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Gry i zabawy przy u¿yciu Flashcards
Simon says
Do tej zabawy mo¿na wykorzystaæ albo same obrazki, albo obrazki i napisy. Nauczyciel mówi: „Simon says show me an apple” a dzieci
pokazuj¹ albo sam obrazek albo obrazek i napis.
Rozpoznawanie przedmiotów
Nauczyciel przypina kilka obrazków na tablicy. Dzieci nazywaj¹ przedmioty i próbuj¹ je zapamiêtaæ. Nastêpnie nauczyciel odwraca obrazki,
wskazuje obrazek a dzieci próbuj¹ odgadn¹æ co on przedstawia.
Memory game
Do tej gry mo¿na wykorzystaæ ma³e obrazki i kartki ze s³ówkami oznaczone numerem. Ilustracje i kartki ze s³ówkami le¿¹ na stole ilustracj¹
i napisem do do³u. Dzieci kolejno wybieraj¹ dwie kartki. Jeœli wybior¹ parê - (obrazek i pasuj¹ce do niego s³ówko) wybieraj¹ kolejne dwie
kartki. Jeœli wybrane kartki nie tworz¹ par, nale¿y je od³o¿yæ do pozosta³ych napisem i ilustracj¹ do do³u, a prawo wyboru kolejnych
przechodzi na nastêpne dziecko.
G³uchy telefon
Nauczyciel wiesza na tablicy obrazki. Dzieci siedz¹ w czteroosobowych rzêdach. Nauczyciel mówi „na ucho” pierwszemu dziecku s³owo,
które nastêpnie jest powtarzane nastêpnemu dziecku. Ostatnie dziecko z rzêdu podchodzi do tablicy i wskazuje obrazek przedstawiaj¹cy
ten przedmiot. Inna wersja tej zabawy polega na tym, ¿e ostatnia osoba mówi g³oœno s³owo, które by³o przekazywane.
Zabawa w sklep
Nauczyciel dzieli uczniów na sprzedawców i kupuj¹cych. Sto³y mog¹ s³u¿yæ jako lady sklepowe, a obrazki ”flashcards” to produkty, które
mo¿na kupiæ.
What is it? Is it a ….?
Dziecko wybiera jeden obrazek. Pozosta³e dzieci próbuj¹ odgadywaæ co znajduje siê na obrazku zadaj¹c pytanie: Is it a ….?
Odd – one – out
Nauczyciel przywiesza na tablicy 3 obrazki, z których jeden nie pasuje do danej kategorii a dzieci oceniaj¹, który z rysunków nie pasuje.
YES / NO GAME
Nauczyciel pokazuje kolejno flashcards przedstawiaj¹ce potrawy i prosi dzieci, ¿eby podawa³y ich nazwy. Nastêpnie podnosi jedn¹ z kart
do góry i trzyma w ten sposób, ¿e tylko dzieci widz¹, co siê w niej znajduje. Nauczyciel wymienia jedn¹ z potraw : Spaghetti? A dzieci
odpowiadaj¹ YES (jeœli potrawa przedstawiona jest na rysunku) lub NO (jeœli jej nie ma).
Bit by bit
Nauczyciel podnosi do góry kartê przedstawiaj¹c¹ potrawê, zakryta kartk¹ papieru.
Powoli odkrywa rysunek, opuszczaj¹c kartkê, póki któreœ dziecko nie odgadnie, jaka potrawa widnieje na obrazku. Zabawê powtarza siê z
pozosta³ymi potrawami. Grupê klasy mo¿na podzieliæ na grupy np. czteroosobowe. Dzieci bardzo chêtnie pracuj¹ w grupach.
Æwiczenie rysunkowe MY FLASHCARD
Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki formatu A – 5, po czym prosi dzieci, aby narysowa³y na kartkach owoc, potrawê, lub napój, którego
nazwê zapamiêta³y w jêzyku angielskim.
Jeœli jest to konieczne nauczyciel pomaga dzieciom dokonaæ wyboru. Nauczyciel zbiera wszystkie karty przygotowane przez dzieci. Nie
pokazuj¹c dzieciom, patrzy na jeden z nich i pyta: What’s this? Dzieci maj¹ odgadn¹æ co przedstawia dana karta.
Zabawa w sklep
A: Can I help you? -> B: Some bananas and apples, please. -> A: Here you are. -> B: Thank you.
A: Can I help you? -> B: Some milk, please. -> A: Here you are. -> B. Thank you.
Watch my lips
Nauczyciel umieszcza na tablicy karty (flashcards) przedstawiaj¹ce potrawy. Nastêpnie wymawia bezg³oœnie jedno ze s³ów, dzieci odgaduj¹,
któr¹ z nazw potraw przedstawionych na kartach wypowiedzia³ nauczyciel.
Listen and do!
Nauczyciel dzieli dzieci na szeœæ grup i nadaje ka¿dej grupie nazwê produktu ¿ywnoœciowego. Nastêpnie zapowiada, ¿e bêdzie wydawa³
polecenia poprzedzone nazw¹ jednego z produktów ¿ywnoœciowych. Polecenie maj¹ wykonaæ tylko te dzieci, które nale¿¹ do grupy
oznaczonej tym produktem. Nauczyciel: FRUIT, TOUCH YOUR NOSE! BISCUITS, POINT YOUR EYES!
Favourites!
Nauczyciel prosi ucznia na œrodek z kart¹ (flashcards) swojej ulubionej potrawy. Nauczyciel zadaje pytania : What’s your favourite food?
Uczeñ odpowiada: I like pizza.
Pronunciation game
Nauczyciel wymawia nazwy poznanych produktów ¿ywnoœciowych, zawieszaj¹c g³os i zachêcaj¹c dzieci do dokoñczenia s³owa
np.:BIS(CUITS), PIZ(ZA), SPA(GHETTI) Je¿eli oka¿e siê konieczne, wymawiaj¹c poszczególne s³owa nauczyciel mo¿e pokazywaæ dzieciom
flashcards, przedstawiaj¹ce odpowiednie produkty. Aby urozmaiciæ zabawê, nauczyciel wymawia raz szybko, raz wolno, raz cichutko, raz
g³oœno, poleciwszy wczeœniej dzieciom, aby w ten sam sposób koñczy³y wypowiadanie wyrazów.

