
Program anglojęzyczny 

Przebieg dziennych zajęć: 

 

7:00 - 8:30 

- Gry i zabawy edukacyjno-wychowawcze organizowane przez dzieci i nauczyciela o 
charakterze indywidualnym lub w małych grupach ze szczególnym uwzględnieniem kącików 
zainteresowań. Rozmowy indywidualne lub w małych grupach. Obserwacja dzieci w celu 
lepszego zrozumienia ich możliwości i potrzeb. 

 

9:30 - 10:30  

- Wspólne zajęcia na macie - „Circle time”. 

Całe zajęcia odbywają się w języku angielskim. Podczas tej godziny zajęć dzieci witają się, 
omawiamy kalendarz, pory roku, pogodę oraz rozwijamy słownictwo związane z tematem  
w danym tygodniu w formie dyskusji, przeczytanego artykułu lub książki.  

 

Ponad to w ciągu roku grupa KINDERGARTEN:  

- uczy się liczyć od 0-120, 

- dodaje cyfry w zakresie do 20, 

- odejmuje cyfry w zakresie do 10, 

- uczy się czytać SIGHT WORDS (100), 

- liczy do 100, dziesiątkami, piątkami i dwójkami, 

- uczy się rozpoznawać beginning i ending sounds, 

Grupa PRE-K 

- uczy się liczyć od 0-20, 

- uczy się rozpoznawać i czytać litery, 

- uczy się liczyć dziesiątkami do 100, 



- uczy się rozpoznawać i czytać (20) frequency words, 

 

10:30 - 11:30  

- Kąciki tematyczne. Omówienie kącików oraz podział na grupy przydzielając zadania.  
Kąciki składają się z: 

ART CENTER - codziennie wykonywany jest projekt plastyczny związany z tematem, 

WRITING CENTER - uczymy się pisać małe i duże litery oraz krótkie słowa, 

MATH CENTER - tutaj rozwiązujemy proste zadania matematyczne, 

SCIENCE CENTER - uczymy się o zjawiskach w otaczającym nas świecie, 

SIGHT WORDS (KINDERGARTEN) - poznajemy i czytamy high frequency words. 

 

11:30-12:15  

- Zajęcia na dworze - plac zabaw lub spacer. Czas na zajęcia aktywizujące, sportowe, 
rozwijające motorykę i koordynację ruchową.  

 

1:00-2:30 

- Zajęcia o charakterze relaksacyjnym; muzykoterapia; wyciszanie się; słuchowisko; praca 
indywidualna z dziećmi; czytanie sight words; kontynuacja projektów podjętych przed wyjściem 
na zewnątrz.  

 

3:00-6:00  

- Gry i zabawy w kącikach zainteresowań: puzzle, gry planszowe, zabawy dowolne według 
zainteresowań dzieci, zabawy indywidualne i w grupach.  


