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JĘZYKI OBCE W ŻŁOBKU

Filolog angielski, w pracy z dziećmi wykorzystuje
metodę komunikacyjną i naturalną, ożywiając
język w zabawie. Przez lata pracowała

z przedszkolakami w przedszkolach publicznych,
w

tym

integracyjnych

jako

Helen

po

angielskiego.
metodą

Były,

lektor

dyplomowany

Doron,

wielu

języka

nauczyciel
kursach

metodycznych. Obecnie właściciel i czynny lektor
w szkole językowej "Lokomotywa. Pociąg do języka."
w

Łodzi.

metodycznych
podręczników

Współorganizatorka
dla

do

nauczycieli,

nauki

języka

szkoleń

konsultant

angielskiego,

współautor cyklu podręczników “Be Happy”.

Prywatnie miłośniczka górskich wycieczek i jazzu.

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

10 kroków do kreatywności i efektywności.

angielskiebajanie.pl (R)
Dzieci w żłobku tak naprawdę nie
potrzebują nauczyciela, żeby się
uczyć.
Potrzebują
opiekuna,
mówiącego do nich w wybranym
języku,
stwarzającego
przyjazną
atmosferę
i
dającego
poczucie
bezpieczeństwa. Dzięki temu maluch
nawiąże z dorosłym bliską więź. Ta
więź będzie dawała siłę i motywację
do mówienia, werbalnego wyrażania
swoich potrzeb, opowiadania o sobie i
komunikowania światu swoich emocji i
przeżyć, obojętne w jakim języku.

Jeśli jego uwaga jest tak bardzo
rozproszona,
że
nie
potrafi
skoncentrować się na dłużej, niż
minutkę? Jeśli się nudzi? Nauczyciel
języka w żłobku nie ma na celu 'uczyć'
języka, ma na celu podążać za
potrzebami dzieci i 'przemycać' język w
zabawie.
Tylko jak to zrobić?

Mam dla Ciebie 10 kroków, które
pomogą Ci poczuć się pewnie i
prowadzić efektywne zajęcia dla
bobasów.

A co, jeśli maluch jeszcze nie mówi?
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Długość

zajęć

jest

uzależniona

od

częstotliwości spotkań, liczebności grupy,
warunków panujących w danej placówce.
Zajęcia mogą trwać od 15 do 45 minut!
Mogą się odbywać dwa razy w tygodniu
lub codziennie. Efektywniejsze są częstsze,
ale krótsze spotkania. Im maluchy są
większe,

tym

więcej

czasu

potrafią

angielskiebajanie.pl (R)
poświęcić jednej aktywności.

Zastanów się, jaka forma zajęć jest dla
Ciebie

atrakcyjniejsza?

Jak

je

maksymalnie wykorzystać?

Pamiętaj, że proporcja między nowym

5 sposob
ów na p
iosenkę H
ello!
✔ zaśpiewaj
piosenkę po
raz pierwsz
z pacynką
y
- pozwól k
ażdemu się
przywitać,
z nią

materiałem a utrwalanym słownictwem
powinna wynosić 30% do 70%.
Powtarzaj,
nieustannie,

powtarzaj,

powtarzaj

niestrudzenie,

ale

nie

✔ w miarę
możliwości
rozdaj dzie
misie /lalki ciom
pozwól zaba
w
kom witać s
sobą nawza
ię ze
jem podczas
śpiewania pio
senki,
✔ zaśpiew
aj piosenkę
bez gadżet
zachęć malu
ów chy do poda
wania sobie
w geście pow
r
ąk
itania,

monotonnie!

