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I. Założenia ogólne projektu  
 

Priorytetem edukacyjnym nowoczesnych społeczeństw Europy i świata jest efektywne 

nauczanie języków obcych dzieci już w wieku przedszkolnym. Realizacja tego projektu 

stworzy  uczniom warunki do rozwijania ich sprawności językowych. Na tym etapie rozwoju 

dziecka, który jest bardzo dynamiczny, dostarczanie wiedzy i umiejętności językowych 

zwiększa pojemność pamięci, wpływa na rozwój procesów poznawczych, a odpowiednie 

metody i techniki oraz oddziaływanie na wiele zmysłów wspomaga ich rozwój motoryczny  

i stymuluje jego  percepcję zmysłową. Projekt ma również za zadanie uświadomienie jego 

uczestnikom, iż w obecnych czasach umiejętność posługiwania się językami obcymi stała się 

nieodzownym warunkiem dobrego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym.  

 

II. Cel ogólny projektu 

 

Rozbudzenie wśród uczniów nauczania przedszkolnego zamiłowania do nauki języków 

obcych. 

 

III. Cele szczegółowe 
 

 pokazanie uczniom jak ważna jest w dzisiejszych wielokulturowych czasach 

znajomość języka obcego; 

 rozwijanie kompetencji językowych poprzez zabawę; 

 kształtowanie szacunku do języka jako narzędzia porozumiewania się między 

ludźmi oraz budowania relacji między nimi; 

 kształtowanie aktywnych postaw poznawczych i podnoszenie motywacji do 

nauki języków obcych. 

 

IV. Termin realizacji projektu 
 

 Wrzesień  2022 -  czerwiec 2023 

 

 

 

 



 

 

 

V. Metody wykorzystywane podczas realizacji programu: 

 

 Poszukujące, aktywne 

 

                                    - zajęcia praktyczne 

                                    - ćwiczenia indywidualne 

                                    - zabawa 

                                    - pedagogika zabawy 

  

 Podające: 

                       - pokaz 

                       - obserwacja 

                       - praca według instrukcji nauczyciela 

  

VI. Formy realizowane podczas programu: 

 

 grupowa  

 zespołowa  

 indywidualna  

 

 

VII. Spodziewane efekty projektu: 
 

 wzrost kompetencji językowych uczniów; 

 poszerzenie zasobu słownictwa w zakresie tematyki: rodzina, czas wolny, 

zdrowy tryb życia, jedzenie; 

 wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych;  

 wspomaganie w rozwoju uczniów uzdolnionych językowo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH PROJEKTU 

ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE 

 

TEMATYKA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 

 

La mia famiglia 
- Moja rodzina 

 

Nauka nazw członków rodziny, m.in.: 
- mama 
- tata 
- babcia 
- dziadek 
- siostra 
- brat 
- wujek 
- ciocia 
Wprowadzenie liczebników 1 – 10 
(liczenie członków rodziny) 
Tworzenie drzewa genealogicznego. 

 
 

Jesień 2022 

 
Buon Natale! 

– Święta Bożego 
Narodzenia 

Poznanie tradycji Bożonarodzeniowych 
we Włoszech. 
Słownictwo, m.in.: 
- sanie 
- prezenty 
- choinka 
- bombki 
- śnieg 
- bałwan 
- gwiazdka 
- Wigilia 
Zapoznanie z postaciami: 
- Babbo Natale 
- Befana. 

Zima 2022/23 

 

Come passi il tempo 
libero?  

- Jak spędzasz czas 
wolny? 

 

Nauka wyrażeń związanych z czasem 
wolnym, m.in.: 
- jazda na rowerze 
- czytanie książek 
- rysowanie 
- pływanie 
- gra w piłkę 
- gotowanie 
- bieganie ecc. 

 
Wiosna 2023 

 

Canto in italiano! 
- Śpiewam po włosku! 

 

Nauka wybranych włoskich utworów 
muzycznych. 

Lato 2023 



Opracowała 
mgr Paulina Cicha 


