
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Dydaktyka nauczania języka angielskiego, I etap edukacyjny, nauczanie 

przedszkolne i wczesnoszkolne w klasach 1-3 - konwersatorium 

II rok studiów I stopnia, studia niestacjonarne 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Głównym celem kursu jest przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela języka angielskiego 

w przedszkolach oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej.  

C2 Kurs ma na celu zwrócenie uwagi na ten fakt, iż dzieci rozpoczynające naukę w szkole różnią się 

od swoich starszych kolegów i dorosłych nie tylko dysproporcjami fizycznymi, a przede wszystkim 

rozwojem umysłowym, emocjonalnym oraz psychologicznym, który ciągle się kształtuje. 

C3 Ponadto, kurs ma na celu przedstawienie profilu psychologicznego małego ucznia począwszy od 

jego charakterystyki, zdiagnozowania preferencji i stylów uczenia się oraz osobowości po etapy 

rozwoju mózgu.  

C4 Kursu ma na celu przygotowanie studentów do planowania  pojedyńczych aktywności 

oraz całych bloków lekcyjnych przy wykorzystaniu podręczników, własnych autorskich 

materiałów oraz innych pomocy dydaktycznych.  

C5 Ponadto, kurs ma na celu pogłebienie wiedzy studenta na temat nauczania słownictwa, 

roli gramatyki, technik i metod wykorzystywania bajek oraz piosenek w nauczaniu języka 

angielskiego oraz przystosowywania materiałów dydaktycznych i technik nauczania do 

potrzeb klasy.  

C6 Celem kursu jest przygotowanie studentow do samodzielnego planowania, projektowania i 

prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

C7 Kursa ma na celu przygotowanie studentów do odbycia praktyki obserwacyjnej oraz ciągłej w 

klasach 1-3 szkoły podstawowej.. 

C8 Celem zajęć jest przedstawienie specyfiki pracy nauczyciela języka angielskiego jako języka 

obcego w młodszych grupach  wiekowych przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych 

kształtujących kompetencję komunikacyjną oraz uwzględniających specyfikę odbiorców i ich 

potrzeby. 

C9 Zdobycie i utrwalenie wiadomości i umiejętności na temat nauczania słownictwa, gramatyki, 

sprawności receptywnych i produktywnych, wykorzystania bajek, historyjek, piosenek, gier oraz 

elementow plastycznych niezbędnych do planowania lekcji oraz projektowania i adoptowania 

materiałów dydaktycznych. 

C10 Realizacja projektów w parach, grupach 2-3 osobowych oraz ndywidualnie. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Przedmiot stanowi część obowiązkową dla wszystkich studentów II roku filologii angielskiej 

studiów niestacjonarnych, którzy zdecydowali się na realizację ścieżki przedmiotów 

pedagogicznych. Zajęcia są częścią bloku zajęć poświęconych tematyce nauczania języka obcego w 

wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Zajęcia stanowią próbę charakterystyki pracy 

nauczyciela, znalezienia rozwiązania na trudności i wyzwania wynikające z pracy dydaktycznej z 

dziećmi oraz przedstawienia profilu małego ucznia oraz zastosowania odpowiednich form i narzędzi 

dydaktycznych niezbędnych do pracy z taką grupą wiekową. 

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Student powinien posiadać umiejętności 

czytania ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim, potrafić je streścić i przedstawić ustnie. Student 

powinien wykazywać się umiejętnością wyrażania swoich poglądów i opinii w języku angielskim,  

opisywać poprawnie własne przemyślenia i wykazywać chęć współpracy z innymi osobami w grupie. 



EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą dydaktyki nauczania języka angielskiego na I 

etapie edukacyjnym. 

EK P_W02 Student zna podstawową terminologię dotyczącą dydaktyki nauczania języka 

angielskiego na I etapie edukacyjnym. 

EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny dydaktyki w j. 

polskim. 

EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin metodycznych, a w 

szczególności dydaktyki nauczania j. angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. 

EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji metodycznej. 

EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań 

dydaktyki j. angielskiego. 

EK P_W12 Student zna podstawowe mechanizmy pracy nauczyciela j. angielskiego z dziećmi w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą 

teoretyczną i praktyczna w zakresie dydaktyki nauczania j. angielskiego dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednimi umiejętnościami poprawnego posługiwania się 

różnymi narzędziami pracy na zajęciach z dydaktyki nauczania  j. angielskiego. 

EK P_U01 Student posiada umiejętność stosowania różnych metod i form pracy na zajęciach. 

EK P_U01 Student posiada podstawową sprawność rozróżniania poziomów zaawansowania oraz 

doboru odpowiednich metod, narzędzi pracy i materiałów dydaktycznych do potrzeb małego ucznia. 

EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę i umiejętności w dziedzinie 

dydaktyki nauczania j. angielskiego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez czytanie 

rekomendowanej liteartury, korzystanie z multimedialnych zasobów towarzystw jezykowych oraz 

uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach i konferencjach metodycznych. 

EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 

dydaktyki nauczania j. angielskiego na I etapie edukacyjnym i rozumie perspektywy dalszego 

rozwoju. 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Konwersatorium (K) 
Liczba 

godzin 

Semestr I  

K1 Charakterystyka ucznia w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, omówienie 

mitów związanych z nauczaniem dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej. 
3 

K2 Cztery filary/drogi edukacji: uczyć się aby wiedzieć; uczyć się aby działać; uczyć się 

aby wspólnie żyć; uczyć się aby BYĆ. 
3 

K3 Omówienie typów osobowości w oparciu o wskaźnik psychologiczny MBTI 

(Meyers-Briggs Type Indicator), poznanie swoich preferencji, zdiagnozowanie 

preferencji ucznia oraz wykorzystanie tej wiedzy i świadomości do wyboru i nauczenia 

strategii językowych, które w konsekwencji prowadzą do autonomicznego i 

efektywnego zarządzania procesem uczenia się. 

3 

K4 Trzy teorie rozwoju kognitywnego (rozwoju mózgu): trzej kognitywni 

dewelopmentalisci: Piaget, Vygotsky i Bruner, omówienie i porównanie teorii – mini 

konferencja 

3 

K5 Podobieństwa i różnice między teorią Vygotskiego oraz Piageta – lekcja video oraz 

mini debata/konferencja. 
3 

K6 Projekt1 (praca w trzech grupach poświęcona 3 teoriom rozwoju mózgu, kazda 

grupa ma za zadanie przedstawić w dowolnej formie zalożenia swojej teorii. 
3 

K7 Omówienie zagadnień związanych z nauczaniem słownictwa dzieci w wieku 4 



przedszkolnym oraz w  klasach 1-3 szkoły podstawowej, ‘Learning Words’ (Rozdział 4, 

strony: 72 – 95) - Cameron, L.  (2001) Teaching Languages to Young Learners. 

Cambridge: CUP. 

K8 Nauczanie słownictwa dzieci w  wieku przedszkolnym oraz w klasach 1-3 szkoły 

podstawowej, lekcje demonstracyjne oparte na zastosowaniu kart z obrazkami 

(flashcards). 

4 

K9 Nauczanie słownictwa z wykorzystaniem multimediów oraz  podręcznikow do nauki 

języka angielskiego, przygotowania do projektu oraz wystawienie ocen . 
4 

Suma godzin 30 

Semestr II  

K1 Projekt2  (kazdy student indywidualnie ma za zadanie zaprojektować zadanie oparte 

na kartach obrazkowych wykorzystując wlasne autorskie materiały dydaktyczne. 
3 

K2 Rola gramatyki w nauczaniu słownictwa, praca z podręcznikami do nauki języka 

angielskiego dla klas 1-3. 
3 

K3 Omówienie zagadnień związanych z nauczaniem języka angielskiego w wieku 

przedszkolnym i w klasach 1-3 poprzez wykorzystanie bajek, historyjek oraz 

opowiadań. Learning through Stories’ (Rozdział 7, strony: 159 – 179) - Cameron, L.  

(2001) Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: CUP. 

3 

K4 Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym oraz w klasach 1-3 poprzez 

wykorzystanie bajek, historyjek oraz opowiadań, lekcje demonstracyjne. 
3 

K5 Projekt3 (kazdy student indywidualnie ma za zadanie przygotować bajkę 

wykorzystując wlasne autorskie materiały dydaktyczne. 
3 

K6 Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym oraz w  klasach 1-3 poprzez 

wykorzystanie piosenek, lekcje demonstracyjne. 
3 

K7 Projekt4 (kazdy student indywidualnie ma za zadanie przygotować jedną piosenkę 

wykorzystując wlasne autorskie materiały dydaktyczne. 
4 

K8 Nauczanie wczesnoszkolne z wykorzystaniem elementów plastycznych oraz gier. 4 

K9 Ewaluacja podręczników do nauczania języka angielskiego dla klas 1-3, planowanie 

lekcji z wykorzystaniem podręczników, autorskich materiałów oraz innych pomocy 

dydaktycznych. Mini projekt grupowy5 planowanie lekcji oraz wystawienie ocen 

koncowych. 

4 

Suma godzin 30 

Suma godzin w semestrze I i II 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez osobę prowadzącą (plakaty, karty pracy, oraz 

wszelkie materiały wykorzystywane przy lekcjach demonstracyjnych, tj. karty z obrazkami, książki, 

podręczniki do nauki języka angielskiego, realia, np. zabawki, kolorowe pudelka, flamastry, 

kolorowe długopisy, karton, kartki samoprzylepne, kredki, plakaty, kostiumy bohaterów z 

bajek, świece, magnesy, koce, itp. 

