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Doskonalimy siê w sieci
6 lutego 2014 r. w Przedszkolu Miejskim nr 25

�Kubu� Puchatek� odby³o siê kolejne spotkanie � w ra-
mach sieci wspó³pracy � nauczycieli nauczaj¹cych jê-
zyków obcych w s³upskich przedszkolach. Tym razem
zorganizowane zosta³y i przeprowadzone zajêcia poka-
zowe, których celem by³o przedstawienie technik dra-
mowych w nauczaniu dzieci jêzyka angielskiego. Spo-
tkanie podzielono na cztery czê�ci.

Czê�æ pierwsza � to teoretyczne wprowadzenie do
tematu �drama�. Omówiono, jakich technik mo¿na u¿y-
waæ do pracy z dzieæmi. Wybrane metody zosta³y roz-
budowane i poszerzone o przyk³ady i pomys³y w³asne
nauczycieli pracuj¹cych tym sposobem w PM-25.

W drugiej czê�ci spotkania grupa III (5-latki) za-
prezentowa³a � wybrane i opracowane przez nauczy-
cielkê jêzyka angielskiego Justynê Siembrzuch � tech-
niki dramy pod tytu³em �Happy Castel�.

Do wspólnej zabawy, w trzeciej czê�ci spotkania,
zaanga¿owane zosta³y zaproszone nauczycielki. Wziê³y
one udzia³ w kilku zabawach, które wymaga³y zastoso-
wania technik dramowych: �What�s this?�, �Find the
owner�, �Mirror, mirror�, �Magic pot�.

W czwartej czê�æ spotkania Renata Rzepecka �
nauczycielka jêzyka angielskiego w PM-25 przedstawi-
³a ciekaw¹ relacjê z pobytu w Szkocji w ramach pro-
gramu Comenius Uczenie siê przez ca³e ¿ycie � mo-
bilno�æ szkolnej kadry edukacyjnej. Wyjazdowy kurs
metodyki nauczania jêzyka angielskiego to � zdaniem
prelegentki � znakomita okazja do szlifowania w³asnych
umiejêtno�ci jêzykowych, poznania organizacji i sposo-
bów pracy z dzieckiem m³odszym, a tak¿e poznania kul-
tury kraju, w którym odbywa siê spotkanie.

Techniki dramowe
w przedszkolu

Dlaczego drama? Techniki dramy wzbogacaj¹ lek-
cje, a podczas zajêæ w znacznej mierze przyczyniaj¹ siê
do efektywniejszej nauki jêzyka angielskiego. Nauczy-
ciel, który potrafi przygotowaæ interesuj¹ce æwiczenia,
z ró¿nymi elementami ekspresji, podczas których dzieci
daj¹ uj�cie swojej wyobra�ni i aktywno�ci ruchowej, spra-
wia, ¿e pod�wiadomie ucz¹ siê one jêzyka angielskiego,
zaanga¿owania, cierpliwo�ci w s³uchaniu i rozumieniu
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i � co najwa¿niejsze � pozwalaj¹ dzieciom podejmowaæ
próby do nieskrêpowanego i naturalnego mówienia.

