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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dydaktyka nauczania języka angielskiego

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Teaching English to Young Learners

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

I

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina Językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Małgorzata Tetiurka

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

7

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty 90 III-V

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 
kierunkowych 

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Poziom języka angielskiego nie niższy niż B2

C1 Wypracowanie bogatego warsztatu dydaktycznego, pozwalającego na nowoczesne 
prowadzenie nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym.

C2 Uzyskanie wiedzy w zakresie bieżących trendów w dydaktyce języków obcych na 
poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

C3 Uzyskanie wiedzy w zakresie oceniania kształtującego i sumatywnego.

C4 Nabycie umiejętności odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania 
materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do 
samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej poszerzanie wiedzy 
i umiejętności.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 ma podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania 
języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej 
w powiązaniu z innymi dyscyplinami i rozumie 
znaczenie edukacji filologicznej we współczesnym 
świecie

K_W08 
K_W09 
K_W12 
K_W16

W_02 ma podstawową wiedzę o najważniejszych 
osiągnięciach w dziedzinie badań nad przyswajaniem 
języka obcego przez dzieci

K_W10 
K_W11 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W_03 ma podstawową wiedzę na temat korzystania i 
tworzenia tekstów fachowych w dziedzinie dydaktyki 
nauczania języka angielskiego 

K_W13 

K_W15 

K_W17 

K_W18

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 korzystając z literatury fachowej potrafi rozpoznać 
zależności między zmianami społeczno-kulturowymi a 
zmianami w dydaktyce nauczania języka obcego

K_U10 
K_U11 
K_U12

U_02 umie przedstawiać swoje argumenty a także reagować 
na argumenty innych z zachowaniem zasad 
obowiązujących w dyskursie naukowym

K_U12 
K_U13 
K_U14 
K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 rozumie potrzebę nieustającego dokształcania się 
wynikającą z etosu pracy nauczyciela i gotów jest do 
podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych 

K_K03 
K_K04 
K_K05
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I semestr (III) 
1. Jak uczą się dzieci? Aspekt kognitywny 
2. Jak uczą się dzieci? Aspekt afektywny 
3. Etapy rozwojowe wg. Piageta i implikacje dla nauczania 
4. Lev Vygotski i ZPD 
5. Jerome Bruner i praktyczne zastosowanie pojęcia ‘scaffolding’ 
6. Charakterystyka dzieci na poszczególnych etapach edukacyjnych 
7. Zastosowanie taxonomii Blooma przy konstruowaniu zadań dla dzieci 
8. Techniki pracy z małymi dziećmi: metoda dramy 
9. Techniki pracy z małymi dziećmi: wykorzystanie gier i zabaw, TPR 
10. Techniki pracy z małymi dziećmi: rola pacynek w nauczaniu umiejętności 
mówienia 
11. Storytelling - rola opowiadań w pracy z małym dzieckiem 
12. Wykorzystanie Realbooks w nauczaniu dzieci 
13. Praca z piosenką i rymowanką na lekcji języka angielskiego 
14. Przygotowanie do praktyk, omówienie zadań obserwacyjnych 
15. Podsumowanie semestru 
II semestr (IV) 
1. Omówienie praktyk obserwacyjnych 
2. Techniki nauczania: techniki nauczania słownictwa 
3. Techniki nauczania: techniki nauczania wymowy 
4. Techniki nauczania: techniki nauczania sprawności receptywnych – słuchanie 
5. Techniki nauczania: technika nauczania sprawności produktywnych - mówienie 
6. Techniki nauczania: technika nauczania sprawności receptywnych - czytanie 
7. Techniki nauczania: technika nauczania sprawności produktywnych - pisanie 
8. Techniki nauczania: techniki nauczania gramatyki 
9. Nauczanie holistyczne, integracja sprawności, 
10. Język instrukcji klasowych, rola i udział języka ojczystego na lekcji języka 
obcego 
11. Struktura lekcji i zasady planowania lekcji, tworzenie konspektów 
12.  Microteaching 
13. Microteaching 
14. Przygotowanie do praktyk ciągłych  
15. Podsumowanie semestru 
III semestr (V) 
1. Omówienie praktyk ciągłych 
2. Style uczenia się a style nauczania 
3. Teoria wielorakich inteligencji Howarda Gardnera 
4. Rola nauczyciela, atmosfera na lekcji, utrzymanie dyscypliny, kontakty z 
rodzicami 
5. Projekty językowe na lekcji języka angielskiego 
6. Formy pracy na lekcji języka angielskiego (praca z cała klasą, indywidualna, 
pary otwarte, pary zamknięte, praca w grupach) 
7. Standardy osiągnięć ucznia - CEFR i Podstawa programowa, egzaminy 
zewnętrzne 
8. Ocena pracy uczniów, ocenianie formatywne i sumatywne. Samoocena, 
portfolio językowe, OK zeszyt 
9. Techniki kontroli ustnej i pisemnej. Tworzenie własnych zadań oceniających 
przyjaznych dziecku 
10.  Ewaluacja materiałów dydaktycznych 
11.  Adaptacje i tworzenie własnych materiałów dydaktycznych 
12.  CLIL 
13.  Programy nauczania 
14.  Wykorzystanie poezji na lekcji języka obcego 
15. Podsumowanie semestru
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

VI. Kryteria oceny 

Studenci oceniani są na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i terminowego 
wykonywania zadań praktycznych. 

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Miniwykład 
wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
Dyskusja

Obserwacja 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

W_02 Miniwykład 
wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
Dyskusja

Obserwacja 

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

W_03 Miniwykład 
wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
Dyskusja

Obserwacja 

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne 
Dyskusja 
Praca indywidualna 
Analiza tekstu

Obserwacja 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

U_02 Ćwiczenia praktyczne 
Dyskusja 
Praca indywidualna 
Analiza tekstu

Obserwacja 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca w grupach 
Praca w parach 
Dyskusja

Obserwacja 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen
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     VII.       Obciążenie pracą studenta 

VII. Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

90

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

120 
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