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Wiedza

K_W05  K_W6  K_W12  

CEL PRZEDMIOTU

 Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z metodyką nauczania języka obcego w praktyce w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w 

przedszkolu. Student  zna oraz potrafi używać gry i zabawy w procesie nauczania, wykorzystuje piosenki oraz bajki w nauczaniu dzieci, potrafi 

tworzyć  scenariusze zajęć językowych. Potrafi ocenić przydatność materiału dydaktycznego do realizacji zadań w zakresie nauczania języka 

angielskiego. Potrafi dokonać oceny postępu ucznia.  Poddaje krytycznemu osądowi poznane metody i techniki nauczania uwzględniając 

specyficzne wymagania wyżej wymienionej grupy wiekowej. Wdraża własne pomysły i wyniki poszukiwań do wykonywania prac 

projektowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Znajomość języka obcego na poziomie nie niższym niż B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Student zna podstawową terminologię z zakresu medodyki nauczania języka obcego.

Student jest zaznajomiony z obcojęzyczną literaturą dziecięcą zorientowaną na zastosowanie 

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)
Metodyka nauczania języka obcego dziecka. 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny



W3

U1

U2

U3

U4

K1

K2

K3

Potrafi analizować własne działania dydaktyczne, modyfikować je do potrzeb realizacji 

zadań dydaktycznych i wychowawczych.

K_U01  K_U02  K_U14  

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania się.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektując i wykonując zadania 

dydaktyczne.

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_W05  K_W6  K_W12  

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 

praktycznych.

Student posiada wiedzę z zakresu własności intelektualnej i prawa autorskiego mające 

zastosowanie w nauczaniu języka obcego 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 dydaktycznych na lekcji języka obcego. 
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Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 20% 10% zależy od wykładowcy

W1

W2

W3

U1

U2

U3

U4

K1

K2

K3

Język nauczany i rodzimy. Problemy używania języka ojczystego. 

Potrafi analizować własne działania dydaktyczne, modyfikować je do potrzeb realizacji 

zadań dydaktycznych i wychowawczych.

Zapoznanie się z literaturą obcojęzyczną dla dzieci z nakierowaniem na realizację zadań dydaktycznych. 

Konspekty zajęć na podstawie bajek i literatury dziecięcej.

Elementy teatru oraz dramy w nauczaniu języka angielskiego.

Trudności w nauczaniu języka obcego w szkole podstawowej w klasach I-III oraz w 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 

dydaktycznych na lekcji języka obcego. 

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 praktycznych.

Gry i zabawy językowe dla dzieci przedszkolnych. Pomoce dydaktyczne wykorzystywanie w grach i 

zabawach językowych. Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych.

Gry i zabawy językowe dla dzieci szkolnych. Tworzenie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych w 

grach i zabawach językowych wspomagających naukę  gramatyki oraz słownictwa w klasach I-III.

Sposoby oceniania i ewaluacji postępów w nauce języka obcego w klasach I-III oraz w przedszkolu. 

Wykorzystanie technik samooceny ucznia (Self-assessment, portfolio assessment).

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania się.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektując i wykonując zadania dydaktyczne.

Wykazuje się kreatywnością i innowacyjnością w projektowanu oraz przeprowadzaniu zadań 

dydaktycznych w zakresie nauczania języka obcego. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

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 obcego.

Student jest zaznajomiony z obcojęzyczną 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 obcego w szkole podstawowej i przedszkolu.

Tworzenie konspektów zajęć na podstawie piosenki. Nauczanie zwrotów oraz słownictwa w oparciu o 

tekst piosenki Zapoznanie się ze scenaruiszami zajęć opartych na piosenkach.

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin
Temat

Piosenka- rola muzyki i ruchu w nauczaniu języka obcego. 
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Praca własna studenta
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