✔ weź tu
nel/zamek/d
uży karton
ukrywaj po
/koc d nim maluc
hy i odkryw
radośnie s
ając je
ię z nimi
witaj, oczy
śpiewając pio
wiście
senkę!
✔ rozdaj m
aluc
do chowania hom chuski/tiule i zac
hęć
twarzy pod
nimi,odkryw
jej i radosne
ania
go witania s
ię z Tobą.
Zeskanuj kod, by
posłuchać piosenki:

scan!
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Warto nabrać do niego dystansu. Z góry
założyć, że nie uda się go zrealizować w
stu procentach. Ale to nie znaczy, że masz
z niego zrezygnować! Wręcz przeciwnie dobry plan na zajęcia to podstawa
sukcesu.

WOW
!

angielskiebajanie.pl (R)
Brzmi sprzecznie? Może trochę...

Wyznacz sobie cele:
ile słów chcesz dziś wprowadzić?
Ile słów chcesz dziś powtórzyć?
Które piosenki będą dziś odpowiednie?
Jakich gadżetów potrzebujsz?
Czy spakowałaś pacynkę?

Rezygnuj ze sztywnych punktów swojego
planu, ale nie rezygnuj z dobrej zabawy,
bo to ona jest najważniejsza. Powinna być
kontrolowana, ale nie denerwuj się na
siebie, jeśli czegoś nie uda Ci się
zrealizować.

Wejdź do sali i pozwól sobie popłynąć
z nurtem dziecięcych chęci i potrzeb. Mów
do nich po angielsku - opowiadaj, wskazuj,
gestykuluj.

Obserwuj i elastycznie reaguj - to klucz do
sukcesu.

✔ Piosenka za rozpoczęcie
i zakończenie - zawsze
ta sama, odśpiewywana na
różne sposoby.
✔ Rozkład materiału - wa
rto opracować rozkład
materiału w oparciu o sw
oje ulubione piosenki i
książeczki.
Korzystanie
z
podręczników
ogólnodostępnych wyda
wnictw w żłobku
z reguły się nie sprawdza
. Zajęcia są zbyt krótkie,
by móc w pełni z nich ko
rzystać, dzieci nie są na
tyle rozwinięte manualn
ie, żeby sprawiało im to
radość.
✔ Zakres słownictwa
- Zawsze zaczynaj od
powtórki - dzieci zyskują
pewność siebie i odwagę,
ponieważ znają słowa
i mogą być dumne, że je
zapamiętały. Następnie wp
rowadź nowe słówka nie więcej niż 3 na raz.
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✔ Zabawy ruchowe pamiętaj, że kluczem do
sukcesu jest odpowiedn
ia dynamika. Zabawy
ruchowe przeplataj
momentami wyciszenia,
kontroluj
emocje
wykorzystując
element
zaskoczenia (błyszczą
cy gadżet, dźwięk
z
książeczki, pukanie w pud
ełko - przyciągają jak
magnez).
✔ Gadżety - oprócz pac
ynki zawsze miej ze sob
ą
'przyciągacze uwagi', któ
re poratują Cię w trudnej
sytuacji.
✔ *Luz - bez niego nic
się nie uda. Nie myl go
z
ignorancją. Im lepiej Ty
się bawisz, tym chętniej
maluchy wchodzą w intera
kcję!

Język sam w sobie zawiera melodię.
Śpiewanie
piosenek
pomaga
w
rozpoznawaniu rytmu i rymu, ułatwia
zapamiętywanie nowych słów i całych fraz,
pozwala rozwijać umiejętność aktywnego
słuchania. Śpiewanie pozwala dzieciom
zrozumieć język i emocje, jakie ze sobą
niesie. Na długo zapada w pamięć, jeśli
poprzeć je gestem, reakcją całego ciała,
emocjom
towarzyszącą
odkrywaniu
nowego.

angielskiebajanie.pl (R)
5
piosenek,
do
których
nawet
największy sceptyk zatupie nóżką:
Walking, walking - uwielbiana, prosta do
zatańczenia,
śpiewana
nawet
przez
dwulatki!
Maluszki uczą się języka na podstawie
osłuchiwania się z jego melodią i rytmem.
Gdy czytasz bobasowi w języku obcym, nie
masz
na
celu
wytłumaczenia
mu
znaczenia
pojedynczych
słów.Uczysz
melodii zdania, całych zwrotów, których
znaczenie
rozpoznaje
z
kontekstu.
Stymulujesz rozwój młodego mózgu,
rozwijasz wyobraźnię i uwrażliwiasz.
Zacieśniasz więź między uczniem
a nauczycielem dzięki stworzeniu intymnej
sytuacji, w której wspólnie angażujecie się
w losy bohaterów historii.

