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PLAN PREZENTACJI 

 Sukces na lekcji i po niej, widziany oczami rodziców- 
ankieta 

 Wyniki ankiety 

 Sukces  w uczeniu się języka obcego według dzieci 

 Rozwój dzieci a praktyczne propozycje lekcji języka 
obcego 

• 3-latki  

• 4-latki 

• 5-latki 

 Współpraca z rodzicami 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://przedszkoleswiatki.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,36&ei=zibdVO61N4WCPcjDgKAH&bvm=bv.85970519,d.bGQ&psig=AFQjCNEvE48C04-ObAcERS2Xxnf0lY2l4g&ust=1423865850941957


PROFIL GRUP  

 Grupy przedszkolne 3-5 lat 

 5-6 osób w grupie 

 Zajęcia raz w tygodniu, 1h zegarowa, sobota 

 Grupy mieszane z przewagą dziewczynek 

 Pracujemy razem od 2 semestrów 

 Większość rodziców zna język francuski w stopniu 
komunikatywnym 

 

 



SUKCES NA LEKCJI I PO NIEJ, WIDZIANY 

OCZAMI RODZICÓW – ANKIETA 

 Pytania 

1. Czym dla Państwa jest sukces Państwa dzieci w nauce 
języka francuskiego? 

2. Jakie sukcesy odnoszą Państwa dzieci na naszych 
lekcjach? 

3. Jaka jest rola nauczyciela, dziecka a jaka rodzica w tych 
sukcesach? 

4. Co możemy zrobić, aby sukces był większy? 



WYNIKI ANKIETY 

 Sukces dzieci w oczach rodziców 

Obserwuje, że nauka języka obcego to zabawa, uczy się piosnek, które 
później śpiewa w domu. 

Sukcesem jest już fakt, że dzieci chcą przychodzić na zajęcia i znają kilka 
francuskich słów. 

Uczą się piosenek, wierszyków, pokonują tremę, uczą się pracy i zabawy 
w grupie. 

Potrafi bezbłędnie rozpoznać słowa i skojarzyć z obiektami, uzyskuje 
doskonałą wymowę. 

Na tym etapie sukcesem jest każde nowe słowo, piosenka, wierszyk, 
otwartość i dalsza chęć nauki języka.  

Umiejętność posługiwania się językiem obcym, ćwiczenie umysłu, 
ułatwienie „życiowego startu” 

 

 



WYNIKI ANKIETY 

 Rola nauczyciela 

Ogromna, N. zrezygnowała w ciągu roku z zajęć angielskiego, a z 
chęcią uczestniczyła w zajęciach z francuskiego, choć musi bardzo 
wcześnie wstawać w sobotę i dojeżdżać 1h, mimo to nie zniechęciła 
się i tutaj upatruję ogromnej roli nauczyciela. 

Nauczanie nowych zwrotów, słów w praktycznych sytuacjach, więcej 
zwrotów. 

Zainteresowanie lekcją i stworzenie dobrej atmosfery. 

Dzieci 4 i 5 lat wytrzymują na godzinnych zajęciach. 

O. (lat 5) polubił rysowanie. 

Nauczyciel wskazuje jak i czego się uczyć. 

Umiejętne przekazanie wiedzy. 



WYNIKI ANKIETY 

 Rola Rodziców 

Wysłuchanie „czego dziś się nauczyliśmy”. 

Czytanie książeczek w języku francuskim. 

Powtarzamy z dzieckiem piosenki. 

Chwalić dziecko i powtarzać z nim materiał. 

Nie zniechęcać, pokazywać korzyści z nauki w realnych sytuacjach. 

Utrwalanie treści. 



WYNIKI ANKIETY 

 Jak zwiększyć sukces? 

Więcej słówek i zwrotów praktycznych. 

Zajęcia 2 x w tygodniu lub raz w tygodniu 2 h. 

Wprowadzić naukę języka przez budowanie z klocków lego, robienie 

bransoletek. 

Pokazywać dziecku, jak ważny jest język obcy, rodzice, którzy znają 

język obcy, powinni rozmawiać w domu z dzieckiem w tym języku. 

 

 

 



SUKCES WEDŁUG DZIECI 



ROZWÓJ DZIECI A PRAKTYCZNE PROPOZYCJE LEKCJI 

JĘZYKA OBCEGO 

3 LATA 

OPIS PROPONOWANE 

ĆWICZENIA 

CZYNNOŚCI POZNAWCZE 

 

 

wie do czego służą przedmioty codziennego 

użytku, rozróżnia kształty, kolory, smaki, 

rozpoznaje płeć i role poszczególnych członków 

rodziny,  rozumie i używa czasu teraźniejszego i 

przeszłego, bawi się obok rówieśników 

 

Naśladowanie czynności: np.: stand-up, look, 

danse, jump z obrazkami (nauczyciel mówi po 

angielsku, pokazuje na obrazku lub sam 

wykonuje ruch), z maskotką; zabawa w ciepło - 

zimno;   