Wstêp

Wszyscy wiemy jak wa¿na jest znajomoœæ s³ownictwa - jest to fundament komunikacji, element niezbêdny do porozumiewania siê: s³uchania,
mówienia, czytania i pisania. Równie oczywistym jest dla wszystkich fakt, ¿e dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym bardzo
szybko zapamiêtuj¹ informacje, jednak nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e równie szybko zapominaj¹ to, czego siê nauczy³y. Dlatego tak niezwykle
wa¿ne s¹ liczne powtórki stymuluj¹ce ich pamiêæ.
Pomimo, ¿e wielu osobom nauka s³ownictwa kojarzy siê z nudnym obowi¹zkiem, zapewniamy Pañstwa, ¿e jest to niez³a zabawa. Poniewa¿
poznawanie œwiata poprzez zabawê jest wpisane w nasze ¿ycie ju¿ od dnia narodzin, nale¿y j¹ wykorzystaæ w nauczaniu jêzyka obcego.
Publikacja ‘Angielski w centrum zainteresowania’ to zestaw zeszytów zawieraj¹cych æwiczenia leksykalne przemyœlane tak, aby w atrakcyjny
dla dzieci sposób wprowadzaæ i utrwalaæ s³ownictwo. Zawarte w nich zadania, takie jak rysowanie, puzzle, krzy¿ówki, wycinanie, to zajêcia
kojarzone (przez dzieci) z zabaw¹ i przyjemnoœci¹, a jednoczeœnie odpowiadaj¹ce naturalnej potrzebie dziecka poznawania œwiata poprzez
eksperyment. Dziecko bawi siê 6 s³owami „eksperymentuj¹c” w 40 æwiczeniach. Taka ró¿norodnoœæ æwiczeñ zapobiega nudzie i rutynie –
najwiêkszym wrogom sprawnego przebiegu procesu uczenia siê.
‘Angielski w centrum zainteresowania’ daje te¿ rodzicom i nauczycielom mo¿liwoœæ lepszego poznania dziecka, jego preferencji, tego co lubi i
w jaki sposób najchêtniej i naj³atwiej przyswaja wiedzê.
Ró¿norodnoœæ pozwala na indywidualny dobór æwiczeñ dostosowanych do potrzeb i mo¿liwoœci dziecka. Rozwija to i wzmacnia poczucie
w³asnej wartoœci, pozytywnie wp³ywa na motywacjê, niezwykle wa¿n¹ w nauce jêzyka obcego.
Uzupe³nieniem ka¿dego zeszytu jest umieszczony w nim artyku³, przedstawiaj¹cy zagadnienie przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauki jêzyka
angielskiego
Zeszyt 1 to zbiór æwiczeñ z zakresu tematycznego „Food” gdzie 6 s³ówek: pizza, spaghetti, milk, fruit, cake, biscuits zosta³o wykorzystanych
w 40 æwiczeniach przeznaczonych dla dzieci od 4 do 10 roku ¿ycia. Æwiczenia te mog¹ byæ wykorzystane w przedszkolu, szkole, na kursach,
lekcjach prywatnych wspieraj¹c proces dydaktyczny. Ksi¹¿ka ta mo¿e byæ równie¿ doskona³ym uzupe³nieniem pracy w domu.
Mamy nadziejê, ¿e æwiczenia spodobaj¹ siê dzieciom i spe³ni¹ oczekiwania nauczycieli oraz rodziców.
Przyjemnej zabawy i do zobaczenia w nastêpnym zeszycie.
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Maskotka - partnerem nauczyciela w procesie nauczania jêzyka obcego
¯eby dobrze uczyæ jêzyka obcego ma³e dzieci nie wystarczy ukoñczyæ odpowiedni kierunku studiów filologicznych. Nieodzowna staje siê
jest równie¿ znajomoœæ procesów psychomotorycznych zachodz¹cych w trakcie rozwoju dziecka. Mo¿liwoœæ przyswajania wiedzy
odzwierciedla odpowiedni poziom rozwoju mózgu, w którym znajduj¹ siê oœrodki odpowiedzialne za funkcje psychomotoryczne. Procesu
tego nie da siê sztucznie przyspieszyæ, mo¿na go natomiast – co czyni wiele dyscyplin naukowych – badaæ i obserwowaæ. Wiedza na temat
procesów psychomotorycznych pozwala nauczycielowi dostosowaæ pracê do mo¿liwoœci rozwojowych ucznia.
Artyku³ podzielony jest na trzy czêœci. Tematem pierwszej s¹ istota i czynniki rozwoju dziecka kszta³tuj¹ce jego osobowoœæ i poszczególne
funkcje psychiczne. W drugiej zwracam uwagê na najwa¿niejsz¹ aktywnoœæ dziecka, jak¹ jest zabawa, przeobra¿aj¹ca siê w ¿yciu doros³ym w
pracê. W czêœci trzeciej chcia³abym zainteresowaæ Pañstwa maskotk¹, która jest nieod³¹cznym towarzyszem dzieciêcych zabaw, a w rêkach
œwiadomego nauczyciela mo¿e staæ siê narzêdziem warunkuj¹cym prawid³owy przebieg nauczania jêzyka obcego.
W artykule odnoszê siê do dydaktyki jêzyka angielskiego.
Mózg sk³ada siê z dwóch pó³kul po³¹czonych w³óknami nerwowymi, co daje im mo¿liwoœæ wymiany informacji. Podstaw¹ jego dzia³ania
jest neuron, komórka sk³adaj¹ca siê z dendrytu i aksonu , wokó³ którego sk³ada siê substancja mielinizuj¹ca .Liczba neuronów u dwuletniego
dziecka jest równa liczbie neuronów u doros³ego cz³owieka. Akson odpowia da za przekszta³canie i przewodzenie informacji. Im czêœciej
powtarzamy, tym wiêcej informacji przechodzi przez akson. Substancja mielinizuj¹ca tworzy siê wokó³ dobrze u¿ywanego aksonu. Im
grubszy akson tym szybciej przewodzi informacjê. Im wiêcej informacji tym praca mózgu staje siê bardziej efektywna. Sposób
funkcjonowania komórek nerwowych potwierdza s³usznoœæ wprowadzania æwiczeñ polegaj¹cych na licznych powtórzeniach wczeœniej
poznanego s³ownictwa. Nale¿y wracaæ do s³ówek , które dzieci ju¿ pozna³y, i wykorzystanych æwiczeñ.
Owocem badañ nad funkcjonowaniem pó³kul mózgowych s¹ nastêpuj¹ce koncepcje ich funkcjonalnej specjalizacji :
1) koncepcja bezwzglêdnej dominacji lewej pó³kuli mózgu – lewa pó³kula dominuje dla wszystkich czynnoœci psychicznych , prawa jest pó³kul¹
podleg³¹, niem¹,