One little finger - ten palec może wszystko
- wystarczy nakleić na niego nalkejkę,
namalować kropeczkę bądź uśmiechniętą
buźkę, nałożyć plauszkową pacynkę koncentracja 100%!

If you're happy - świetna do zaśpiewania z
misiem/laleczką.
Maluchy
bardzoempatycznie
podchodzą
do
zabawek - warto to wykorzystać i
zachęcać je do dbania o pluszowych
przyjaciół.

5 książeczek, w które warto się zaopatrzyć:
1. Brown bear, brown bear
2. The Very Hungry Caterpillar
3. That's not my baby!
4. Goodnight Moon
5. Peek-a-WHO

Let's go to the Zoo - maluchy chętnie
wcielają się w role, odważnie wydają
odgłosyzwierząt. Pomocne są maski podkreślają powagę roli.

click!
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Wcześniejsze przygotowania ułatwią stawianie pierwszych kroków nauczycielom,
którzy dopiero rozpoczynają przygodę z nauczaniem dzieci w wieku żłobkowym
i pomogą w efektywnej organizacji czasu tym z nas, którzy mają więcej
doświadczenia.
Dlatego zadbaj o pomoce naukowe: najlepiej sprawdzą się realia, a także zabawki
znajdujące się w sali żłobka.
Bądź nieprzewidywalnym aktorem, który ma największą niespodziankę w zanadrzu.
Ukrywaj zabawki w kolorowych woreczkach/poszewkach, miej zawsze przy sobie
magiczne pudełko, w którym czeka skarb. Możesz wykorzystywać wszelkie
szeleszczące, stukające bądź błyszczące elementy jako 'przykuwacz uwagi'.

angielskiebajanie.pl (R)
✔ pacynka - o tym już było

;)

✔ piłka - odstresowuje, w
yznacza, kto powinien za
brać głos,
przykuwa uwagę,
✔ karty obrazkowe - do pr
ezentowania i utrwalania
słownictwa,
✔ książeczka - koło ratunk
owe, gdy grupa jest zmęczo
na
lub zbyt hałaśliwa,
✔'magic box' - w którym pr
zechowujesz wszystkie sk
arby - maluchy
wiedzą, że nie mogą do ni
ego zajrzeć, a ich ciekawoś
ć
to Twoja karta przetargow
a!
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JĘZYKI OBCE W PRZEDSZKOLU

Lektorka języka angielskiego z ponad 10-

letnim doświadczeniem oraz autorka bloga
www.akademialektora.com,

na

łamach

zabawy

językowe,

którego regularnie dzieli się z anglistami
pomysłami

na

wskazówkami

gry

i

metodycznymi

oraz

materiałami do wykorzystania w grupach
dziecięcych.Prywatnie
dwujęzycznego

jest

czterolatka,

kotów oraz jazdy konnej.

mamą

miłośniczką

Prowadzenie zajęć w przedszkolu ma
pewną ogromną zaletę - dzieci w tym
wieku nie przygotowują się do
zdawania testów, zaliczania klasówek i
nie potrzebują certyfikatów. Oznacza
to, że mamy pewną dowolność
programową, a wprowadzane treści
możemy kreatywnie dostosowywać do
potrzeb i zainteresowań naszych
małych uczniów.

organizacja i dyscyplina w dużych
liczebnie grupach,
ilość czasu poświęcanego na
przygotowanie do zajęć,
w planowaniu tego, co właściwie
z dziećmi robić.

angielskiebajanie.pl (R)
Przedszkolak
nie
będzie
wszak
uzupełniał podręcznika przy stoliku
przez 30 minut! Jeżeli stawiasz właśnie
swoje pierwsze kroki w zawodzie
lektora
języka
obcego
lub
w
przeszłości nie miałeś jeszcze okazji
uczyć właśnie tej grupy wiekowej,
zapraszam Cię do lektury!

