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CZŁONKOWIE –UCZNIOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE   

                            PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH (GRUPA 6-LATKÓW) 

 

Zajęcia umożliwiają wykorzystanie naturalnych psychicznych i fizycznych predyspozycji 

dzieci, takich jak ciekawość, żądza wiedzy, chęć komunikacji, zdolności naśladowcze, 

wykorzystanie lęku przed mówieniem, otwartości poznawczej dziecka, 

wykorzystanie spontaniczności, ufności i aktywności dzieci, 

wczesne stworzenie podstaw do dalszej nauki. 

Metody i techniki wykorzystywane na zajęciach: 

1. Metoda naturalna, która stosuje techniki naśladujące proces uczenia się języka 

ojczystego przez dziecko. Polega ona na stwarzaniu sytuacji umożliwiających 

uczniom osłuchanie się z językiem obcym i zrozumienie wypowiedzi. Stosując tę 

metodę komunikuję się z dziećmi w języku obcym wspomagając rozumienie gestem, 

mimiką, realiami, powtarzając swą wypowiedź w różny sposób, opisują czynności 

swoje i uczniów w sposób przypominający komunikowanie się w języku ojczystym. 

Cecha charakterystyczną tej metody jest przekonanie, że uczeń zacznie wypowiadać 

się w języku obcym w momencie, kiedy będzie gotów.  

2. Techniki nauczania wymowy, np. technika imitacji, technika dopasowywania obrazka 

do usłyszanego wyrazu, technika liczenia powtórzeń, itd. 



 

 

3. Techniki nauczania słownictwa, np. technika wskazywania przedmiotu, technika 

pokazywania przedmiotu na ilustracji, technika przedstawienia za pomocą gestu lub 

mimiki, rysowanie, itd. 

4. Bardzo ciekawymi technikami, które stosuje w celu utrwalenia słownictwa są: 

technika "głuchy telefon", technika kolorowania wymienionych elementów, technika 

"Echo" , która polega na tym, że wspólnie z dziećmi wybiera się przedmiot, którego 

nazwę poznaliśmy. Przedmiot ten należy schować wspólnie całą klasą, podczas gdy 

jeden z uczniów zamyka oczy. Jego zadanie polega na odszukaniu schowanego 

przedmiotu. Grupa pomaga mu w tym, wymawiając nazwę przedmiotu z różnym 

natężeniem głosu: coraz ciszej, gdy uczeń oddala się od miejsca ukrycia przedmiotu, 

coraz głośniej, gdy się do niego zbliża. 

 

 

Proponowany zakres materiału: 

- formy powitań i pożegnań, 

- podanie swojego imienia, 

- nazwy zabawek, 

- kolory, 

- cyfry 0-12, 

- nazwy członków rodziny, 

- nazwy części ciała 

- nazwy gier i zabaw 

- nazwy artykułów spożywczych 

- piosenki: Eins, zwei Papagei,   Wer ist das?,   Guten Morgen, i inne 

- inne. 
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