2) koncepcja specjalizacji komplementarnej, czyli uzupe³niania siê – obie pó³kule odpowiadaj¹ za procesy psychiczne reprezentuj¹ jednak
odmienne czynnoœci psychiczne:
lewa pó³kula odpowiada za czynnoœci werbalne, prawa jest odpowiedzialna za czynnoœci niewerbalne, wzrokowo – przestrzenne,
3) koncepcja sposobu przetwarzania informacji: praca lewej pó³kuli ma c harakter analityczny, sekwencyjny, prawej- syntetyczny i kolisty
(ca³oœciowy),
4) koncepcja cech dominuj¹cych materia³u lub bodŸca – obie pó³kule przetwarzaj¹ ten sam materia³, jeœli jednak przewa¿aj¹ w nim cechy
werbalne, przetwarza je lewa pó³kula, w przypadku dominacji cech niewerbalnych – przetwarza je pó³kula prawa,
5) koncepcja ró¿nic miêdzy pó³kulami w sposobie reprezentacji funkcji psychicznych – czynnoœci psychiczne reprezentowane s¹ w sposób
ogniskowy, a prawa pó³kula ma organizacjê rozmyt¹, nie mo¿na w niej wyodrêbniæ struktur odpowiedzialnych za wybrane funkcje.
Istniej¹ dwie koncepcje kszta³towania siê funkcji pó³kul mózgowych w rozwoju osobniczym :
1) koncepcja stopniowej specjalizacji funkcjonalnej (lateralizacji) Lennerberga – wszystkie funkcje psychiczne wraz z mow¹ kszta³tuj¹ siê
pocz¹tkowo równolegle w obu pó³kulach mózgu, obie pó³kule s¹ pocz¹tkowo ekwipotencjalne, w miarê rozwoju osobniczego funkcje
ulegaj¹ lateralizacji.
Nie ma zgodnoœci co do tego, kiedy nastêpuje pe³na lateralizacja. Badacze uznaj¹, ¿e dokonuje siê ona:
a) w wieku 12 – 17 lat – w okresie dojrzewania,
b) w wieku 7 – 9 lat – kiedy dziecko nauczy siê czytaæ i pisaæ,
c) w wieku 2 – 3 lat – kiedy dziecko opanuje sztukê mówienia.
Do pi¹tego roku ¿ycia zarówno lewa , jak i prawa pó³kula równorzêdnie za jmuj¹ siê funkcjami jêzykowymi a w razie uszkodzenia jednej
pó³kuli, druga przejmuje jej funkcje.
U dziewcz¹t wczeœniej rozwija siê asymetria pó³kulowa w zakresie funkcji jêzykowych (werbalnych), natomiast u ch³opców w zakresie
funkcji przestrzennych.
2 ) koncepcja wrodzonej specjalizacji funkcjonalnej pó³kul mózgowych – Kinsbourne’a,
- wszystkie funkcje psychiczne s¹ zlateralizowane ju¿ w ¿yciu p³odowym,
W lewej pó³kuli obserwowano wiêksze amplitudy potencja³ów wywo³anych dŸwiêkami mowy, a w prawej wiêksze reakcje na niektóre
dŸwiêki muzyczne. Wyniki badañ nad asymetri¹ sk³oni³y badaczy do stwierdzenia, ¿e ‘pó³kulowoœæ’ jest cech¹ indywidualn¹ poszczególnych
ludzi. Zadaniem nauczyciela jest wiêc aktywizowanie obu pó³kul.
Przebieg rozwoju psychicznego
Mówi¹c o rozwoju psychicznym dziecka, musimy mieæ na uwadze fakt, ¿e dziecko jako cz³owiek w czasie procesu rozwojowego
trwaj¹cego blisko 20 lat, powinno przejœæ od ca³kowitej zale¿noœci socjalnej do pe³nej osobistej autonomii i odpowiedzialnoœci.
Pod pojêciem rozwoju psychicznego rozumiemy rozwój czynnoœci uk³adu nerwowego cz³owieka w zakresie tzw. wy¿szych czynnoœci
nerwowych. Rozwój ten mo¿na rozpatrywaæ i i oceniaæ w ró¿nych aspektach (rozwój psychoruchowy, rozwój percepcji zmys³owej, rozwój
mowy i pisma, pamiêæ, inteligencja, osobowoœæ, uczucia, socjalizacja).
Prawid³owy rozwój psychiczny to rozwój wielostronny, w którym poszczególne sektory oddzia³uj¹ wzajemnie na siebie. Rozwój