Z drugiej strony, podczas pracy
z maluchami być może spotkasz się z
początkowymi trudnościami:
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Przed rozpoczęciem pracy w przedszkolu
warto udać się do placówki i zrobić
rekonesans w salach. Zabawki, gry,
plansze
i
sprzęty,
które
możesz
wykorzystywać w ciągu roku, będą
ogromnym ułatwieniem już na etapie
planowania zajęć, a później także w
codziennej logistyce. Twoje plecy także
będą Ci wdzięczne! Zanotuj sobie to, co
może się przydać do określonych działów
tematycznych oraz w jakim miejscu to
później znajdziesz (i odłożysz).

angielskiebajanie.pl (R)
3 pomoce na dobry początek:

1. Pacynka: jako stały element zajęć, m.in.
do
powitanek
i
pożegnań,
do
wyciszania grupy oraz jako „asystent”
w tzw. rutynach zajęciowych.
2. Flashcards: jeden zestaw do wszystkich
działów tematycznych, które planujesz
wprowadzić w tym roku, a także
pojedyncze karty obrazkowe lub
plansze do wprowadzenia języka w
zaplanowanych grach, piosenkach i
rymowankach.
Jeżeli
uczysz
najmłodsze dzieci, zwłaszcza w dużych
grupach, to warto od razu zaopatrzyć
się w karty A4.
3. Box: czyli dowolny pojemnik, pudło, czy
skrzynia, do której będziesz pakować
materiały potrzebne na dane zajęcia.
Jeżeli kursujesz w ciągu dnia między
kilkoma salami przedszkolnymi, szybko
przeniesiesz w ten sposób wszystkie
potrzebne rzeczy na raz. Dodatkowo,
dzieci nie będą mogły się doczekać,
aby zobaczyć co ukryłeś dla nich tego
dnia w skrzyni.

Warto gromadzić uniwersalne pomoce
dydaktyczne, które sprawdzą się do wielu
zabaw we wszystkich grupach wiekowych
w przedszkolu. Przykładem są beanbags,
które wykorzystasz między innymi do:
powitanek (zadawanie pytań w kole),
jako instrumenty do rytmizowania,
do wprowadzania i utrwalania kolorów,
liczebników, nazw części ciała,
a także do gier ruchowych oraz
aktywności TPR.
Innymi przykładami takich pomocy są:
chusta animacyjna,
kostka
z
kieszeniami
na
karty
obrazkowe.
Artykuł z propozycjami zabaw z chustą
animacyjną znajdziesz TUTAJ, a do zabaw
z kostką TUTAJ.
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JĘZYKI OBCE
W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU
Magister filologii angielskiej na UŁ. Współpracowała

z kilkoma szkołami językowymi w Łodzi, również jako

metodyk kursów dziecięcych. Prowadzi zajęcia dla dzieci,
w tym autorskie Angielskie Bajanie dla maluchów od 1-6
lat, wykorzystujące m.in. podejście multisensoryczne

i założenia Storytellingu. Trenerka nauczycieli języka
angielskiego.

Autorka

programów

nauczania

języka

angielskiego dla dzieci w przedszkolu, oraz klasach 1-3

i 4-6 SP, podręczników do nauki angielskiego dla dzieci
oraz artykułów o nauczaniu języka angielskiego

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Prywatnie
pała

pasją

Choreografię

do
i

sztuki

Techniki

szeroko

Tańca

pojętej:
na

AM

studiowała
w

Łodzi;

absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Grafika
komputerowa na PŁ; jest autorką i lektorem nagrań

edukacyjnych i beletrystycznych (nie tylko) dla dzieci,
twórczyni i administrator portalu angielskiebajanie.pl.

