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1.METRYCZKA PROGRAMU 

Przedmiot:  Program nauczania języka francuskiego 

Typ szkoły:  Szkoła podstawowa 

Etap nauczania: Pierwszy etap edukacyjny I-III 

Typ kursu:  Podstawowy (pierwszy język obcy) 

Autor:  Ewelina Zapał 

 

NOTA BIOGRAFICZNA O AUTORCE PROGRAMU: 

 Ewelina Zapał 

Absolwentka Liceum Ogólnokształcące XIII im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie 

o profilu poszerzonym z językiem francuskim i Wydziału filologicznego Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  

Od 2007-2008 lektor języka francuskiego w przedszkolach krakowskich, 2009–2012  

nauczyciel języka francuskiego w Szkole Podstawowej nr.1 im. KEN w Krakowie,  2011 do 

2012– nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr14 w Krakowie, 2012  nauczyciel w 

Prywatnym Liceum Ojców Pijarów w Krakowie, 2012  lektor w szkole językowej  

Profilingua. 

2013-2009 - współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w zakresie przygotowania 

studentów filologii romańskiej do zawodu nauczyciela: przeprowadzanie stażu w celu 

obserwacji zajęć z języka francuskiego, udział w przeprowadzeniu badań dotyczących 

czytania w języku francuskim przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym, przeprowadzenie 

części Szkolenia z zakresu podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz metodyki 

nauczania języków obcych dzieci dla przyszłych nauczycieli języka francuskiego na poziomie 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Udział w licznych szkoleniach i warsztatach 

dotyczących przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania języków obcych. 
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2. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Rola języka obcego w wykształceniu jest doceniana przez całe społeczeństwo. 

Wczesne rozpoczynanie nauki języka obcego niesie korzyści dla rozwoju emocjonalnego, 

społecznego i intelektualnego dziecka. Podstawowe strategie poznawcze i umiejętności 

praktyczne zostały  dość dobrze wykształcone w procesie przyswajania języka ojczystego  

w okresie przedszkolnym i mogą być teraz wykorzystywane i rozwijane w trakcie uczenia 

się języka obcego. Uczenie się języka pozwoli dziecku rozwinąć nowe umiejętności 

komunikowania się i zmotywować do poznawania innych języków i kultur. Proponowany 

program uwzględnia najnowsze trendy w metodyce nauczania języków obcych. Jest on 

zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego1 oraz rekomendacjami Rady Europy 

zawartymi w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, 

ocenianie.2 W wymienionych dokumentach zwraca się szczególna uwagę na wczesne 

wprowadzanie języka obcego, zagwarantowanie różnorodności  językowej, rozwijanie 

kompetencji interkulturowych oraz dostosowanie działań dydaktycznych do możliwości 

ucznia. Wymienione wyżej czynniki mają decydujący wpływ na formułowanie realnych 

celów, a także na dobór treści i metod nauczania na tym etapie nauki.   

 Treści i metody nauczania języka francuskiego w klasach I - III powinny być 

zintegrowane z tymi proponowanymi w programie wybranym przez nauczyciela kształcenia 

zintegrowanego. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe daje gwarancje na 

skuteczniejsze  uczenie się.        

 Najważniejszym założeniem niniejszego programu jest to, iż dziecko jest podmiotem 

procesu nauczania. Program ma wspierać zindywidualizowane nauczanie, pomagać łączyć  

nowa wiedzę z tą już nabytą a także wspierać ucznia w procesie uczenia się.   

 Program zbudowany jest na teoretycznych koncepcjach podejścia 

komunikacyjnego, w którym nauczanie języka odbywa się w celu porozumiewania się  

w danej sytuacji. Spiralny układ treści oraz wykorzystywanie strategii ludycznych 

                                                        

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół. 
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powinny ułatwić poznawanie nowego języka i kultury. Program, poprzez odkrywanie 

własnej kultury i budowanie wrażliwości interkulturowej, wspiera rozwijanie kompetencji  

interkulturowej. Powyższe wybory mają na celu zbudowanie programu motywującego 

uczniów do poznawania nowych języków i kultur  oraz wdrożenie ich do samodzielności  

w poznawaniu języka.    

Program został opracowany z myślą o trzyletnim cyklu nauczania, w którym  

w każdym roku realizuje się minimum 60 godzin nauki języka. Program może być 

modyfikowany według potrzeb, poprzez poszerzenie proponowanego materiału.  

 Do realizacja niniejszego kursu wymagane jest podstawowe wyposażenie materialne:  

odtwarzacze CD, podręczniki, płyty CD z nagraniami. Zaleca się także wprowadzanie pomocy 

dydaktycznych takich jak: nagrania audio i video, plansze, rysunki, autentyczne rekwizyty, 

oraz wszelkie materiały i pomoce uatrakcyjniające lekcje. Zajęcia powinny być  

przeprowadzane w sali nauczania początkowego, by ułatwić zintegrowanie zajęć 

językowych z pozostałymi zajęciami. Sale w nauczaniu zintegrowanym wyposażone są  

w dywan, przestrzeń do zabawy, instrumenty oraz szereg pomocy dydaktycznych. , Tablice 

interaktywna jest dobrym uzupełnieniem wyposażenia, lecz nie jest konieczna do realizacji 

programu.  