Autorskie ćwiczenia praktyczne 

Konspekty do zajęć 

Rzutnik projekcyjny, laptop, głośniki, kamera, dyktafon, odtwarzacz CD, dostęp do Internetu 

Nagrania lekcji, lekcje demonstracyjne pozyskane z zasobów stowarzyszenia British Council 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują w ramach pracy domowej zadania typu: projektowanie fragmentów lekcji, 

układanie zadań klasowych, przygotowywanie autorskich materiałów dydaktycznych oraz 

wykonywanie wszelkich innym zadań wynikających z omawianego tematu lekcji. 

P1 Jednym z warunków zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

nieusprawiedliwionych. 

P2 Zarówno w I  jak i II semestrze studenci przygotowują liczne projekty w parach, grupach oraz 



indywidualnie. Projekty są ściśle związane z tematyką omawianych zagadnień, tj. teorie rozwoju 

mózgu, nauczanie słownictwa z wykorzystaniem kart obrazkowych, nauczanie gramatyki, 

wykorzystywanie historyjek, piosenek, elementów plastycznych oraz gier do planowania lekcji dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zastosowaniem wybranych technik nauczania.  

P3 W związku z charakterem kursu, elementem oceny studenta jest jego uczestnictwo i 

zaangażowanie w zajęcia 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 60 godz.  

Przygotowanie się do zajęć 20 godz.  

Dodatkowa praca domowa 10 godz. 

Przygotowanie materiałów do zajęć 10 godz.  

Konsultacje projektowe 6 godz.  

Wykonanie projektu 15 godz.  

SUMA 121 godz. 

Sumaryczna liczba punktów ects dla przedmiotu, sem I i II 4 
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie 

posiada 

podstawowej 

wiedzy 

z dydaktyki 

nauczania jezyka 

obcego w zakresie 

nauczania 

wczesnoszkolnego. 

Student posiada 

ogólną wiedzę na 

temat przebiegu 

procesu 

dydaktycznego, 

zna podstawową 

terminologię 

dydaktyczną. 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę w zakresie 

dydaktyki 

nauczania j. 

angielskiego na I 

etapie 

edukacyjnym, zna 

terminologię 

dydaktyczną, 

techniki nauczania 

poszczególnych 

sprawności i 

kompetencji 

językowych. 

Student posiada 

pełną wiedzę z 

zakresu 

dydaktyki 

nauczania j. 

angielskiego na I 

etapie 

edukacyjnym. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiągnął 

wymaganych 

umiejętności w 

tworzeniu 

własnych narzędzi 

pracy ani 

posługiwaniu się 

nimi. 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia, ale potrafi 

posługiwac sie 

podstawową 

terminologią w 

zakresie nauczania 

wczesnoszkolnego. 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące 

prowadzenia zajęć 

na etapie 

wczesnoszkolnym  

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

dotyczące 

dydaktyki 

nauczania j. 

angielskiego na I 

etapie 

edukacyjnym. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z zadan domowych 

oraz projektow 

Brak 

zaangażowania we 

własny rozwój. 

Student nie 

angażuje się we 

wstawianie sobie 

celów i zadań. 

Student 

uczestniczy 

regularnie w 

zajęciach, 

terminowo 

przygotowuje 

prace domowe i 

projekty, ale jego 

postawa jest 

bierna, 

pozbawiona 

kreatywności i 

zaangażowania. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i 

terminowo oddaje, 

przygotowuje 

prace domowe i 

projekty, bierze 

czynny udział w 

przygotowaniu się 

do zajęć. 

Student z własnej 

inicjatywy 

angażuje się w 

działania 

podnoszące jego 

kompetencje 

(czyta pisma 

specjalistyczne, 

angażuje się w 

projekty 

pedagogiczne, 

itp.). 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konwersatorium jest obowiązkowe dla wszystkich studentów realizujących ścieżkę nauczycielską  i 

wpisane jest w minimum programowe bloku przedmiotów ze specjalizacji pedagogicznej studiów 

niestacjonarnych I stopnia roku II. 

mailto:ibatyra@wp.pl


Elementem dodatkowym kursu jest praktyka śródroczna obserwacyjna w wymiarze 30 

godzin lekcyjnych odbywająca się w semestrze drugim w szkole podstawowej w klasach  

1-3. Praktyka ciagla w klasach 1-3 planowana jest po realizacji I etapu edukacyjnego (na III 

roku studiów). Podczas praktyki studenci mają okazję obserwować autentyczne lekcje 

języka angielskiego i w ten sposób zweryfikować wiedzę zdobytą na zajęciach. 
Zajęcia odbywają się w języku angielskim. 

Konsultacje: piątki, godz. 18.15 – 19.00 oraz niedziele, godz. 8.15-9.00, pok. C-940 

 