Po co dzieciom właściwie to nieokiełznane
dążenie do ciągłych sensorycznych
badań?
Otóż, dzięki niemu:
lepiej rozumieją i zapamiętują
informacje, które docierają do nich
przez kilka kanałów jednocześnie,
zdobywanie wiedzy staje się bardziej
zróżnicowane - czyli atrakcyjniejsze,
odczuwają pozytywne emocje
wywołane ciekawymi, różnorodnymi
bodźcami, co również pomaga im
lepiej zapamiętać dane doświadczenie.

Podejście multisensoryczne
(wielozmysłowe/poisensoryczne) do
uczenia się to aktywizowanie więcej niż
jednego kanału sensorycznego
w celu przetworzenia informacji
nabywanych podczas nauki.

angielskiebajanie.pl (R)
Opiera się ono na rozróżnieniu trzech
kanałów sensorycznych,
aktywizowanych w procesie uczenia się:
wzrokowej,
słuchowej,
kinestetycznej
(czuciowej i ruchowej).

Jeśli chcesz poznać listę gadżetów, które
będą aktualizować zmysły dzieci przez
okrągły rok podczas językowych zajęć z
elementami multisensoryki, zajrzyj na
następną stronę.

Małe dziecko wykorzystuje całe swoje
ciało, by poznawać świat. A więc chce
wszędzie włazić, wszystko obejrzeć.
Powąchać. Polizać. Pogryźć.
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JĘZYKI OBCE
MULTISENSORYCZNIE

Wszelkie zabawy stymulujące zmysły w pozytywny sposób wpływają na rozwój
dziecka, nie tylko językowy. Im głębiej wejdziemy w doświadczanie danej sytuacji,
tym lepiej zapamiętamy informacje, które nam przekazano.
Dlatego aktywności multisensoryczne są szczególnie korzystne podczas pracy z
dziećmi nie tylko w żłobku i przedszkolu, ale również w szkole.
Warto zadbać o wprowadzenie kilku prostych aktywności pobudzających wszystkie
zmysły. Na kolejnej stronie znajdują się pomysły na sprawdzone gry i zabawy, które
nie tylko zaktywizują zmysły, ale także sprawią, że Twoi Młodzi Poligloci będą
zaangażowani w proces nauki.

angielskiebajanie.pl (R)
""Zapachy to wyzwalacze wspomnień! Mogą
pomóc nam błyskawicznie przywołać
wiedzę, żywe odczucia
i silne emocje. Ma to związek z obszarami w
mózgu, które uaktywniają się, gdy
docierają do nas cząsteczki zapachowe. Te
obszary to amigdala
i hipokamp – odpowiedzialne
za odczuwanie emocji oraz pamięć (White,
A., Psychology Today, 2015)" (WodzickaDondziłło, Get Creative, 2019).

Pachnąca sala
Przed pierwszymi zajęciami rozpyl w sali
zapach morza lub lasu. Kiedy zajęcia się
rozpoczną, poproś dzieci, by skupiły się
na tym, jaki zapach czują. Zapytaj, z jakim
miejscem kojarzy im się zapach i czy były
tam
kiedyś.
Możesz
przeprowadzić
zabawę dramową - odegrajcie czynności,
które wykonujecie w lesie lub nad morzem.
A na konie zajęć możesz pozwolić
dzieciom położyć się na dywanie z
zamkniętymi oczami i zachęcić, by
wyobrażały sobie, że przeniosły się do
tego miejsca, które opisujesz.
Na następne zajęcia możecie przynieść
skarby zebrane na letnich plażach lub w
lesie i zmienić salę w plażę lub las.
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JĘZYKI OBCE
MULTISENSORYCZNIE

