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Wszystko zaczyna siê od przedszkola
HISTORIA JEDNEGO PRZEDSTAWIENIA

W Przedszkolu Miejskim nr 25 im. Kubusia
Puchatka w S³upsku wiele uwagi i czasu po�wiêcamy
oswajaniu dzieci z jêzykiem angielskim. Nauka jêzyka
obcego odbywa siê g³ównie poprzez zabawê, a jêzyk
angielski jest jêzykiem informacji i komunikacji, który
uaktywnia siê w konkretnej, sprzyjaj¹cej sytuacji.

Ucz¹c jêzyka obcego, zapoznajê dzieci z kultur¹
i tradycjami krajów anglojêzycznych. W przedszkolnym
kalendarzu imprez sta³ych mamy m.in.: Pumpkin�s Day
� �wiêto dyni (ostatni tydzieñ pa�dziernika), Thanksgi-
ving Day � �wiêto Dziêkczynienia (ostatni czwartek li-
stopada), Pancake Day � Dzieñ nale�nika (obchodzony
w przeddzieñ �rody popielcowej), Valentine�s Day �
Walentynki (14 lutego), St. Patrick�s Day � Dzieñ �w.
Patryka (17 marca).

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje spon-
taniczna aktywno�æ, a ich psychika jest szczególnie pla-
styczna i podatna na oddzia³ywania edukacyjne. Dzieci
maj¹ naturaln¹ potrzebê wyra¿ania siê w ró¿nych for-
mach ekspresji: w mowie, ruchu, ge�cie, rysunku, �pie-
wie. Wszystko to sprawia, ¿e s¹ one najbardziej docie-
kliwymi i spostrzegawczymi badaczami. Ta naturalna
ciekawo�æ �wiata to idealna cecha, któr¹ wykorzystujê
przybli¿aj¹c dzieciom kulturê krajów anglojêzycznych.
Podczas realizacji niektórych tematów stosujê metodê
projektu.

Metoda projektu, jako jedna z aktywizuj¹cych
form pracy, opiera siê na praktycznym dzia³aniu;
pomaga nauczycielowi wspieraæ dzieciêc¹ cieka-
wo�æ i umiejêtno�æ wspó³pracy. Stymuluje samo-
dzielno�æ my�lenia i odpowiedzialno�æ za w³asne po-
stêpowanie.

***

Thanksgiving Day � �wiêto Dziêkczynienia
Przygotowania do tego �wiêta realizowane by³y

metod¹ projektu. Wa¿nym za³o¿eniem by³o to, ¿e pro-
jekt obejmowa³ wszystkie dzieci w przedszkolu i mia³
charakter interdyscyplinarny, a wiêc integrowa³ wiedzê
przekazywan¹ w ramach zajêæ z ró¿nych obszarów edu-
kacyjnych.

Okre�li³am:
§ termin realizacji: 7-17 listopada 2011 r.;
§ uczestników: dzieci z ca³ego przedszkola, a w szcze-

gólno�ci grupa IV;
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§ cel ogólny: poznanie historii �wiêta Dziêkczynienia
i tradycji z nim zwi¹zanych;

§ cele szczegó³owe � dziecko:
� zna historiê �wiêta Dziêkczynienia,
� wie kim byli Indianie i Pielgrzymi,
� zna tradycyjne potrawy spo¿ywane w �wiêto Dziêk-

czynienia,
� potrafi wymieniæ w jêzyku angielskim wybrane

owoce i warzywa,
� zgodnie pracuje w grupie, integruje siê z ni¹,
� umie tekst powierzonej mu roli w jêzyku angielskim,
� bierze udzia³ w przygotowaniu rekwizytów do przed-

stawienia,
� �piewa piosenki w jêzyku angielskim,
� bierze udzia³ w przedstawieniu opowiadaj¹cym

o przybyciu pierwszych osadników do Ameryki,
� szanuje osi¹gniêcia innych,
� chce sprawiæ rado�æ najbli¿szym,
� prze¿ywa rado�æ ze wspólnego dzia³ania,
� czerpie rado�æ z bycia widzem i aktorem,
� odgrywa rolê w przedstawieniu, pos³uguj¹c siê

mow¹, mimik¹, gestem i ruchem,
� potrafi pos³ugiwaæ siê rekwizytami,
� wie, jak nale¿y zachowywaæ siê na uroczysto�ciach,
� chêtnie uczestniczy w zbiorowym �piewie i tañcach.

