
NAUKA JĘZYKA OBCEGO/ DWUJĘZYCZNOŚĆ
 

CO MÓWI PODSTAWA PROGRAMOWA?

Zadaniem pedagogów jest:
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; 
2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie; 
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie; 
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami,
rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.
 
Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem
regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz o języku regionalnym.

 



JAK TO ROZUMIEĆ W DUCHU REGGIO?

Dwujęzyczność już od najmłodszych lat wiąże się z licznymi korzyściami, choć przez
długi czas panował mit, że ekspozycja na dwa różne języki opóźnia pojawienie się
„kamieni milowych” w życiu dziecka. Jak się okazało, dwujęzyczność nie zaburza
rozwoju dziecka, a wręcz przeciwnie- może wpływać korzystnie na większą
elastyczność myślenia, kontrolę wykonawczą (hamowanie jednego języka, kiedy
używamy drugiego) oraz rozwój pragmatyczny i lepsze rozumienie sytuacji
społecznych już w grupie wiekowej 3-6. Dodatkowo wzrasta bogactwo znaczeń i
symboli, ponieważ różne języki to również odmienne kultury, które dane słowa czy
zjawiska ujmują inaczej, dzięki czemu dziecko może postrzegać świat na różne
sposoby. Może łączyć te spojrzenia, przeciwstawiać, analizować, co tylko rozwija je i
otwiera na świat i jego możliwości.



Metodą nauki dwujęzyczności w przedszkolu, którą warto rozważyć, jest
immersja; polega ona na tym, iż w otoczeniu dziecka i bezpośrednio do
niego używa się drugiego języka, nie tłumacząc tego na pierwszy język.

Dziecko na podstawie wskazówek mimicznych czy gestów uczy się
przypisywać znaczenie słowa do jego brzmienia w drugim języku, tym

samym stopniowo ucząc się słownictwa, a wraz z nim gramatyki.





rozmowy z native speakerem, które nie są zwykła formą zajęć, a raczej
angażują dziecko do używania drugiego języka w różnych kontekstach,
np. zabawie,
wspieranie rozwoju kulturowego i emocjonalnego jednostki (opis emocji
również w drugim języku, ekspozycja na aspekty kulturowe języka, np.
pokazywanie instrumentów ludowych),
kąciki tematyczne, dekoracje, przedmioty związane z kulturą obu
języków,
pielęgnowanie przynależności do obu kultur,
kodowanie na różne sposoby: mowa, muzyka, obrazy.

Jakie aktywności możemy zaproponować dzieciom?



większa wiedza o świecie i różnicach kulturowych, co za tym idzie: większa
wrażliwość,
pragmatyka oraz lepsze rozumienie sytuacji społecznych,
giętkość myślenia (dzięki przełączaniu między językami, szybkie
podejmowanie decyzji, którego języka użyć),
większa kontrola wykonawcza (kiedy trzeba hamować drugi język, przenosi
się to również na inne zadania),
rozwój systemu uwagowego,
zwiększona tolerancja na sprzeczności i sprawność w rozwiązywaniu
konfliktów,
kreatywność.

Jakie umiejętności rozwijają się u dzieci?



Inspiracje i
przykłady
prowokacji

www.facebook.com/CurioCity-Childcare



www.canva.com

Mówimy w różnych językach,
rozmawiamy z osobami pochodzącymi z różnych krajów. 



www.canva.com

Gdzie chciałbyś/ chciałabyś  pojechać na wakacje..?
 



www.canva.com

Jakie znacie sposoby podróżowania?
 



www.canva.com

Odkryjmy wspólnie nowe miejsca!
 



www.canva.com

Poznajmy ich kulturę...
 



www.canva.com

...poznajmy ich obyczaje.
 



www.canva.com

Posłuchajmy wspólnie jak brzmią inne języki.
 