Jestem instruktorem teatralnym, dlatego te¿ w swo-
jej pracy � zarówno jako instruktor, jak te¿ nauczyciel �
czêsto stosujê ró¿ne techniki dramy. Na pocz¹tku tech-
niki te wykorzystywa³am, pracuj¹c z dzieæmi i m³odzie¿¹
w teatrze, potem na kó³kach teatralnych w szko³ach �
by³y to zajêcia w jêzyku polskim. Od kiedy zosta³am
nauczycielem jêzyka angielskiego, stale poszukujê no-
wych, ciekawych i skutecznych metod pracy. Pomy�la-
³am, ¿e techniki dramowe to dobry sposób nauczania
jêzyka obcego. Niestety w polskiej literaturze nie znala-
z³am zbyt wiele pomocy, dlatego poszerza³am swoj¹
wiedzê docieraj¹c do publikacji w jêzyku angielskim,
konsultuj¹c siê z ró¿nymi kreatywnymi lud�mi maj¹cy-
mi bogate do�wiadczenie w tym zakresie. Pisz¹c pracê
magistersk¹ na temat: �Drama techniques in teaching
English in kindergarten � Techniki dramy w nauczaniu
jêzyka angielskiego� mia³am mo¿liwo�æ wykazania siê
zdobyt¹ wiedz¹. Obecnie nauczam jêzyka angielskiego
w przedszkolu. Dzieci w tym okresie maj¹ umys³y ch³on-
ne niczym g¹bka, a przy tym s¹ bardzo energiczne i nie-
przewidywalne w swoich poczynaniach. Uwa¿am, ¿e
techniki dramy to znakomity sposób ucznia przedszko-
laków jêzyka obcego. W swej praktyce stosujê je nie-
mal codziennie, modyfikuj¹c w zale¿no�ci od tematu i po-
trzeb danej grupy wiekowej. Tym samym tworzê swoj¹
niepowtarzaln¹ bazê ró¿norodnych scenariuszy (insce-
nizacje, scenki tematyczne, przedstawienia, scenariusze
zajêæ i lekcji) i pomocy dydaktycznych (dekoracje ro-
bione na p³ótnie: zamek, Afryka; rekwizyty: kareta z p³yty
pli�niowej, rakieta z makulatury; kukie³ki i pacynki, stro-
je: Misia, Pani Weso³ej Dyñki, Leprechaun).

Oto kilka wybranych technik dramowych:
Æ �Working with the voice� � praca z g³osem

i æwiczenia rozlu�niaj¹ce. Wspólne, zabawne wypowia-
danie g³oski �o� cicho-g³o�no; zmiana natê¿enia g³osu,
odpowiedni ton g³osu nauczyciela podczas wprowadza-
nych æwiczeñ. Wspólne �piewanie piosenki lub wier-
szyka znanego dzieciom (�If you�re happy�).

Æ �Games involving physical movement which
teach logical thinking� � zabawy i gry z udzia³em ru-
chu, ucz¹ce logicznego my�lenia. Przyk³adowe zabawy:
�]say hello� with your hand, foot, �Hello hand, foot��
shake hands, �Fingers Dance!�, witch is coming, magic pot
(wymienione zabawy opisa³am w dalszej czê�ci artyku³u).
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Æ �Role-play technique� � odgrywanie ról: za-
bawa wierszykiem lub zabawa z postaci¹ z wierszyka,
czy te¿ bajki. Dzieci podzielone s¹ na grupy: smoków,
królów, ksiê¿niczek. Nauczyciel prosi, aby ka¿dy uczest-
nik zabawy pokaza³, co mo¿e robiæ weso³y król, ksiê¿-
niczka, itd. Kolejne polecenie to na przyk³ad pro�ba, aby
dzieci powiedzia³y, co czu³y bêd¹c dan¹ postaci¹.

Æ �Mime and pantomime� � pantomima, czyli
przestawianie ró¿norodnych scenek za pomoc¹ gestów,
np.: rycerz i król ci¹gn¹ ciê¿kiego smoka, smok zieje
ogniem, królewna przymierza koronê, taniec spadaj¹-
cych kropli deszczu, taniec li�ci na wietrze.

Æ �Guesswork or puzzles�  � zgadywanki: kim
jestem? Nauczyciel prosi, aby dziecko pokaza³o, ¿e jest
silnym rycerzem. Przyk³adowe zabawy: �What�s this?�,
�Find the owner�, �Show me please that you are�� (wy-
mienione zabawy opisa³am w dalszej czê�ci artyku³u).

Æ �Observation� � obserwacja: nauczyciel, wpro-
wadzaj¹c pewne æwiczenia, mo¿e zobaczyæ, w jakim
stopniu ka¿de dziecko opanowa³o umiejêtno�æ operowa-
nia poznanymi zwrotami. Proponowane zabawy: �Fre-
eze�, �Sculpture technique�, �Mirror, mirror oh oh�.