Wypełnij pudełko dowolnym sypkim
materiałem, np. grochem, drobnymi
ścinkami
papierowymi
lub
pomponami. Umieść w pudle drobne
realia związane z tematyką zajęć: np.
pamiątki z wakacji (muszelki, foremki)
lub skarby lasu.

angielskiebajanie.pl (R)

Dzieci kolejno szukają właściwych
elementów starając się rozpoznać je
po kształcie, lub nazywają je, gdy je
zobaczą.
Starsze dzieci mogą grać w
kto pierwszy odnajdzie
element
w
pudełku,
przyciska
hotelowy lub wykonuje inną,
wcześniej czynność.

wyścigi właściwy
dzwonek
ustaloną
Możesz również zrobić
w pudełku otwór,
przez który cała
grupa zobaczy, co się
w nim znajduje.
Cała grupa, oprócz jednej osoby, której
zadaniem będzie rozpoznać przedmiot
ukryty w pudełku - z pomocą dotyku i
dzięki podpowiedziom pozostałych dzieci.
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PRZYKŁADOWY ROZKŁAD TEMATYCZNY
W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU

scan or click!

angielskiebajanie.pl (R)
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TEORIA I PRAKTYKA

Pełna pasji trenerka nauczycieli języków
obcych, Product Marketing Manager
w wydawnictwie Nowa Era,

blogerka edukacyjna i life-stylowa.

Prywatnie mama dwójki dzieci. Prowadzi dwa
blogi

i

fanpage'e,

doświadczeniem

na

obu

zawodowym

dzieląc

i

choć z dwóch różnych perspektyw -

się

życiowym,

trenera oraz pracującej mamy.

Karolina Kępska opowie nam, jaki wpływ na rozwój dzieci ma
nauka języków obcych
od najmłodszych lat. Pomaga czy przeszkadza?
Odpowie także na pytania:

czy maluchy na zajęciach językowych
rzeczywiście się uczą,
czy obecna forma nauczania języków
w przedszkolu jest skuteczna,
czy techniki nauczania stosowane
w dużych grupach przedszkolnych są
efektywne,
co lubi ludzki mózg, jaka jest recepta
na zdobywanie wiedzy i umiejętności
w każdym wieku?

angielskiebajanie.pl (R)
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scan or click!

TEORIA I PRAKTYKA

Magister edukacji wczesnoszkolnej i wychowania
przedszkolnego, a także absolwentka studiów

podyplomowych z wczesnego nauczania języka

angielskiego. Obecnie pełna pozytywnej energii
właścicielka szkoły językowej, z niemal 10-letnim

doświadczeniem w pracy nauczyciela wychowania
przedszkolnego. Autorka bloga Małe duże.

Trenerka nauczycieli i autorka artykułów do
czasopism "Wychowanie w przedszkolu"

oraz "Get Creative!". Uwielbia książki (również te

dla dzieci), nauczycielskie gadżety i swój różowy
rozklekotany rower.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu,
w którym Monika Niedźwiedzka
opowiada o tym:

jak rozwijać sprawność
komunikacyjną z małymi dziećmi
(w domu i w przedszkolu),
komunikacja na zajęciach
w dużych grupach
przedszkolnych,
techniki, zabawy i triki
na rozwijanie sprawności
komunikacyjnej.
scan or click!

angielskiebajanie.pl (R)
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TEORIA I PRAKTYKA

Pełna pasji nauczycielka z wieloletnim
stażem, właścicielka szkoły językowej,

autorka szkoleń dla nauczycieli, bloga
edytapikulska.pl, oraz współautorka

podręcznika do nauki języka angielksiego w
zerówce. Prywatnie - pasjonatka podróży i
fanka kina niezależnego, niepokornego,

przestawiającego zwykłe i niezwykłe historie
z życia wzięte

Zapraszamy do wysłuchania podcastu,
w którym Edyta Pikulska opowiada o tym:
jak szybko dzieci
zapamiętują słownictwo,
ile nowych słówek na raz
wprowadzać dzieciom
w różnym wieku,
jak utrwalać słownictwo w domu
i przedszkolu,
i nie tylko!

angielskiebajanie.pl (R)
scan or click!
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TEORIA

Profesor nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki oraz filolog angielski.

