy. Ze względu na myślenie konkretno-obrazowe 

dla dzieci najbardziej wymowna jest nagroda w formie materialnej, np. kolorowa naklejka, stempelek 

czy uśmiechnięta buźka. Inną formą nagrody stanowiącą motywację dla dziecka jest możliwość 

wyboru zabawy lub pełnienie funkcji asystenta nauczyciela. Aktywny udział dziecka w zajęciach, 

wspólne śpiewanie, zabawa, powtarzanie znanych wierszyków czy wykonywanie prac manualnych 
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uprawnia dziecko do otrzymania nagrody. Należy jednak na jednych z początkowych zajęć ustalić 

wraz z dziećmi zasady przyznawania nagród.  

 

We wkładce do kursu Mini BINGO!  znajdują się specjalnie przygotowane naklejki, które dziecko 

wkleja jako nagrodę w odpowiednim do tego celu miejscu w swojej książeczce. Do serii ABCDeutsch 

przygotowano zestaw naklejek z bohaterami podręcznika. Naklejki te można samodzielnie 

wydrukować. 

 

Inną formą monitorowania osiągnięć uczniów jest „Moje pierwsze europejskie portfolio językowe”, 

które pozwala dzieciom w wieku od 3 do 6 lat na samodzielną ocenę swojej pracy i postępów 

w nauce. „Zazwyczaj jest to teczka służąca do prezentacji osiągnięć danej osoby. Zawiera prace 

wykonane przez jej właściciela, które pozwalają innym na ocenę posiadanych przez niego 

umiejętności.” (Pamuła, Rzyska, Dobkowska 2014:7). Tworzone portfolio stanowi motywację do 

dalszej nauki i w przejrzysty sposób ukazuje czynione przez dziecko postępy. Przygotowywane przez 

dzieci portfolio będzie stanowiło nieocenione źródło informacji dla nauczyciela języka obcego 

na kolejnym etapie edukacyjnym.  

 

Więcej na temat EPJ dla dzieci w wieku 3-6 lat można znaleźć pod adresem: 

https://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-wrkj/europejskie-portfolio-jezykowe-epj/epj-dla-dzieci-

w-wieku-3-6-lat. 

 

https://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-wrkj/europejskie-portfolio-jezykowe-epj/epj-dla-dzieci-w-wieku-3-6-lat
https://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-wrkj/europejskie-portfolio-jezykowe-epj/epj-dla-dzieci-w-wieku-3-6-lat
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Przykładowe scenariusze zajęć 
Język niemiecki  
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Rysunek 15 - Scenariusze do zajęć autorstwa A. Kubickiej do serii ABCDeutsch 
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Język angielski  
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Rysunek 16 - Scenariusz zajęć autorstwa K. Nicholls z kursu Hello STARTER 
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