Æ �Total Physical Response� (TPR) � reago-
wanie przez dziecko ca³ym cia³em na polecenie nuczy-
ciela, np.: jump (podskocz), clap (kla�nij). Inscenizacja
gestem, ruchem piosenki. Proponowane zabawy: �Look�,
�I can be happy�.

Æ �Happening�. Nauczyciel wykorzystuj¹c sytu-
acjê dydaktyczn¹ lub temat tygodnia, np. dbanie o czy-
sto�æ �rodowiska, wprowadza zwroty angielskie. Dzie-
ci maj¹c bogatsze s³ownictwo w danym zakresie, próbuj¹
rozwi¹zaæ problem � w jaki sposób nale¿y dbaæ �rodo-
wisko.

Æ �Etude� or �theater scene� � improwizacja
sceniczna na podstawie prezentowanego fragmentu
wierszyka lub postaci, dziêki której dzieci wzbogacaj¹
s³ownictwo na dany temat. Wspólnie z nauczycielem
buduj¹ zdania z wykorzystaniem znanych s³ów. Zdania
te uzupe³niaj¹ i wzbogacaj¹ gestem. W ten sposób po-
wstaj¹ krótkie scenki tematyczne. Do zabawy mo¿na wy-
korzystaæ wykonane przez dzieci pacynki, dekoracje, itd.

Æ �Manual techniques� � æwiczenia manualne
i artystyczne. Nauczyciel wspólnie z dzieæmi tworzy re-
kwizyty i dekoracje, np.: wykonanie masek, koron, ma-
lowanie prze�cierade³, smoka.

Zabawy, jakie zosta³y zaprezentowane podczas
zajêæ pokazowych:

1. Zabawa �Say Hello with your�head, hand�
Nauczyciel prosi dzieci, aby siê przywita³y wspólnie
mówi¹c s³owo �hello�, poruszaj¹c przy tym r¹czk¹,
g³ówk¹, nó¿k¹ itd.

2. Piosenka �If you�re happy�
Nauczyciel prosi dzieci, aby wspólnie za�piewa³y znan¹
im piosenkê.

3. Flashcards �Who is �today?�
Nauczyciel pokazuje flashcards z ró¿nymi bu�kami:
smutna, z³a, weso³a. Dzieci g³o�no mówi¹, jaki nastrój
przedstawia dana bu�ka i je�li dziecko tak siê czuje, to
robi tak¹ sam¹ minkê.

4. �Happy castle�(zabawa autorska)
Nauczyciel pokazuje rekwizyty, np.: rze�ba � sculpture,
obraz � picture, korona � crown, miecz �sword, tarcza
� shield, miot³a � broom, sukienka � dress.
Nauczyciel podchodzi do zamku i wskazuje np. bramê �
gate. Zadaje pytanie: Do you know what�s this? Dzieci
odpowiadaj¹ po angielsku razem g³o�no: Yes, it�s a gate
Or this is a gate.
Nauczyciel podaje polecenie: Let�s stand up and please
go inside the castle. Dzieci przechodz¹ przez bramê zam-
ku.
Nauczyciel �czaruje�: Abracadabra�1, 2, 3, where are
we? In the Castel 1, 2, 3. Dzieci powtarzaj¹ za nauczy-
cielem. Nauczyciel w j. angielskim wydaje komunikaty:
rozejrzyj siê wokó³, spójrz: w górê, w dó³, w lewo, w pra-
wo, itd.

5. TPR � zabawa �Look� (zabawa autorska)
Nauczyciel mówi:
Look stairs � dzieci na�laduj¹ wchodzenie po schodach.
Look sculpture � dzieci przybieraj¹ jak¹� postawê.
Look picture � dzieci robi¹ z r¹czek ramê wokó³ swojej
g³owy i robi¹ �mieszn¹ minê.