Pracuje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach i prowadzi zajęcia z metodyki
nauczania języka angielskiego
w klasach 1-3 i przedszkolu.

Autorka wielu publikacji metodycznych
i naukowych, m. in. książki

"Efektywnie i atrakcyjnie, czyli o przedszkolnym
i wczesnoszkolnym nauczaniu języka

angielskiego", a także kursu do nauki języka
angielskiego w przedszkolu.

CZY TO SZKODZI?
Zapraszamy do lektury wywiadu z profesor Agnieszką Szplit o tym,
czy nauka języków obcych od najmłodszych lat szkodzi dzieciom.
Czy szkodzi? Nie, na pewno nie. Może
pomóc. Nawet jeśli sam język angielski
nie utrwali się w pamięci maluchów to
jest wiele innych korzyści z udziału w
zajęciach językowych. Język obcy to
powiększenie liczby bodźców, które
pobudzają dzieciaki do rozwoju. To
trening
pamięci,
bo
dzieci
zapamiętują nowe słowa i wyrażenia.
Kontakt z obcym językiem to także
zbliżenie do świata innych ludzi,
rozwijanie
świadomości
istnienia
innych kultur i narodowości, nauka
tolerancji. Kontakt z językiem obcym
przynosi wiele korzyści - dajemy
dziecku szansę na sukces.

Ale czy ten sukces jest pewny?
Niestety nie, bo na naukę ma wpływ
wiele różnorodnych czynników. Są
osoby, które lepiej uczą się, kiedy
świadomie
wykorzystują
swoje
logiczne myślenie i strategie uczenia
się. Dzieci tego nie robią, bo nawet
takie
strategie
jeszcze
nie
ukształtowały
się.
Dlatego
jeśli
porównany tempo uczenia się języka
dzieci starszych i młodszych to
okazuje się nawet, że to właśnie
starsze szybciej się go uczą.

angielskiebajanie.pl (R)
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Kiedy
rozpoczyna
się
kształtowanie
zdolności
porozumiewania
się
–
odbierania komunikatów werbalnych
i reagowanie na nie? To pytanie zaczęło
mnie nurtować, gdy jako przyszła mama
otoczyłam się literaturą traktującą o
rozwoju dzieci przed narodzinami. To
fascynujące,
jak
długą
drogę
przechodzimy jeszcze przed przyjściem na
świat; jak z niewidocznych dla oka
komórek
stajemy
się
zdolnymi
do
funkcjonowania
w
świecie
istotami. Oczywistym jest, że podczas
życia płodowego ludzkie ciało przechodzi
przez etap przygotowań. Konieczne jest
wykształcenie odpowiednich narządów
i funkcji organizmu, by po narodzinach
dziecko
mogło
odbierać
sygnały
dźwiękowe, a później odpowiadać na nie.

W czasie od 3 do 9 miesiąca życia
płodowego kształtują się tzw. narządy
aparatu mowy i rozpoczyna się ich
funkcjonowanie.
Do
tych
narządów
zaliczają
się:organy
nadawcze,
organizujące
informacje
(obszary
myślowe),
produkujące
substancję
(ośrodki i drogi nerwowe, nasada, krtań,
płuca) kontrolujące (słuch, wzrok, drogi
oraz centralne ośrodki słuchowe
i czuciowe), a także odbiorcze (słuch,
wzrok, drogi oraz centralne ośrodki
słuchowe
i
wzrokowe,
obszary
myślowe). Pierwsze zjawisko, które dziecko
odbiera i zapamiętuje to doświadczenie
rytmu: kołysanie w czasie chodzenia
mamy, wibracja i dźwięk uderzeń jej serca.

angielskiebajanie.pl (R)
Oto znaczące dla rozwoju mowy dziecka
"momenty" życia prenatalnego, które
wymieniam w znacznym uproszczeniu
(opracowanie na podstawie: Podstawy
rozwoju mowy u dzieci, Kamińska, Siebert,
2012).

