
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

wdra Ŝana w roku szkolnym 2012/2013 
 

„Musical English, nauka z pasj ą języka angielskiego dla dzieci najmłodszych”– 
program nauczania j ęzyka angielskiego dla dzieci 3 – 5 letnich. 

 
 
Autorką innowacji jest nauczycielka mgr Dagna Michałowska  
 
Innowacją zostały objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat w zakresie zaj ęć z Języka 
Angielskiego 
 
Czas trwania innowacji: od 01.09.2012r do 31.08.2015r.  - 3 lata        
 

Innowacja pedagogiczna jest innowacją:  

� Programową 

� Organizacyjną 

� Metodyczną  

 
            Nowatorstwo polega na wprowadzeniu języka angielskiego do najmłodszej grupy 
przedszkolnej. JuŜ dzieci dwu i pół letnie oraz 3 – letnie będą mogły być aktywnymi 
adresatami tego programu, gdyŜ pierwszy etap nauki języka angielskiego polega na 
wspólnej zabawie przy muzyce, stopniowo we własnym tempie dzieci będą włączały się w 
śpiewanie i mówienie wraz z pokazywaniem określonych czynności.   
Istotą nowatorstwa w innowacji są zróŜnicowane cele kształcenia języka angielskiego dla 
bardzo małych i starszych dzieci np.: 
I. dzieci w wieku 2,5 – 3 do 4 lat: 

� zainteresowanie dziecka nauką języka angielskiego 
� uwraŜliwienie go na język angielski spotykany w Ŝyciu codziennym 
� wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka 
� rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu 

 
II. dzieci 5-6-letnie 

� rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu 
� umiejętność komunikacji na poziomie wyrazu i prostego zdania 
� wypracowanie gotowości do rozpoczęcia nauki czytania 
� kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego i stwarzanie sytuacji 

sprzyjających odkrywaniu świata 
 

ZałoŜenia programu „Musical English, nauka z pasją języka angielskiego dla dzieci 
najmłodszych” i wyznaczone cele określają kierunki pracy z małymi dziećmi i stopniowanie 
trudności oraz indywidualizację procesu nauczania. Zakładane efekty zostaną osiągnięte, 
jeŜeli program obejmie dzieci od najmłodszych grup tj. 2,5 – 3-latki. Cały cykl kształcenia w 
ramach innowacji pedagogicznej wynosi 3 lata. Zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu w 
czasie adekwatnym dla kaŜdej grupy wiekowej. W grupach najmłodszych zajęcia z całą 
grupą - zabawy językiem angielskim, zaś w grupach dzieci 5 – 6 –letnich następuje podział 
na dwie mniejsze grupy. 
          Od roku szkolnego 2012/2013 najmłodsza grupa przedszkolna będzie objęta 
innowacją przez kolejne 3 lata pobytu dziecka w przedszkolu. 
 
 
 
 