6. Zabawa �Show me please that you are��
Dzieci losuj¹ obrazki z postaciami z bajek. Ich zadaniem
jest zaprezentowanie gestem i s³owem, kim s¹ i co je
wyró¿nia. Np. dziecko wylosowa³o obrazek z czarow-
nic¹. Pyta: who am I? Grupa odpowiada: You are witch.

7. Zabawa �Who is missing?� (zabawa autorska)
Dzieci tworz¹ ko³o. Nauczyciel prosi jedno dziecko, aby
wesz³o do �rodka ko³a,  zwinê³o w k³êbek-¿ó³wia i za-
mknê³o oczy. Nauczyciel wybiera tylko za pomoc¹ ge-
stu (palec wskazuj¹cy) drugie dziecko, które chowa siê
za parawanem zamku. Nastêpnie prosi dziecko le¿¹ce
w kole, aby otworzy³o oczy. Ca³a grupa pyta: Who is
missing? Dziecko stara siê odgadn¹æ kogo nie ma, np.
Hania is mising and she is a witch.

8. Zabawa �Witch is coming� (zabawa autorska).
Jedno dziecko to Baba Jaga, która siedzi w �rodku ko³a.
Pozosta³e dzieci podzielone zosta³y na kilka grup tj.: kró-
lów, rycerzy. Nauczyciel mówi: KINGS come on in let�s
jump. Dzieci � królowie skacz¹ wokó³ Baby Jagi. Gdy
nauczyciel krzyknie: Witch is coming! Baba Jaga ³apie ska-
cz¹ce dzieci. Je�li z³apie, to dziecko staje siê Bab¹ Jag¹.
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Zabawy z nauczycielami podczas czê�ci warsz-
tatowej:

1. Zabawa �What�s this?�
Nauczyciel pokazuje rekwizyty: sitko � strainer, patyk �
stick, kawa³ek materia³u � pice of material, kawa³ek
papieru � paper stick, wa³ek do ciasta � roll pin... Dzie-
ci nazywaj¹ po angielsku przedmioty i mówi¹, co im one
przypominaj¹ np. sitko � korona.

2. Zabawa �Find the owner�
Nauczyciel pokazuje obrazki lub pacynki z postaciami
np.: króla, smoka. Do ogl¹danych obrazków lub pacy-
nek dzieci przypisuj¹ skojarzone przedmiot np.: strainer-
king (sitko � król)

3. Zabawa autorska �Mirror, mirror oh oh�
Nauczyciel rozdaje dzieciom obrazki/naklejki, na których
widniej¹ ró¿ne postacie. Przedszkolaki dobieraj¹ siê pa-
rami, witaj¹ z przyjacielem z lustra: Hello I�m dragon
mirror mirror oh oh I can jump oh oh. I na�laduj¹ ruchy
osoby z pary, np.: smok + król. Smok wykonuje gest
króla, a potem król gest smoka. Na polecenie nauczy-
ciela: Please change your friend now! Dzieci zmieniaj¹
siê parami.

4. Zabawa �Magic pot� (zabawa autorska)
Dzieci ³¹cz¹ siê w grupy na podstawie etykietek z dan¹
postaci¹, np.: razem ksiê¿niczki i królowie, rycerze i smo-
ki. Ka¿da z grup dostaje garnek, a w nim s¹ ró¿ne pro-
dukty, np. same warzywa, same owoce, same s³odycze
(np. po 5 rzeczy). Ka¿da grupa prezentuje zawarto�æ
swojego garnuszka i mówi: This is a carrot, This is a pota-
to. Nauczyciel po skoñczonej prezentacji pyta: co mo¿na
zrobiæ z takich produktów? Dzieci udzielaj¹ ró¿nych odpo-
wiedzi, np.: z warzyw mo¿na przygotowaæ zupê.

