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”EASY ENGLISH” 

(Projekt edukacyjny, przeznaczony dla całej  

społeczności Krainy Misiów) 

 

Jesteśmy nauczycielkami języka angielskiego w naszej Krainie Misiów. 

Zależy nam, aby nauka języka angielskiego odbywała się w sposób 

przyjemny i efektywny. Chcemy, aby na naszych zajęciach, dzieci miały dużo 

zabawy, radości i przy wykorzystaniu ciekawych metod i pomocy, uczyły się 

angielskich zwrotów, struktur, tekstów piosenek i wierszyków. Pracujemy  

z dziećmi, wykorzystując różnorodne środki dydaktyczne, w tym karty 

obrazkowe, obrazki, materiały audiowizualne, piosenki, bajki po angielsku, gry 

planszowe, książki i wiele, wiele innych. Dodatkowo, chcąc w jeszcze 

szerszym zakresie przybliżać dzieciom angielskie nazwy, zwroty i słówka, 

wymyśliłyśmy projekt o nazwie ”Easy English”.  

Cele naszego projektu to:  
 

 stworzenie atmosfery radości i zabawy, sprzyjającej nauce języka 

angielskiego 

 motywowanie i zachęcanie do powtarzania angielskich słów, 

zwrotów, prostych struktur, liczb, itp. w różnych momentach dnia 

 oswajanie się z angielskimi napisami – globalne czytanie po 

angielsku 



 budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka angielskiego na 

dalszych etapach edukacyjnych 

Chcemy pokazywać zarówno dzieciom, jak i pracownikom przedszkola, że 

nauka języka angielskiego może być przyjemna, ciekawa i wesoła. Pomoce 

wykorzystywane w projekcie będą kolorowe i estetycznie wykonane. Zależy 

nam, aby przykuwały one wzrok naszych przedszkolaków, budziły 

zainteresowanie, nie tylko swoim wyglądem, ale także formą pisemną. 

 

 

 

W wielu miejscach naszego przedszkola już pojawiły się podpisy wraz  

z ich formą graficzną: na schodach – kolory, dni tygodnia, podpisy różnych 

przedmiotów w całym przedszkolu. W dowolnych momentach dnia, będziemy 

je z dziećmi poznawać i utrwalać (na głos, wypowiadając brzmienie każdego 

angielskiego słowa, czy prostego zdania). 

 



 

Nawet, pani Dyrektor, została podpisana na Jej drzwiach do gabinetu. 

 

 Nie zapomniałyśmy o zegarze, ścianie, drzwiach, oknie, obrazku, itp. 

Napisów do wspólnego utrwalania możemy szukać w wielu miejscach 

naszej Krainy Misiów. To ciekawa przygoda i zabawa. 

 

Ponadto na półpiętrze stworzyłyśmy kącik ”English on a twine”, na którym 

wywieszane będą karty obrazkowe wraz z podpisem, dzięki czemu, schodząc 

lub wchodząc po schodach będziemy utrwalać poznane słowa lub uczyć się 

nowych. 

Obrazki, będą przedstawiały: zwierzęta, zabawki, ubrania, owoce, 

warzywa, kolory, kształty, itp.  



Obrazki przypięłyśmy małymi spinaczami na sznurku. Będą one 

zmieniane, w zależności od stopnia utrwalenia słówek lub okazjonalnie 

(tematyka realizowanych planów miesięcznych dla każdej grupy). 

 

 

W szatni stworzyłyśmy kącik z określeniami dotyczącymi pogody. Dzieci 

przed wyjściem do ogrodu ustalają pogodę, jaka panuje danego dnia oraz 

wyszukują opis w języku angielskim. W ten sposób dziecko globalnie 

odczytuje zdanie oraz próbuje powtórzyć je w prawidłowej formie po osobie 

dorosłej. Dla zabawy robimy to, jednocześnie, klaszcząc w dłonie. 

 

 

 



Projekt ”Easy English” jest realizowany w ciągu całego pobytu  

w przedszkolu. Zarówno na zajęciach języka angielskiego, jak również  

w sytuacjach codziennych, np. w czasie posiłków utrwalamy nazwy sztućców, 

talerza, kubka, itp. Jest to niezwykle atrakcyjne dla dzieci, gdyż ich 

zainteresowanie językiem obcym jest bardzo duże. Wychodząc naprzeciw 

dziecięcym zainteresowaniom, przedstawiamy język angielski w formie 

zabawy, dzięki czemu uczą się One, nie zdając sobie z tego sprawy,  

a pozytywne emocje motywują Je do działania. 

 

Przez ten i kolejny rok, chcemy wprowadzać w życie założenie naszego 

projektu. Mamy nadzieję, że projekt odniesie oczekiwany skutek i będziemy 

nadal kontynuować ciekawe angielskie zadania i zabawy. 

Na koniec roku szkolnego przewidujemy sprawdzenie dziecięcych 

kompetencji posługiwania się językiem w formie podstawowej i oczywiście  

w formie zabawowej. 

Chcemy także, abyście Państwo, w miarę swoich możliwości wspierali nas 

w realizacji projektu. Planujemy konkursy: ”Kids speak English” oraz 

„Rodzinny słownik obrazkowy”. Prosimy o aktywne włączanie się do 

planowanych akcji. 

 

W tym momencie, zwracamy się również z prośbą do Państwa: 

Jeśli macie, przeczytane, już niepotrzebne książeczki w języku 

angielskim, gry, czy inne zabawki-chętnie je wykorzystamy z naszymi 

dziećmi i będziemy Państwu bardzo wdzięczne. 

 



Poświęciłyśmy dużo czasu na samodoskonalenie: szkolenia, kursy, 

warsztaty, lekcje prywatne z języka angielskiego, egzaminy. Dokładamy 

naszą wiedzę, energię i pomysłowość w organizowanie dzieciom ciekawych 

zajęć w radosnej atmosferze. Będziemy nadal szkolić się w tym zakresie, 

chcąc proponować dzieciom najlepszą ofertę nauki języka angielskiego 

poprzez zabawę. My również, nie przestajemy się uczyć i szkolić. 

Pamiętajmy, że człowiek uczy się przez całe życie, a nauka języka obcego 

jest fascynującą i niekończącą się przygodą, do której zapraszamy 

wszystkich. 

Postarajmy się wspólnie towarzyszyć dzieciom w tej niezwykłej 

przygodzie, a na efekty nie będziemy musieli długo czekać.  

 

 

 


