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O projekcie:
Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej na podstawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej

kształcenia

ogólnego.
Projekt

realizuje

21.

podpunkt

IV

punktu

Podstawy

Programowej

Wychowania

Przedszkolnego: „rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na
nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych,
teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych
podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w
grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są
wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami”
Głównym założeniem projektu jest osłuchanie się dzieci z językiem, swoboda w
wypowiadaniu

się

w

języku

angielskim,

zachęcanie

do

udzielania

odpowiedzi

i

komunikowania się po angielsku. Poznawanie języka w sposób naturalny w codziennych
zwrotach, poleceniach, zajęciach edukacyjnych, zabawach w kole, spacerach i wycieczkach.
To nabywanie nowych słów przy każdej nadarzającej się okazji. Wyrażanie siebie dzięki
muzyce, śpiewom, tańcu, zajęciom plastycznym, wykształcenie sprawności grafomotorycznej
i wzrokowe zapamiętywanie układów graficznych liter, które stanowią określone nazwy i
słowa w języku angielskim.
Nauka angielskiego powinna być dla dziecka przygodą. Musi kojarzyć się z przyjemnością i
zabawą. Aby była efektywna, powinna integrować się z zajęciami przeprowadzanymi w
przedszkolu, a celem tego programu jest łączenie tych dwóch aspektów. Projekt

jest

zintegrowany z pozostałymi treściami nauczania.
Plan pracy, został oparty o program ,,Mała akademia smoka Bazyla” Mirosławy Anny
Domińskiej. Dzięki temu dzieci, będą mogły pogłębiać wiedzę poprzez podręczniki,
ćwiczenia, pomoce dydaktyczne, karty pracy, które zostały opracowane jako pakiet
edukacyjny w/w programu. Na pewno ciekawym doświadczeniem dla podopiecznych będzie
ich kontakt z maskotką Koziołka Fikołka, która stanowi nierozłączny element programu.
Dzieci, będą porozumiewać się z Koziołkiem Fikołkiem, tylko w języku angielskim. Uważamy,

że maskotka wzbudzi poczucie bezpieczeństwa i skłoni podopiecznych do mówienia w
języku angielskim, a także zapamiętywania nowych słów.
Projekt “Koziołek Fikołek speaks English” zawiera tematykę ekologiczną, dzięki czemu łączy
się z projektem realizowanym w Przedszkolu nr 86 “Tęczowy Świat” - Ekokulturalne
Przedszkole. Połączenie nauki języka angielskiego z przyrodą ma na celu przybliżyć dzieci
do środowiska lokalnego, zainteresować swoim pięknem i zachęcić do przebywania na
świeżym powietrzu, podczas zdobywania wiedzy.

