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Załącznik  nr 3  do Karty Informacyjnej – wydawanie zgody na prowadzenie kursów    
                          kwalifikacyjnych dla nauczycieli 

 

Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego z  zakresu metodyki nauczania języka angielskiego 

w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego 

grupa I  Ciechanów 
                                                                                                                                

Lp. Terminy zajęć 

Godz. zajęć 

(od-do) 

Liczba godzin 

dydaktycznych 
Moduł* Treści programowe** Prowadzący 

1. 
24.05.2014 r. 

sobota 

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Wstęp do metod obserwacji lekcji. 

Przygotowanie i analiza zajęć. 
Anna Majewska 

2. 
25.05.2014 r. 

26.06.2014 r. 
 

10 godz. 

 

30 godz. 

Praktyki 
 
 
 

Praca własna 
 

10 obserwacji lekcji zgodnie z zaproponowanymi 

obszarami obserwacji zamieszczonymi w karcie 

obserwacji (Załącznik 6 do programu kursu) 

Sporządzenie komentarza wg arkusza zadań zgodnie z 

kartą obserwacji. 

Pod kierunkiem 
wykładowcy 

Anna Majewska 

3. 31.05.2014 r. 9.00 -15.45 7 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Rozkład materiału, integracja treści przedmiotowych.   

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności.  

 

Anna Majewska 
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4. 
13.06.2014 r. 

piątek 

9.00-13.45 

 
5 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Uwarunkowania nauczania języków obcych na etapie 

wczesnoszkolnym (przyczyny, uwarunkowania 

społeczne, korzyści, kontekst edukacyjny). 

Zagadnienia związane z fizycznym i psychicznym 

rozwojem dzieci w wieku od 7 do 11 roku życia oraz ich 

implikacje w nauczaniu języka obcego. 

Kompetencje nauczycieli etapu wczesnoszkolnego 

 

dr Eliza Podlecka 

5. 
14.06.2014 r. 

sobota 

9.00-13.45 

 
5 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Indywidualizacja nauczania (praca w grupach 
zróżnicowanych, autonomiczne uczenie się, wdrażanie 
do samooceny). 
 

Pomoce dydaktyczne. 

 
 

dr Eliza Podlecka 

6. 
30.06.2014 r. 

poniedziałek 

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Rozwijanie i integracja sprawności – znaczenie, zasady      

i techniki wiążące się z nauczaniem poszczególnych 

sprawności, problematyka błędu. 
Anna Majewska  

7. 
01.07.2014 r. 

wtorek 

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Doskonalenie 
języka 

angielskiego 

Opis osoby, dane personalne. 

Dom rodzinny, rodzina, najbliższe otoczenie. 

Życie mieszkańców; dzień powszedni. 

Peter Wierzchowski 
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8. 
02.07.2014 r. 

środa 

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Doskonalenie 
języka 

angielskiego 

Szkoła. 

Przyroda i środowisko. 
Peter Wierzchowski 

9. 
03.07.2014 r. 

czwartek  

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Doskonalenie 
języka 

angielskiego 

Czas, pory roku. 

Święta, zabawy. 
Peter Wierzchowski 

10. 
04.07.2014 r. 

piątek 

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Podstawowe koncepcje w nauczaniu języka obcego 

dzieci. 

Techniki pracy z dziećmi: 

- wiersze, rymy, wyliczanki dziecięce; 
- opowiadania; 
- bajki i opowieści fantastyczne; 
- teksty literackie; 
- piosenki, muzyka, rytm. 

dr Eliza Podlecka  

11. 
05.07.2014 r. 

sobota 

9.00-15.45 

 
7 godz. 

Doskonalenie 
języka 

angielskiego 

Praca i odpoczynek.  