psychiczny przebiega pewnymi etapami, zró¿nicowanymi pod wzglêdem czasu trwania, zachodz¹cymi na siebie, ale pojawiaj¹cymi siê
niezmiennej kolejnoœci.
Pierwsze trzy lata ¿ycia w du¿ym stopniu decyduj¹ o przysz³ym rozwoju umys³owym cz³owieka. Przyk³adowo: po ukoñczeniu czwartego
roku ¿ycia potencja³ inteligencji dziecka jest w zasadzie ustalony. To w³aœnie wtedy rozstrzyga siê kwestia póŸniejszego sukcesu
pedagogicznego lub jego braku.
Na rozwój psychiczny dziecka wp³yw maj¹ nastêpuj¹ce czynniki:
1. pêd poznawczy ³¹cz¹cy siê z pêdem do eksperymentowania,
2. pêd do wykraczania poza uzyskane ju¿ sprawnoœci,
3. pêd do rywalizacji,
4. sk³onnoœæ do identyfikowania siê z innymi osobami i do ich naœladowania,
5. potrzeba akceptacji,
6. potrzeba mi³oœci,
7. potrzeba poczucia bezpieczeñstwa.
Wszystkie te czynniki mo¿e, a nawet powinien wykorzystaæ nauczyciel w pracy z uczniami. Jak widaæ , wprowadzanie coraz to nowych pojêæ
oraz uczenia i rozwijanie nowych sprawnoœci zgadza siê z naturalnymi potrzebami dzieci.
Bardzo wa¿nym elementem rozwoju psychicznego dziecka jest mowa, która pozwala na nawi¹zanie kontaktu z otoczeniem, dok³adniejsze
wyra¿anie swoich potrzeb i udzielanie informacji, przede wszystkim zaœ s³u¿y do poznawania œwiata i doskonalenia swoich umiejêtnoœci. I tu
rola jêzyka obcego jest bardzo du¿a. Wprowadzanie jêzyka obcego , który pozwala na naturalne komunikowanie siê w œwiecie , jest
niezbêdne, a naciski rodziców, aby odby³o siê to jak najwczeœniej – w pe³ni uzasadnione. Nauka jêzyka obcego zaspokaja naturalne potrzeby
dziecka.
Mowa jest wyk³adnikiem inteligencji. Jej rozwój jest uzale¿niony zarówno od wykszta³cenia siê s³uchu oraz aparatu ruchowego miêœni
twarzy, jêzyka i strun g³osowych, jak i od dojrzewania oœrodków mowy w mózgu (oœrodek Brocka – oœrodek ruchowy dla mowy –
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mieszcz¹cy siê w tylnej, dolnej czêœci lewego p³ata czo³owego mózgu, oœrodek Wernickiego – oœrodek czuciowy dla mowy – mieszcz¹cy siê w
tylnej, œrodkowej czêœci lewego p³ata skroniowego).
-pod koniec1 roku ¿ycia rozpoczyna siê œwiadome wypowiadanie pojedynczych s³ów,
- w wieku 18 miesiêcy dziecko wypowiada oko³o10 s³ów
-od koniec 2 roku ¿ycia –kilkadziesi¹t- wtedy te¿ rozpoczyna siê sk³adanie s³ów w proste zdania,
- w wieku 3 lat dziecko buduje poprawne 4 – 5 – wyrazowe zdania.
W ten sam sposób przebiega proces uczenia siê obcej mowy: najpierw dziecko przyswaja pojedyncze s³owa, potem buduje pojedyncze
zdania, nastêpny etap to budowa zdañ z³o¿onych. Okres od 3 do 6 roku ¿ycia to etap, w którym uczenie odgrywa najwa¿niejsz¹ rolê.
Szczególn¹ rolê we wspomaganiu rozwoju psychicznego dziecka odgrywaj¹ zabawki i zabawy. Zabawki z jednej strony s¹ „pomocami
naukowymi” do nauki o w³aœciwoœciach przedmiotów, z drugiej , pozwalaj¹ dziecku stworzyæ w³asny œwiat, zaspokajaj¹ jego potrzebê
aktywnoœci i organizowania otoczenia.
Istota rozwoju psychicznego polega na […] coraz lepszym orientowaniu siê dziecka w rzeczywistoœci i coraz sensowniejszym dzia³aniu w niej
” Szczególn¹ wp³yw na rozwój psychiczny dziecka ma jego w³asna aktywnoœæ i dzia³alnoœæ. Nie ka¿de dziecko przejawia jednak aktywnoœæ
