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Program nauczania ogólne założenia
Marta K. Kotarba

Z

dajê sobie sprawê, ¿e niniejszy artyku³ stanowi
teoretyczne ujêcie zagadnienia. Wydaje mi siê
jednak celowe omówienia podstaw konstruowania
programów nauczania. Mo¿e to pomóc chocia¿by przy
wyborze odpowiedniego programu, gdy¿ bêdziemy
wiedzieli na jakie elementy szczególnie zwróciæ uwagê.
Zacznijmy od pojêcia treœci kszta³cenia, które jak dot¹d
nie doczeka³o siê jednoznacznej, nie budz¹cej
sprzeciwów definicji. Przyjmiemy zatem, ¿e treœæ
kszta³cenia jest pojêciem szerszym ni¿ materia³
nauczania i obejmuje ogó³ znaczeñ prawomocnie
uznanych za wa¿ne i wartoœciowe, które nauczyciel
udostêpnia uczniom w procesie kszta³cenia. Wed³ug tej
definicji oprócz materia³u nauczania, do treœci
kszta³cenia zliczymy tak¿e okreœlone zachowania,
postawy spo³eczne itp. Osobie prowadz¹cej zajêcia z
jêzyka obcego w przedszkolu z regu³y pozostawiona jest
du¿a dowolnoœæ w doborze owych treœci. Zwi¹zane jest to
z tym, i¿ ka¿dy nauczyciel jest inny, a tak¿e to w³aœnie
lektor mo¿e najtrafniej oceniæ, czym uczniowie siê
interesuj¹ i zgodnie z ich oczekiwaniami dostosowywaæ
program do s³uchaczy. W ten sposób ani uczniowie ani
prowadz¹cy nie s¹ ograniczeni przez sztywne ramy
odgórnie narzuconego programu.
Je¿eli ju¿ wiemy co chcemy osi¹gn¹æ w procesie
kszta³cenia, czyli okreœliliœmy cele kszta³cenia, o czym
by³a mowa w poprzednim artykule (por. Cele kszta³cenia
jêzykowego w przedszkolu [w:] The Teacher nr 8-9 (31)
2005), to najwy¿szy czas zaplanowaæ nasz¹ pracê. Nie
trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e program kursu jêzyka
angielskiego w przedszkolu powinien zostaæ
dostosowany do mo¿liwoœci dzieci w danym wieku. Nie
jest istotne czy planujemy pracê sami bazuj¹c na
dostêpnych nam podrêcznikach, czy korzystamy z
gotowych programów, które s¹ obecne na rynku
wydawniczym. Zawsze nale¿y mieæ na uwadze, ¿e
program nauczania powinien zawieraæ wytyczne
dotycz¹ce tego, jakie wiadomoœci, umiejêtnoœci czy
nawyki maj¹ przyswoiæ sobie uczniowie. Ponadto
program powinien zawieraæ informacje na temat tego, w
jakiej kolejnoœci s³uchacze maj¹ przyswajaæ sobie owe
wiadomoœci czy umiejêtnoœci.
I tak podstawowymi sk³adnikami programów nauczania s¹:
uwagi wstêpne – wytyczaj¹ ogólne i szczegó³owe cele
nauczania jêzyka obcego w przedszkolu,
 materia³ nauczania: prezentuje podstawowe s³owa czy
zwroty, jakie dzieci maj¹ sobie przyswoiæ,
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uwagi o realizacji programu – wraz z wykazem metod,
technik pracy, okreœlonych regu³ postêpowania,
eksponuje siê tu ponadto formy organizacyjne i œrodki
umo¿liwiaj¹ce efektywne prowadzenie zajêæ.

