
Kod 

przedmiotu
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Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Językowy Język wykładowy

II Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

K_W05  K_W6  K_W11  

CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie studentów do wykorzystania gier i zabaw, które mogą być przydatne jako narzędzie służące nauczaniu języka obcego w 

grupach przedszkolnych oraz klasach I-III oraz uświadomienie studentowi możliwości, jakie niesie z sobą ich wykorzystanie w nauczaniu 

małych dzieci języka obcego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Znajomość języka obcego na poziomie B1+/B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Student zna podstawową terminologię z zakresu medodyki nauczania języka angielskiego.

Student jest zaznajomiony z anglojęzyczną literaturą dziecięcą zorientowaną na 

zastosowanie w szkole podstawowej i przedszkolu.

Student posiada wiedzę z zakresu własności intelektualnej i prawa autorskiego mające 

zastosowanie w nauczaniu języka anglieskiego w szkole podstawowej i przedszkolu.

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny



U1

U2

U3

K1

K2

K3

jest wrażliwy na wszelkie problemy uczestników procesów edukacyjnych i wychowawczych, 

jednocześnie jest gotowy do angażowania swojej  wiedzy i umiejętności w ich jak najlepsze 

rozwiązywanie

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania się.

Wykazuje się kreatywnością i innowacyjnością w projektowanu oraz przeprowadzaniu zadań 

dydaktycznych w zakresie nauczania języka obcego. 

K_K01  K_K02  K_K04  

Kompetencje społeczne

Umiejętności

K_U02  K_U11  K_U14  

Samodzielnie tworzy i realizuje konspekt zajęć dla odbiorców w szkole podstawowej i w 

przedszkolu.

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią 

dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań 

Student potrafi właściwie dobrać metody nauczania do grupy wiekowej ucznia, potrafi 

wyszukać oraz dopasować dostępne materiały, środki, informacje oraz metody pracy 

potrzebne do realizacji zadań dydaktycznych na lekcji języka angielskiego. 
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Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

Rodzaje zabaw, znaczenie zabawy.

Wykorzystanie gier i zabaw w edukacji lingwistycznej dziecka - metodyka pracy.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Niestacjonarne

0

0

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

0Suma

ECTS 0

jest wrażliwy na wszelkie problemy uczestników procesów edukacyjnych i wychowawczych, 

jednocześnie jest gotowy do angażowania swojej  wiedzy i umiejętności w ich jak najlepsze 

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania się.

Wykazuje się kreatywnością i innowacyjnością w projektowanu oraz przeprowadzaniu zadań 

dydaktycznych w zakresie nauczania języka obcego. 

Liczba godzin
Temat

Samodzielnie tworzy i realizuje konspekt zajęć dla odbiorców w szkole podstawowej i w przedszkolu.

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Student zna podstawową terminologię z zakresu medodyki nauczania języka angielskiego.

Student jest zaznajomiony z anglojęzyczną literaturą dziecięcą zorientowaną na zastosowanie w szkole 

podstawowej i przedszkolu.

Student posiada wiedzę z zakresu własności intelektualnej i prawa autorskiego mające zastosowanie w 

nauczaniu języka anglieskiego w szkole podstawowej i przedszkolu.

Student potrafi właściwie dobrać metody nauczania do grupy wiekowej ucznia, potrafi wyszukać oraz 

dopasować dostępne materiały, środki, informacje oraz metody pracy potrzebne do realizacji zadań 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w 

celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i 

Cechy mowy i myślenia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Gry - istota, rodzaje, znaczenie w edukacji dziecka.

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Zabawa jako metoda edukacyjna w pracy z dzieckiem.
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Wykład Ćwiczenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Iluk J., Jak uczyć małe dzieci, 2002.

Uzupełniajaca

Kapica G., Zabawa, Warszawa 1997.

Rychta D., Gry i zabawy w nauczaniu języka obcego.

Jaroszewska A., Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym.
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Bzdak A., Program edukacji językowej w klasach I-III: gry i zabawy w nauczaniu.
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