zgodn¹ z w³aœciwoœciami wieku i indywidualnymi mo¿liwoœciami.
Stymulowanie i rozwijanie aktywnoœci dzieci nale¿y do podstawowych obowi¹zków nauczyciela.
Proces uczenia siê obejmuje uczenie motoryczne, emocjonalne, percepcyjne i pojêciowe, a tak¿e uczenie siê zachowania spo³ecznego, co
umo¿liwia rozwój osobowoœci. Osobowoœæ kszta³tuje siê w ci¹gu ca³ego ¿ycia, szczególna rolê odgrywaj¹ pierwsze lata dzieciñstwa.
Elementarne mechanizmy reguluj¹ce , które formuj¹ siê w tym w³aœnie okresie, oparte s¹ na popêdach i emocjach zale¿nych od funkcji
oœrodków podkorowych. Zachowanie ma³ego dziecka jest w zwi¹zku z tym ma³o zorganizowane, zmienne i impulsywne. Wraz z rozwojem
wy¿szych czynnoœci kory mózgowej wytwarzaj¹ siê bardziej z³o¿one struktury regulacyjne, które umo¿liwiaj¹ kontrolê czynnoœci
poznawczych nad sfer¹ popêdów i potrzeb emocjonalnych. Wtedy reakcje dziecka staj¹ siê bardziej opanowane , jego zachowanie zaczyna w
pewnym stopniu podlegaæ samokontroli, a motywacja jest mniej egocentryczna i powoli nabiera charakteru spo³ecznego.
Wzory zachowañ i normy wpajane dziecku przez osoby i postacie z najbli¿szego otoczenia, które dziecko lubi i uznaje za autorytet, staj¹ siê
normami, naœladowanymi i przejmowanymi jako w³asne. Budzenie i rozwijanie aktywnoœci dzieci wywiera wp³yw na motywacjê dzia³ania,
wzmaga wielostronne doœwiadczenie, reguluje stosunki z otoczeniem.
U dzieci, które maj¹ du¿e mo¿liwoœci poznania, operowania przedmiotami, podejmowania ró¿nych form dzia³alnoœci, rozwój umys³owy
przebiega prawid³owo. Przez dzia³alnoœæ na przedmiotach rozumie siê zabawê lub twórczoœæ plastyczn¹.
Proces uczenia siê dziecka dokonuje siê we wszystkich dziedzinach ¿ycia, przede wszystkim przez zabawê.
Zabawa niew¹tpliwie sprawia dziecku przyjemnoœæ, a jednoczeœnie jest swoist¹ form¹ uczenia siê, zdobywa wiadomoœci, umiejêtnoœci i
sprawnoœci. Dziecko w wieku przedszkolnym nie zdobywa jeszcze informacji o otaczaj¹cym œwiecie w sposób niezamierzony, w rozmaitych
sytuacjach ¿ycia codziennego. Tak w³aœnie, mimowolnie, uczy siê w trakcie zabawy. „Chocia¿ dziecko nie dostrzega, ¿e dziêki zabawie rozwija
swój umys³ i swoje umiejêtnoœci i chocia¿ nie wszyscy doroœli zdaj¹ sobie z tego sprawê, to jednak zabawa jest nie czym innym, jak w³aœnie
jedn¹ form¹ uczenia siê dziecka, aktywnoœci¹ przygotowuj¹c¹ go do tego, by w 6 roku ¿ycia mog³o z powodzeniem uczêszczaæ do szko³y i tu
systematycznie siê uczyæ” (Szuman)
W pedagogice przedszkolnej wprowadza siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacje zabaw:
- zabawy ruchowe,
- zabawy manipulacyjne,
- zabawy tematyczne,
- zabawy konstrukcyjne,
- zabawy badawcze.
Do zabaw organizowanych z dzieæmi zalicza siê gry i zabawy dydaktyczne, organizowane zabawy ruchowe, do których zalicza siê zabawy
inscenizowane.
Poznanie rzeczywistoœci dziêki zabawie to swobodne gromadzenie doœwiadczeñ.
Aby prawid³owo kierowaæ zabaw¹ dzieci , trzeba zdawaæ sobie sprawê, na jakim etapie rozwoju psychicznego znajduje siê dziecko.
W okresie przedszkolnym wyró¿nia siê trzy fazy:
- okres od 3 do 4 lat,
- okres od 5 do 5.5 lat,
- okres od 5.5 do 7 lat.
