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Rodzaj innowacji: metodyczna 

Motywacja do wprowadzenia innowacji: praktyczne zintegrowanie treści, metod i celów 

nauczania w języku obcym z językiem ojczystym, by dziecko mogło poznać świat, a także 

wyrazić siebie zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim  

Cel główny: rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim 

Cele szczegółowe:  

Dziecko: 

– uczestniczy w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim, 

– wzbogaca sprawności komunikacyjne z najbliższym otoczeniem, 

– poznaje słownictwo, piosenki i rymowanki w języku angielskim związane  

   z jego otoczeniem i codziennymi czynnościami, 

– wzmacnia wiarę we własne możliwości, 

– właściwie reaguje na proste polecenia i komunikaty nauczyciela, 

– nazywa obiekty znajdujące się w jego otoczeniu, 

– poznaje kulturę i obyczaje dzieci z innych krajów. 

 

Szczegółowy opis innowacji:  

Innowacja ta skorelowana jest z programem języka angielskiego w przedszkolu ‘Hello!’ oraz 

elementami programu ‘Super Simple Learning’, powstałego specjalnie z myślą o małych 

dzieciach. Dziecko uczy się tutaj języka dzięki doborowi odpowiednich słów i zwrotów, które 

utożsamiane są z kolorowymi i ciekawymi obrazkami. Utwory z programu ‘Super Simple 

Learning’ stanowią doskonałe źródło wiedzy i zabawy dla dzieci w każdym wieku, a także 

niezastąpione źródło inspiracji. Tempo piosenek pozwala nie tylko szybko je przyswajać, ale 

również poprawnie używać danego słownictwa. Nieodzownym źródło wiedzy stanowią także 

proponowane przez autorów flashcards i worksheets – karty obrazkowe i karty pracy. Bardzo 

ważnym elementem innowacji jest codzienny kontakt przedszkolaków z językiem angielskim 

podczas nauki, zabawy, posiłków, czynności organizacyjno - porządkowych czy higienicznych. 



Założenia:  

➢ zakłada się wprowadzenie innowacji jako stałego elementu pracy dla nauczyciela języka  

i dzieci 3– i 4-letnich – przez 15 minut 2 razy w tygodniu z podziałem na grupy, we 

współpracy z nauczycielem prowadzącym grupę, a także dla wychowawcy i jego 

wychowanków – przez kilka minut codziennie, we współpracy z nauczycielem języka 

angielskiego, 

➢ treści edukacji językowej będą pokrywać się z aktualnie realizowanymi treściami 

wyznaczonymi przez program języka angielskiego oraz z treściami realizowanymi podczas 

zajęć w przedszkolu, 

➢ dzieci będą uczyć się za pomocą tego, co zobaczą, usłyszą, zrobią, czego dotkną, 

posmakują, powąchają, itp. 

➢ język angielski będzie przyswajany w czasie śpiewania piosenek, recytacji krótkich 

wierszyków, powtarzania rymowanek, podczas zabaw ruchowych, krótkich inscenizacji, 

➢ wprowadzane słownictwo opierać się będzie na prostych zwrotach, które dzieci rozumieją  

      i słyszą na co dzień, 

➢ zajęcia z języka angielskiego będą częścią wychowania przedszkolnego z praktyczną 

integracją treści, metod i celów nauczania w języku obcym i ojczystym. 

 

Metody pracy: 

➢ metoda naturalna - na zajęciach nauczyciel stosuje proste, krótkie sformułowania, 

posługując się przy tym gestami i mimiką, 

➢ metoda audiowizualna - dzieci uczą się kojarzenia brzmienia angielskich słów czy 

dłuższych wypowiedzi z ilustracjami, rymem lub rytmem,  

➢ metoda TPR (Total Physical Response) - dzieci słuchają i odpowiadają ruchem na 

polecenia nauczyciela, 

➢ metoda zabaw i gier dydaktycznych.  

Techniki:  

➢ słuchanie i wykonywanie poleceń wyrażonych w języku angielskim, 

➢ reagowanie ciałem, 

➢ wskazywanie przedmiotów, ilustracji, lub postaci, 

➢ grupowe i indywidualne odtwarzanie krótkiego tekstu bądź rymowanki, 

➢ śpiewanie piosenek w języku angielskim, 

➢ słuchanie i oglądanie bajek w języku angielskim.  



Formy pracy: indywidulana, grupowa, zespołowa 

 

Środki dydaktyczne: 

➢ karty pracy, kolorowanki, 

➢ książki, karty obrazkowe, plakaty,  

➢ płyty CD i DVD z nagraniami piosenek, wierszyków, dialogów, bajek, 

➢ komputer, projektor, magnetofon, 

➢ zabawki, rekwizyty świąteczne, artykuły spożywcze, itp., 

➢ naklejki, pieczątki. 

Harmonogram wprowadzania innowacji (wg następującej tematyki): 

➢ grudzień – ‘Festivals’ 

➢ styczeń – ‘Toys’ 

➢ luty – ‘Family’ 

➢ marzec – ‘Animals’ 

➢ kwiecień – ‘Food’/ ‘Festivals’ 

➢ maj – ‘Body’ 

➢ czerwiec – ‘Clothes’  

Zakładane korzyści/ spodziewane efekty pracy 

Dzieci i rodzice:  

➢ dzieci zdobędą większą wiedzę językową, 

➢ poszerzą swój zasób słownictwa,  

➢ będą ciekawe i zainteresowane językiem angielskim, 

➢ wzmocnią wiarę we własne siły, 

➢ rodzice odkryją potencjał i możliwości dziecka, 

➢ stworzą warunki do lepszego rozwoju i zdobywania kolejnych umiejętności z języka 

angielskiego 

Nauczyciele i przedszkole: 

➢ nauczyciele poszerzą swoją wiedzę z języka angielskiego, 

➢ zacieśni się współpraca między nauczycielami,  

➢ nastąpi promocja placówki przez wdrożenie nowej metody pracy. 

 



Sposoby ewaluacji:    

➢ poziom zadowolenia dzieci z własnych umiejętności i dokonań, 

➢ obserwacja bieżących zajęć, analiza kart pracy,  

➢ umieszczanie zdjęć z zajęć na stronie internetowej przedszkola jako forma nagrody za 

efektywne zajęcia, 

➢ rozmowy z nauczycielami i rodzicami,  

➢ zajęcia otwarte dla rodziców, 

➢ pozytywne opinie rodziców. 
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