Warto podkreœliæ, ¿e realizowane tematy zajêæ z jêzyka
obcego w przedszkolu mog¹ ulegaæ zmianie, w zale¿noœci
od zainteresowañ oraz mo¿liwoœci dzieci. Generalnie jednak
dzieci poznaj¹ s³owa, które mo¿na sklasyfikowaæ w tzw.
bloki tematyczne. Tytu³y bloków s¹ umowne np. kolory,
liczby, zwierzêta, rodzina, w domu itd. Poszczególne s³owa
i zwroty zaleca siê umieszczaæ w ró¿nych kontekstach.
Warto równie¿ ³¹czyæ bloki tematyczne, które dzieci ju¿
znaj¹ np. zwierzêta i kolory – mo¿na pytaæ o kolory
poszczególnych zwierz¹t lub owoce, kolory i liczy – liczymy
owce i okreœlamy ich kolory itd. W programie uwzglêdnia
siê te¿ tzw. zajêcia okolicznoœciowe, zwi¹zane z
obchodzeniem urodzin, walentynek czy na przyk³ad Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia czy Œwi¹t Wielkiej Nocy. Zakres
leksykalny na etapie przedszkolnym obejmuje oko³o 100 –
200 s³ów obcojêzycznych rocznie. S³ownictwo, jakie dzieci
poznaj¹ powinno byæ im bliskie i dotyczyæ ich samych.
Dobrze jest, gdy program nauczania jêzyka angielskiego
zintegrowany jest z programem wychowawczym i
dydaktycznym realizowanym w przedszkolu.
Jak ju¿ wy¿ej wspomnia³am program dzielony jest na
bloki tematyczne, które lektor uk³ada zgodnie z
preferencjami grupy i poœwiêca im tyle czasu, ile uzna za
stosowne. W trakcie roku szkolnego opracowanych zostaje
z regu³y oko³o szeœciu bloków tematycznych. Pamiêtaæ
nale¿y o wygospodarowaniu odpowiedniej iloœci czasu na
zajêcia powtórzeniowe! Ka¿dy blok tematyczny powinien
byæ wzbogacany licznymi grami, zabawami i zadaniami dla
dzieci, a tak¿e po³¹czony z nauk¹ wierszyków i piosenek.
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Wówczas nasze cele operacyjne opisujemy nastêpuj¹co:
dziecko œpiewa piosenkê o czêœciach cia³a i prawid³owo
wskazuje dane czêœci cia³a, dziecko pamiêta wierszyk o
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kolorach itd. Ze starszymi grupami mo¿na realizowaæ
tematy bardziej szczegó³owe np. W ³azience, Na wycieczce
itp. Mo¿emy wówczas nadbudowaæ znane dzieciom s³owa
z danego bloku tematycznego o kolejne, trudniejsze, o
wy¿szym stopniu z³o¿onoœci. W trakcie zajêæ lektorzy
powinni zapewniaæ dzieciom maksimum kontaktu z
jêzykiem angielskim poprzez stosownie: clasroom language
oraz social languag.
Przyk³ady bloków tematycznych
operacjonalizacji celów kszta³cenia:

wraz

z

prób¹

Zwierzêta









Dziecko potrafi pytaæ o ró¿ne przedmioty w jêzyku
obcym stosuj¹c proste konstrukcje (zdanie pytaj¹ce) –
what is this?
Dziecko potrafi udzieliæ odpowiedzi w jêzyku obcym na
pytanie What is it? Zaczynaj¹c wypowiedŸ od This is...
Dziecko prawid³owo wskazuje dane zwierzê domowe
lub dzikie na obrazku na polecenie nauczyciela wydane
w jêzyku obcym
Dziecko potrafi w jêzyku obcym podaæ nazwy zwierz¹t
domowych i dzikich widzianych na obrazkach
Dziecko pamiêta nazwy zwierz¹t domowych i dzikich
w jêzyku obcym i samodzielnie je stosuje

Liczby



Dziecko potrafi w jêzyku obcym policzyæ od 1 do 10
(opcjonalnie: dzieci starsze od 1 do 20)
Dziecko potrafi prawid³owo okreœliæ swój wiek stosuj¹c
proste konstrukcje




Dziecko rozumie pytanie: How much?
Dziecko potrafi w jêzyku obcym policzyæ przedmioty
np. obrazki, zabawki, owoce itp.

Kolory





Dziecko prawid³owo wskazuje kolor na obrazku na
polecenie nauczyciela wydane w jêzyku obcym
Dziecko prawid³owo reaguje na pytanie: What colour is
it ?
Dziecko potrafi w jêzyku obcym podaæ nazwy kolorów
Dziecko potrafi w jêzyku obcym podaæ nazwy kolorów
widzianych przedmiotów

W klasie







Dziecko potrafi w jêzyku obcym okreœliæ po³o¿enie
przedmiotów (on, under, in, etc.) stosuj¹c proste
konstrukcje
Dziecko prawid³owo wskazuje ¿¹dany przedmiot na
obrazku lub w klasie na polecenie nauczyciela wydane
w jêzyku obcym
Dziecko potrafi w jêzyku obcym podaæ nazwy
przedmiotów, których u¿ywa siê podczas zajêæ w klasie
Dziecko rozumie i reaguje odpowiednio na proste
polecenia w jêzyku obcym dotycz¹ce czynnoœci
wykonywanych w klasie: draw, cut out, stick etc.

W kolejnym artykule przyjrzymy siê zasadom nauczania
dzieci w wieku przedszkolnym. Zasady owe stanowi¹
ogólne normy postêpowania, które okreœlaj¹ jak nale¿y
realizowaæ cele kszta³cenia. Zasady nauczania wyjaœniaj¹
ponadto dlaczego nale¿y nauczaæ w okreœlony sposób.
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