W pierwszej fazie dzieci wykazuj¹ siê silnym emocjonalnym uzale¿nieniem od doros³ych, wymagaj¹ indywidualnego podejœcia, nie rozumiej¹
pojêcia „my”, „grupa”, skupiaj¹ siê przez krótki okres. W drugiej s¹ bardziej samodzielne, mimo coraz silniejszych chêci kontaktów z innymi
dzieæmi, w ich zachowaniu nadal zwyciê¿a jednak egocentryzm, co prowadzi do konfliktów, dominuj¹ myœlenie i mowa konkretno –
wyobra¿eniowa, wzrasta mo¿liwoœæ uwagi i mo¿liwoœæ opanowania ruchliwoœci.
W trzeciej fazie nastêpuje wzrost samodzielnoœci, zdolnoœci i chêci do pracy w zespole, pojawiaj¹ siê zacz¹tki myœlenia abstrakcyjnego oraz
s³owno- logicznego. Podczas zabawy dziecko nie tylko wykorzystuje ju¿ zdobyte doœwiadczenia, spostrze¿enia i obserwacje oraz
przyswojone ju¿ sposoby myœlenia i dzia³ania, utrwala je i doskonali, lecz tak¿e wci¹¿ rozwija swe mo¿liwoœci umys³owe, wzbogaca zasób
wiedzy o œwiecie i zjawiskach, a zw³aszcza – w zabawach tematycznych – wiedzê o ¿yciu cz³owieka , czynnoœciach i pracy ludzkiej.
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W stymulowaniu rozwoju zachodz¹cego w trzeciej z wymienionych faz szczególn¹ rolê odgrywa zabawka. Taka forma zabawy:
Dziêki zabawce dziecko poznaje model rodziny.
Na pocz¹tku dzieci znaj¹ tylko jeden model rodziny, w³asny. W grupie przedszkolnej szybko przekonuj¹ siê, ¿e istniej¹ równie¿ inne. W
oswojeniu siê z nowym doœwiadczeniem pomóc mo¿e maskotka. U¿yta na zajêciach , opowiada o swojej rodzinie, przynosi zdjêcia, zaprasza
goœci, rozmawia z dzieæmi, wypytuje o rodzinê, czyta dzieciom, odgrywa scenki. W szkole dziecko nie boi siê pytaæ o inny model, nie jest
zawstydzone, gdy model jego rodziny ró¿ni siê od modelu rodzin kolegów. Oswoiwszy siê z now¹ wiedz¹, dziecko zaczyna dostrzegaæ takie
modele w s¹siedztwie, wœród rówieœników i rozumieæ, ¿e takie istniej¹, tym samym roœnie jego znajomoœæ rzeczywistoœci.
Zabawa z maskotk¹ znacz¹co wp³ywa na rozwój mowy. Dziecko chêtnie s³ucha opowieœci zabawki, chêtnie te¿ opowiada jej o wszystkim co
widzia³o, i prze¿y³o: film, prze¿ycia z wakacji, us³yszan¹ historyjkê, czêsto wymyœla w³asn¹ historiê, aby zainteresowaæ maskotkê i staæ siê jej
przyjacielem.
Maskotka oœmiela dziecko, które niechêtnie odzywa siê w grupie, opowiada i dzieli siê wra¿eniami z innymi dzieæmi. Zestawione w parze z
maskotk¹ z wiêksz¹ œmia³oœci¹ buduje dialog, zadaje pytania, udziela odpowiedzi na pytania zadane przez maskotkê. Nie zabierajmy dziecku
takiego przyjaciela; w szkole mo¿e siê nim staæ kolega/ kole¿anka; w przedszkolu dziecko pomaga misiowi a w szkole koledze/ kole¿ance.
Obserwuj¹c zabawê dziecka z maskotk¹, mo¿emy poznaæ jego prawdziwe uczucia,w innych sytuacjach czêsto skrywane. Dziecko przenosi
to co czuje na uczucia maskotki, znacznie ³atwiej jest mu powiedzieæ, ¿e maskotka Ÿle siê czuje, jest z³a, nieszczêœliwa czy g³odna, ni¿ samemu
to wyraziæ. Tak jak rodzice i opiekunowie pomagaj¹ dziecku wyraziæ jego uczucia, tak samo dziecko pomaga misiowi. Rozumiej¹c uczucia
maskotki, poznaje i wyra¿a swoje uczucia, rozumie uczucia innych w szkole.
Zabawka wspomaga rozwój myœlenia abstrakcyjnego, przenosz¹c dzieci w inny œwiat i kulturê. Przy jej pomocy w œrodku zimy mo¿emy z