MOWA 

 

 

nazywa kolory, słucha opowiadań, wykonuje 

złożone polecenia, zna 1000-1500 słów, nazywa 

czynności na obrazkach, części ciała 

Powtarzanie czynności: stand-up, look, danse, 

jump z obrazkami, maskotką Krótkie wierszyki 

Wyliczanki/rymowanki zawsze z obrazkami i z 

pokazywaniem (Head, shoulders, knees and 

toes; a cat, a hat, a cat in a hat; a small doll, a 

big pig; grand? - elephant, petit? – souris) 

 

SPRAWNOŚĆ MANUALNA i 

KOORDYNACJA WZROKOWO-

RUCHOWA 

potrafi utrzymać kredkę i bazgrać nią, ustawia 

wieżę z kilku klocków, nawleka duże korale na 

sznurowadło, rysuje koło 

 

zabawy w kole, nie w parach ani małych 

grupach, częsta zmiana zabaw, brak ciągu 

logicznego między zabawami, nie za dużo ruchu, 

szukanie rzeczy w danym kolorze 



ROZWÓJ DZIECI A PRAKTYCZNE PROPOZYCJE LEKCJI 

JĘZYKA OBCEGO 

4 LATA 

OPIS PROPONOWANE 

ĆWICZENIA 

CZYNNOŚCI POZNAWCZE 

 

 

zna swój wiek i adres, umie nazwać 

podstawowe kolory, dostrzega błędy na 

rysunku, pamięta zbiór trzech przedmiotów 

i zauważa, którego brakuje, odróżnia płeć 

 

Pokazujemy różne owoce, potem chowamy, 

pytamy, którego brakuje; podobnie z 

ilustracjami, na których coś zakryliśmy lub 

z których coś usunęliśmy; gry typu memo, 

kilka puzzli 

MOWA 

 

 

rozumie pojęcia „obok, pomiędzy, nad”, 

używa zdań złożonych, rozumie znaczenie 

stwierdzenia „jeżeli”, łatwo uczy się 

wierszy i piosenek 

Piosenki, wyliczanki z cyframi (Un 

elephant, ca trompe, ca trompe; one potato, 

two…); uzupełnianie obrazków, (sur la 

table, sous la table) 

SPRAWNOŚĆ MANUALNA i 

KOORDYNACJA WZROKOWO-

RUCHOWA 

rysuje proste obrazki, robi budowle z 

klocków, rozpoznaje przedmioty dotykiem, 

wycina proste kształty, układa puzzle z 

kilkunastu elementów 

Dużo zabaw ruchowych, po 5-7 min., 

układanie klocków  według poleceń, proste 

zabawy plastyczne, uzupełnianie kolorów 

(nazwy materiałów, polecenia w j. obcym) 



ROZWÓJ DZIECI A PRAKTYCZNE PROPOZYCJE LEKCJI 

JĘZYKA OBCEGO 

5 LAT 

OPIS PROPONOWANE 

ĆWICZENIA 

CZYNNOŚCI POZNAWCZE 

 

 

rozumie sens czynności, zna nazwisko i 

zawód rodziców, rozumie reguły prostej gry 

i potrafi ich przestrzegać, liczy słownie do 

20, dodaje i odejmuje do trzech, potrafi 

rozwiązywać zagadki 

Bajki jako motyw przewodni zajęć (por. Jan 

Iluk, JOWS nr 4/2008); np.: Le bon roi 

Dagobert-historia piosenka, zabawy dot. 

pór dnia, roku, czynności codziennych, 

ubrania (Promenons - nous dans les bois-

ubieranie się) 

MOWA 

 

 

pyta o znaczenie słów abstrakcyjnych, 

poprawnie używa czasu przyszłego i 

przeszłego, słów „wczoraj, jutro”, mówi 

płynnie i poprawnie, zna cyfry i litery 

Piosenki z alfabetem, układanie obrazków 

z czynnościami codziennymi w kolejności, 

bingo czynności 

SPRAWNOŚĆ MANUALNA i 

KOORDYNACJA WZROKOWO-

RUCHOWA 

rysuje proporcjonalne postaci, wycina 

dokładnie, uderza młotkiem w gwóźdź 

Bardziej skomplikowane zabawy ruchowe, 

w parach i podgrupach, plakaty o sobie-

ulubione zabawy, gry, jedzenie, kolory 



WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 Cierpliwość!!!!!! 

 Indywidualne podejście 

 Chwalenie dzieci 

 Materiał z każdych zajęć na małych karteczkach 
w teczkach dzieci lub na tablicy informacyjnej 

 Zajęcia pokazowe 

 Lista materiałów dodatkowych, książeczek, 
adresów internetowych stron dla dzieci, linków 
do piosenek, rymowanek z lekcji 

 