Stosowanie technik i zabaw dramowych w naucza-
niu jêzyka angielskiego przynosi wymierne efekty. Swoje
umiejêtno�ci jêzykowe, aktorskie i taneczne dzieci mo-
g³y zaprezentowaæ 29 listopada 2013 r. podczas XXI
Konfrontacji Dzieciêcych Grup Teatralnych. Organiza-
torami imprezy by³o: M³odzie¿owe Centrum Kultury
w S³upsku i S³upski O�rodek Kultury oraz Wydzia³ Kul-
tury i Sportu UM w S³upsku. Wyst¹pili�my go�cinnie
z moim autorskim (scenariusz i re¿yseria) przedstawie-
niem w jêzyku angielskim pt. �Let's fun with the Elves�.
Przedszkolaki pokaza³y zabawn¹ opowie�æ o przygodach
weso³ych elfów. W trakcie przedstawienia pojawi³y siê
ró¿ne efekty specjalne, m.in. kolorowe i migaj¹ce �wia-
te³ka, bañki, strzelaj¹ce diabe³ki. Wykonane przez nas
rekwizyty, a tak¿e kostiumy by³y barwne i ciekawe.
Dzieci �wietnie siê bawi³y, tañcz¹c i �piewaj¹c do rado-
snych rytmów. Publiczno�æ wprost oszala³a z zachwytu
nagradzaj¹c ma³ych aktorów gromkimi brawami.

Zastosowanie techniki dramy w metodyce naucza-
nia jêzyka angielskiego jako obcego pokazuje jedn¹ z dróg

nowatorskiego przekazywania wiedzy i rozwijania umie-
jêtno�ci jêzykowych przedszkolaków. Moje obserwacje
i do�wiadczenia w pracy z dzieæmi daj¹ mi prawo, by
stwierdziæ, ¿e ta forma pracy przynosi znakomite efek-
ty: stwarza przyjazn¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ rozwijaniu
ró¿nych aspektów umiejêtno�ci jêzykowych, stymuluje
proces uczenia siê jêzyka angielskiego, wspomaga pro-
ces zapamiêtywania nowego s³ownictwa za pomoc¹ ge-
stów i pantomimy, buduje w dziecku pewno�æ siebie,
rozwija potrzebê wspó³pracy w grupie, stymuluje wy-
obra�niê.

Wykorzystywanie technik dramy daje mo¿liwo�æ
spojrzenia na ka¿de dziecko inaczej, zale¿nie od jego
wieku i zainteresowañ. W konsekwencji nauczanie przy
pomocy tej techniki nie tylko rozwija jêzyk, lecz tak¿e
pozwala dzieciom poznawaæ samych siebie i kszta³to-
waæ w³asne talenty, co w pracy z ma³ym dzieckiem jest
bardzo wa¿ne.ö

Justyna Siembrzuch
nauczyciel j. angielskiego

w Przedszkolu Miejskim nr 25 �Kubu� Puchatek�
w S³upsku

Angielski dla dzieci

anglomaniacy.pl �  rozpoczynaj¹cy przy-
godê z angielskim znajd¹ weso³e gry i zaba-
wy jêzykowe, piosenki i testy do nauki onli-
ne, a tak¿e materia³y do wydrukowania

www.yummy.pl � serwis edukacyjno-jêzy-
kowy dla dzieci i m³odzie¿y  to: darmowe gry
online, gry edukacyjne, gry jêzykowe, inte-
raktywny kurs jêzyków obcych dla dzieci,  au-
diobooki, kartki oraz galeria prac dzieci

zosiaikevin.pl � interaktywny kurs angiel-
skiego online dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
oraz dla pocz¹tkuj¹cych

www.supersimplesongs.com � znakomi-
te piosenki zawieraj¹ codzienne zwroty szyb-
ko wpadaj¹ce dzieciom w ucho; piosenki mo¿-
na te¿ obejrzeæ w postaci ciekawych bajek-
filmików na stronie internetowej www.super-
simplesongs.com oraz www.youtube.pl

FunEnglish.pl �  internetowy podrêcznik
do nauki jêzyka angielskiego, przeznaczony
dla dzieci w wieku 6-12 lat
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