³atwoœci¹ znaleŸæ nad ciep³ym morzem, k¹paæ siê i budowaæ zamki z piasku, mo¿emy te¿ przenieœæ siê do Anglii, USA czy innego kraju
anglojêzycznego. zabawka opowiada o nieznanych dzieciom tradycjach œwi¹tecznych. Uczy œpiewaæ kolêdy po angielsku, proponuje gry i
zabawy, w które bawi¹ siê dzieci w innych krajach. To maskotce dzieci opowiadaj¹ o œwiêtach w Polsce, ucz¹ j¹ polskich kolêd. Ta wymiana
kultur wspiera rozwój tolerancji i ukazuje, jak ró¿norodny jest œwiat. Dziêki zabawce ³atwiej jest rozmawiaæ z dzieæmi o chorobie i
niepe³nosprawnoœci.
U¿ycie maskotki przez nauczyciela eliminuje element k³amstwa. Nauczyciel, który jest autorytetem dla dzieci, nauczyciel nie mo¿e
powiedzieæ, ¿e nie zna j. polskiego, ¿e dzieci maj¹ zwracaæ siê tylko po angielsku, w zwi¹zku z czym prosi , by zwraca³y siê do niego tylko po
angielsku. Dzieci nie rozumiej¹, dlaczego nauczyciel mówi po polsku, a w czasie zajêæ wy³¹cznie po angielsku. Bardzo wygodna jest wiêc
sytuacja, gdy nauczyciel wprowadza i przedstawia dzieciom nowego kolegê, który przyjecha³ z zagranicy i nie zna jêzyka polskiego.
Nauczyciel wystêpuje wówczas w roli t³umacza, gdy dzieci nie rozumiej¹, co powiedzia³a maskotka, przypomina o koniecznoœci u¿ycia
jêzyka angielskiego, gdy dziecko zwraca siê do maskotki, pomaga zbudowaæ zdanie, pytanie, u³atwia kontakty. Dzieci z ³atwoœci¹ poddaj¹ siê
takiej zabawie. MIŒ jest dla nich TEDDYM, koleg¹ z Ameryki, rozumiej¹ wiêc, ¿e mog¹ siê z nim porozumiewaæ wy³¹cznie po angielsku.
Dzieci zadaj¹ pytania, opowiadaj¹ o sobie, ucz¹ siê jêzyka, by móc jak najwiêcej dowiedzieæ siê o TEDDYM, by jak najwiêcej powiedzieæ mu o
sobie. Obecnoœæ i pomoc, nauczyciela zaspokaja potrzebê bezpieczeñstwa.
Zabawka – maskotka umo¿liwia indywidualny kontakt –dzieci po kolei witaj¹ i ¿egnaj¹ siê z maskotk¹. Poza tym potrafi¹ wspó³pracowaæ z
TEDDYM w parze, wykonuj¹ prace plastyczne dla TEDD’EGO, pisz¹ listy, kartki pocztowe, wpisuj¹ mu siê do pamiêtnika. Maskotka u³atwia
nauczanie, przynosz¹c na zajêcia ró¿ne ciekawe przedmioty, które warto poznaæ.
W kontakcie z maskotk¹ dzieci zaspokajaj¹ potrzebê poznawania i chêci uczenia: nie chc¹c jej uraziæ szybko ucz¹ siê nowych rzeczy.
Dziêki maskotce nastêpuje tak¿e rozwój spo³eczny dziecka: maskotka przyprowadza swoich przyjació³, przedstawia ich, bawi siê z nimi,
pomaga im, u nich szuka pomocy. Dzieci, które s¹ doskona³ymi naœladowcami osób i postaci, bêd¹cych dla nich autorytetem, zauwa¿aj¹
wówczas kolegów, próbuj¹ nawi¹zaæ przyjaŸnie, ucz¹ siê wspólnej zabawy, dzielenia siê radoœciami i smutkami, dostrzegaj¹, ¿e nie s¹ same.
Wa¿n¹ rolê maskotki w nauczaniu jêzyka obcego potwierdza analiza podrêczników do nauki jêzyka angielskiego przeznaczonych dla
przedszkoli i pierwszego etapu edukacji. Do wymienianych tam zabawek nale¿¹ lalki, misie, krokodyle, wró¿ki oraz postacie ze znanych
Bajek. W klasach I – III jako bohaterowie czêsto pojawiaj¹ siê dzieci, którym towarzyszy ulubiona zabawka lub zwierz¹tko. Fakt ten
odzwierciedla rzeczywistoœæ: œwiat dziecka tworz¹ w tym okresie zabawki, którymi dziecko siê bawi.
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Dopasuj obrazki do podpisów. Po³¹cz lini¹ w pary.