Od 7 listopada, podczas ro¿nych zajêæ, w tym w jê-
zyku angielskim, dzieci dowiadywa³y siê, jak zrodzi³o siê
�wiêto Dziêkczynienia, poznawa³y kulturê Indian i Piel-
grzymów. Przedszkolaki z grupy IV mia³y trudniejsze
zadanie: ka¿demu dziecku zosta³a przydzielona rola
w przygotowywanym przedstawieniu o historii tego �wiê-
ta oraz kwestia w jêzyku angielskim do nauczenia siê na
pamiêæ.

Rodzice, w listopadowej gazetce przedszkolnej
�Winnie the Pooh�s News�, zostali poinformowani o ma-
j¹cym siê odbyæ przedstawieniu i poproszeni o przygo-
towanie kostiumów dla swoich pociech � stosownych
do granej roli.

Codziennie, przez dwa tygodnie, przedszkolaki do-
wiadywa³y siê czego� nowego o Thanksgiving Day i po-
przez ró¿n¹ aktywno�æ by³y wprowadzane w klimat tego
�wiêta, np.:
§ kolorowanie obrazków tematycznych,
§ przygotowanie pióropuszy,
§ kosztowanie indyka w menu obiadowym,
§ uczenie siê piosenek zwi¹zanych z ró¿nymi elemen-

tami �wiêta: �One potato� � odno�nie jedzonych
tego dnia ziemniaków, �10 little Indians� � omawia-
j¹c spotkanych przez Pielgrzymów amerykañskich
tubylców, �Row the boat� � nawi¹zuj¹c do statku
Mayflower, na którym podró¿owali Anglicy, �Lon-
don bridge� � aby podkre�liæ nieszczê�cie i smutek

Pielgrzymów z ¿ycia w swoim kraju i fina³owe �We
are the champions� � piosenka, która moim zda-
niem najlepiej oddaje sens ca³ej historii � zwyciê-
stwo Pielgrzymów w walce o nowe, lepsze ¿ycie,

§ zapoznanie siê i codzienne utrwalanie leksyki zwi¹-
zanej ze �wiêtem,

§ uczestniczenie w próbach przedstawienia i æwicze-
nie swoich kwestii w jêzyku angielskim.

W naszym przedszkolu z dnia na dzieñ coraz bar-
dziej czuæ by³o klimat �wiêta Dziêkczynienia, a z sal
coraz czê�ciej dobiega³y indiañskie zawo³ania i radosne
�We are the champions�. A¿ nadszed³ ten dzieñ (17 li-
stopada) � Thanksgiving Day. Ju¿ rano, do sali grupy
IV zamiast dzieci wchodzili Indianie i Pielgrzymi, nios¹c
w rêkach nasiona, suszone i surowe owoce oraz inne
smako³yki na ucztê dziêkczynn¹. Po �niadaniu wszyst-
kie przedszkolaki � w indiañskich pióropuszach � ze-
bra³y siê w sali gimnastycznej. Tutaj � w ciekawej i kli-
matycznej scenografii � aktorzy z grupy IV zapre-
zentowali wspania³e przedstawienie, opowiadaj¹ce
o przybyciu pierwszych osadników z Anglii do Amery-
ki. 18 listopada inscenizacjê tê obejrzeli licznie zgroma-
dzeni rodzice. Oba przedstawienia bardzo siê podoba³y
i nagrodzone zosta³y gromkimi brawami, po których umê-
czeni aktorzy (Indianie i Pielgrzymi) udali siê na dziêk-
czynn¹ ucztê.

Przeprowadzony przeze mnie projekt �Thanksgiving
Day� mia³ na celu wyposa¿anie dziecka w ogóln¹ wie-
dzê o �wiêcie Dziêkczynienia. Pomóg³ maluchom we
wzmacnianiu pozytywnego obrazu samego siebie, roz-
win¹³ umiejêtno�æ wspó³pracy w grupie i poczucie od-
powiedzialno�ci za efekt pracy. Uwra¿liwia³ dzieci na
sztukê. Przedszkolaki zamieni³y siê w aktorów, sceno-
grafów, by³ te¿ narrator. Prezentacja ta, lepiej ni¿ zajê-
cie otwarte, pokaza³a umiejêtno�ci dzieci: mówienie w jê-
zyku angielskim, zdolno�ci aktorskie, czy umiejêtno�æ
wspó³dzia³ania.

My�lê, ¿e ta metoda pracy � oparta na przyjaznej
formie nauki przez zabawê � przynosi naszym dzieciom
du¿o frajdy, daje wspania³e efekty i integruje ca³e �ro-
dowisko: dzieci, nauczycieli , rodziców. Taka praca daje
mi wiele satysfakcji, a rodzicom mnóstwo powodów do
dumy ze swoich pociech.ö

Anna Kareh
nauczyciel jêzyka angielskiego

w Przedszkolu Miejskim
nr 25 w S³upsku