Schemat prenatalnego rozwoju mowy można
w znacznym uproszczeniu ująć następująco:
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KSIĄŻECZKI NA JESIEŃ

Maria Damrath jest autorką bloga

Let’s read in English. Z wykształcenia jest
nauczycielką języka angielskiego,
z wieloletnim doświadczeniem
w pracy z dziećmi.

Wplatanie czytelnictwa w nauczanie jest

dla niej nieodłącznym elementem codziennych

zajęć. Jej podopieczni z ogromną uwagą słuchają
czytanych publikacji, rozbudzając swoją
wyobraźnię, poszerzając słownictwo

i rozwijając zainteresowanie książką.
Let’s read in English!

Przygotuj się na nowy rok z angielskim.

Mam niesamowtą słabość do twórczości
Nicka Sharratta, więc nie mogłam się
oprzeć pokusie przedstawienia Wam
jednej z wielu interaktywnych książeczek
jego autorstwa. Cheese and Tomato
Spider nadaje się na każdą porę roku,
więc na pewno sprawdzi się jako złoty
środek na wypełnienie wolnego czasu
podczas długich jesiennych wieczorów
spędzanych z pociechami w domu, bądź
posłuży
jako
niezastąpiona
pomoc
dydaktyczna
w
przygotowaniu
interesujących zajęć w przedszkolu.

angielskiebajanie.pl (R)
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KSIĄŻECZKI NA JESIEŃ

Lekka i pełna humoru historyjka w prosty sposób promuje udział w zajęciach
przedszkolnych. Ta barwna i napisana rymowanym językiem książeczka powinna
przekonać wszystkich mniej śmiałych lub mających jakiekolwiek obawy przed
pójściem do szkoły/przedszkola, że to wspaniała przygoda, której wszyscy powinni
wyczekiwać! Mali słuchacze z pewnością obdarzą sympatią głównego bohatera
i odnajdą w nim wiele podobieństw do nich samych. Polecam!

angielskiebajanie.pl (R)
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KSIĄŻECZKI NA ZIMĘ

Jestem fanką twórczości Emily Gravett,
której książki są urokliwe w swojej
prostocie, a równocześnie wymowne i
przepełnione humorem. Jeśli zachwyciły
Was propozycje, pt. "Monkey and Me" ,
"Matilda's Cat" czy "Orange Pear Apple
Bear" , to seria Bear and Hare także
skradnie
Wasze
serca.
Przygody
Niedźwiedzia i Zająca mają 3 części - 1) Go
Fishing! 2) Snow! 3) Where's Bear?
Wszystkie są warte uwagi, jednakże ze
względu na porę roku, zajrzymy dziś do
wnętrza pozycji "SNOW".

Miś i Zając - to para najlepszych
przyjaciół, którzy uwielbiają wspólnie
spędzać czas i dobrze się bawić. W
książeczce
SNOW!
bohaterowie
zapraszają czytelnika do udziału w
śnieżnej przygodzie. Zając z uśmiechem
na twarzy i entuzjazmem angażuje się w
zabawy na śniegu

angielskiebajanie.pl (R)
Jakże ekscytujące jest próbowanie
śnieżynek, pozostawianie śladów w
śnieżnym puchu, walka na lodowe kule
czy budowanie śniegowych postaci.
Mimo wielu atrakcji, Niedźwiadek nie do
końca sprawia wrażenie szczęśliwego i z
rezerwą
poddaje
się
śnieżnym
aktywnościom!
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acorn
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leaf
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leaves
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mushroom
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pumpkin
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pear
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apple
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berries
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plums
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squirrel
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mouse
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owl
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deer
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fox
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crow

angielskiebajanie.pl (R)

spider
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beetle