spaghetti

pizza

fruit

cake

biscuits

milk

Odszukaj produkty i podaj ich numer

1
3

6

2
4
biscuits
cake

5

spaghetti
milk
pizza
fruit

5

Z rozsypanych liter u³ó¿ wyrazy. Ponumeruj i podpisz obrazki.

1. ISBUICTS

1.……………………

2. ILMK

2.……………………

3. IZPZA

3.……………………

4. GPAHESTTI

4.……………………

5. ACEK

5.……………………

6. RUFIT

6.……………………

Z rozsypywanki liter u³ó¿ wyrazy i podpisz

tpsg

aehit

b

ap

6

i
l
m
k

it

cs
u

izz

is

rt
iuf

ckea

Domino

fruit
spaghetti
cake
biscuits
milk
pizza
A

Pary

biscuits
milk
pizza
spaghetti
fruit
cake
B

C

D

E

F

G

H

I

J

no yes

biscuits
milk
pizza
K

spaghetti
fruit
cake
L

ZnajdŸ i podpisz obrazki.

s
p
a
g
h
e
t
t
i

p
o
t
o
h
g
k
m
k

i
a
y
d
k
e
f
i
o

z
c
a
k
e
w
r
l
d

z
k
i
p
i
o
u
k
c

a
m
g
w
l
p
i
j
f

b
i
s
c
u
i
t
s
w

ZnajdŸ wyraz w rzêdzie, który nie pasuje do pozosta³ych
1.

school

home

pizza

shop

2.

milk

mother

sister

father

3.

cat

dog

biscuits

cow

4.

kitchen

bedroom

spaghetti

bathroom

5.

book

picture

pencil

cake

6.

red

fruit

white

green

Napisz co lubisz jeœæ, a czego nie lubisz jeœæ.
Co lubisz jeœæ?

Czego nie lubisz jeœæ?
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Odszukaj w wê¿u nazwy produktów z ilustracji.

Zaznacz w³aœciwy wyraz

biscuits
fridge

milk
coca-cola

cooker
cake

fruit
tomato

spaghetti
apple

banana
pizza

Po³¹cz rysunki z odpowiednimi s³owami angielskimi i polskimi.
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biscuits

spaghetti

mleko

owoce

pizza

ciasto

cake

pizza

fruit

spaghetti

milk

herbatniki

cake

biscuits

milk

fruit

pizza

Zagubione figury. Po³¹cz po³ówki tak, aby do siebie pasowa³y

9

Przeczytaj i narysuj

10

Draw some spaghetti

Draw some fruit

Draw some biscuits

Draw same milk

Draw some pizza

Draw some cake

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê

6.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.
5.
2. 3.
1.

Wpisz brakuj¹ce litery.

B

C

A

I

H

I

S

T

I

I

K

R

I

T

C

Z A

K
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Czyje to koszyki? Przeczytaj listy i wpisz imiona do tabelek.

Mike's basket

Mark's basket

Emma's basket

milk
pizza
fruit
biscuits

biscuits
milk
spaghetti
cake

cake
spaghetti
fruit
milk

Co to jest? Podpisz obrazki.

12

S³owniczek obrazkowy

spaghetti - spagettii
pizza - pizza

milk - mleko
biscuits - ciastka
cake - ciasto
fruit - owoce
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s³uchacz studiów doktoranckich w Instytucie Badañ Edukacyjnych; nauczyciel
z wieloletnim sta¿em w ró¿nych typach szkó³; nauczyciel - egzaminator; od 2001
roku kierownik merytoryczny studiów podyplomowych ” Jêzyk angielski w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej”; od 2001 roku przeprowadza warsztaty
metodyczne dla nauczycieli jêzyków obcych; od 2003 roku Dyrektor
Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych; autorka referatów i publikacji z zakresu
nauczania jêzyka angielskiego; cz³onek Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
Nauczycieli Jêzyka Angielskiego IATEFL oraz Polskiego Towarzystwa
Neofilologicznego.
Monika Kropaczewska – magister filologii angielskiej i dydaktyki jêzyków obcych;
s³uchacz studiów doktoranckich w Instytucie Badañ Edukacyjnych; nauczyciel z
wieloletnim sta¿em w ró¿nych typach szkó³; nauczyciel - egzaminator; od 2004 roku
nauczyciel Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych; cz³onek Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Nauczycieli Jêzyka Angielskiego IATEFL ; od 2004 przeprowadza
warsztaty metodyczne dla nauczycieli jêzyków obcych; autorka referatów i publikacji
dotycz¹cych nauczania jêzyka angielskiego w edukacji zintegrowanej.
Justyna Jerzewska – magister filologii angielskiej; nauczyciel z wieloletnim sta¿em;
nauczyciel – egzaminator; od 2003 roku nauczyciel Nauczycielskiego Kolegium
Jêzyków Obcych; kierownik praktyk pedagogicznych; zaanga¿owana w liczne
projekty miêdzynarodowe; od 2003 przeprowadza warsztaty metodyczne dla
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w drugiej edycji ogólnopolskiego programu „Szko³a z klas¹”

ISBN 00000000
Wydawca:
Szko³a Jêzyków Obcych "Centrum"
62-200 Gniezno ul.Chrobrego 14
tel. 607 21 21 21, 697 21 21 21
szkola_centrum@op.pl
Sk³ad: www.viastudio.eu

© Szko³a Jêzyków Obcych Centrum