Sposoby spędzania wolnego czasu. 
Peter Wierzchowski 

12. 
06.07.2014 r. 

niedziela 

9.00-16.30 

 
8 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Techniki pracy z dziećmi: 

- pantomima; 
- ruch i taniec; 
- gry i zabawy (słowne, literowe, liczbowe); 
- zgadywanki; 
- techniki rozwijające poszczególne 

sprawności językowe; 
- teatrzyk, inscenizacje, teatrzyki kukiełkowe 

Anna Majewska 
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zabawy plastyczne i techniczne; 
- dyktanda obrazkowe i słowne; 
- rozsypanki słowne i obrazkowe; 
- puzzle, rebusy, szarady; 
- TPR i inne. 

13. 
03.09.2014 r. 

03.10.2014 r. 
 

25 godz. 

 

15 godz. 

Praktyki 
 
 

Praca własna 

Przygotowanie i przeprowadzenie 25 zintegrowanych 

lekcji. 

Sporządzenie dokumentacji lekcji, analiza i 

autoewaluacja. 

Pod kierunkiem 
wykładowcy 

Anna Majewska 

14. 
05.09.2014 r. 

piątek 

9.00-15.45 

 
7 godz. 

Doskonalenie 
języka 

angielskiego 

Zdrowie i choroba. 

Liczby, zakupy, pieniądze. 

 

Peter Wierzchowski 

15. 
06.09.2014 r. 

sobota 

9.00-13.45 

 
5 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Dobór, ocena materiałów nauczania: 

a. prezentacja i ocena dostępnych materiałów 
nauczania; 

b. adaptacja materiałów autentycznych; 
 

Anna Majewska  

16. 
03.10.2014 r. 

piątek 

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Doskonalenie 
języka 

angielskiego 

 

Podróże, życie w innych krajach.  

Wybrane wytwory kultury, sztuki, techniki.  

Peter Wierzchowski  

17. 
04.10.2014 r. 

sobota 

9.00-13.45 

 
5 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 

Nauczanie elementów języka – znaczenie, zasady i 

techniki łączące się z ich nauczaniem. dr Eliza Podlecka  



 

 
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

wczesnoszkolnym 

18. 
17.10.2014 r. 

piątek 

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Doskonalenie 
języka 

angielskiego 

Uczucia, potrzeby, stany emocjonalne. 
Peter Wierzchowski  

19. 
18.10.2014 r. 

sobota 

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Dobór, ocena materiałów nauczania: 

c. przygotowywanie przez słuchaczy własnych 
materiałów; 

d. treści (zakresy tematyczne, możliwości  
realizacji funkcji języka). 

Anna Majewska 

20. 
24.10.2014 r. 

piątek 

9.00-13.45 

 
5 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Zagadnienia związane z przygotowaniem otoczenia i 

dyscypliną na lekcji. 

Przygotowanie do samokształcenia (m.in. praca z 

komputerem) 

dr Eliza Podlecka  

21. 
25.10.2014 r. 

sobota 

9.00-14.30 

 
6 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Literatura dziecięca. 
Anna Majewska 

22. 
13.10.2014 r. 

07.11.2014 r. 
 

25 godz 

. 

15 godz. 

Praktyki 
 
 

Praca własna 

Przygotowanie 1 dużego projektu. 

Sporządzenie dokumentacji projektu, scenariuszy 

wybranych zajęć oraz autoewaluacji. 

Pod kierunkiem 
wykładowcy 

Anna Majewska 
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....................................... 

                                                                   (pieczęć i podpis dyrektor placówki doskonalenia- organizator kursu) 

                        

23. 
14.11 2014 r. 

piątek 

 

9.00-14.30 

 

6 godz. 
Doskonalenie 

języka 
angielskiego 

Ulubione potrawy i napoje. 

Przyjaciele. 
Peter Wierzchowski  

24. 
21.11.2014 r. 

piątek 
11.00-13.00 2 godz. 

Doskonalenie 
języka 

angielskiego 

Egzamin pisemny 
Peter Wierzchowski  

25. 
22.11.2014 r. 

sobota 
10.00-15.00 5 godz. 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego w 

okresie 
wczesnoszkolnym 

Egzamin ustny 
Anna Majewska  

26. 
06.12.2014 r. 

sobota 
10.00-11.00 1 godz. 

 
Zakończenie kursu kwalifikacyjnego 

Kierownik Kursu 