  

                                                                                                                                                                                     

2 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, 
ocenianie,WydawnictwaCODN,Warszawa2003. 
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3. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU 

Okres wczesnoszkolny to czas, w którym dziecko jest otwarte na nowe 

doświadczenia i czuje potrzebę poznawania, a proces nauczania staje się głównym 

czynnikiem jego rozwoju. Rozwój w tym  okresie przebiega dynamicznie. Znacząco 

rozszerza się i precyzuje zakres spostrzeżeń ogólnych oraz doskonali umiejętności 

obserwacji. W tym czasie również doskonali się  proces analizy i syntezy cech przedmiotów  

i zjawisk oraz spostrzeganie podporządkowane konkretnemu celowi. Szkoła zaczyna  

w dużym stopniu kierować spostrzeganiem dziecka, nastawia je na systematyczny i planowy 

odbiór rzeczywistości.  Nauczanie języka obcego u dzieci w omawianym okresie będzie 

miało wpływ na ich całościowy rozwój.3 U dziecka w tym wieku rozwija się również 

organizacja procesu uwagi a dominującą staje się tu uwaga dowolna. Pomimo wzmożonego 

rozwoju pamięci dzieci w młodszym wieku szkolnym w dalszym ciągu nie wykorzystują  

w pełni swoich możliwości w zakresie zapamiętywania i reprodukowania materiału 

szkolnego.4 W związku z tym konieczne wydaje się usprawnianie pamięci dzieci przez 

stosowanie różnorodnych technik psychologiczno dydaktycznych i wykorzystywanie 

pomocy naukowych oddziałujących na wszystkie receptory.  

U dziecka siedmioletniego proces rozwoju wymowy jest ukończony, ale proces 

rozwoju języka dalej trwa. Rozwój języka, czyli mowy dziecka, pozostaje w ścisłym związku 

z rozwojem całej jego osobowości. Swobodnie posługuje się mową, używając jej do 

komunikowania swoich pragnień, emocji, uczuć, inicjowania oraz podtrzymywania 

kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi.5 

Z chwilą wstąpienia dziecka do szkoły, choć zaczyna wysuwać się na pierwszy plan  

nauka, zabawa stale mu towarzyszy i wciąż odgrywa dużą rolę w jego rozwoju. Mimo że 

przestaje być ona dominującą działalnością dziecka nie powinna zanikać, lecz zmienić się 

pod względem treści i formy. Dydaktyka powinna starać się wiele treści nauczania 

przekazać dziecku właśnie przez zabawę. Przebywanie dzieci w grupie oraz poznawanie 

złożonych relacji społecznych powodują, że dzieci zaczynają angażować się w zabawy 

zespołowe. W sposób wyraźnie aktywny dążą do towarzystwa innych dzieci, zaczynają 

                                                        

3 Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Warszawa „Żak” 2003. 
4 Bogdanowicz J., Właściwości rozwojowe wieku dziecięcego, Warszawa PZWL 1962. 
5 Baczyńska M., Rozwój mowy dziecka w klasach I – IV, Warszawa WSiP 1986 
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interesować się społecznymi sprawami swojej klasy i zabiegają o zdobycie pozycji  

w zespole.6 Uczenie wyodrębnia się z działalności zabawowej i praktycznej, co wpływa na 

przebieg i rozwój procesów psychicznych dzieci. Jest to proces ciągły, długotrwały  

i wymagający wiele trudów i wysiłków przede wszystkim  dlatego, że nie są w stanie skupić 

wystarczająco długo uwagi, by móc bez wzmocnień śledzić ciąg następujących po sobie 

zdarzeń jakiejś dłużej trwającej sytuacji7.        

 Dzieci w okresie wczesnoszkolnym nie mają dobrze opanowanej umiejętności 

samokontroli i oceny, przez co często nie zdają sobie sprawy z tego, czy wystarczająco 

opanowały przyswajany materiał. Dopiero odpowiednie oddziaływania nauczyciela  

w szczególny sposób tymi procesami kierują i je rozwijają. Nauczyciel odgrywa, zatem 

szczególną rolę i ma możliwość wywierania na nie wielkiego wpływu oraz wspierania jego 

rozwoju. Uczniowie chcą się czuć przy nauczycielu bezpiecznie i mieć do niego w pełni 

zaufanie.8 W oparciu o literaturę a także badania psychologów i pedagogów (Cz. Banach 

1993, H. Grabowski2000, Z. Żukowska1993) można wskazać cechy pożądane u nauczyciela 

klas od I do III. Są to między innymi: plastyczność myślenia, umiejętność budowania 

poczucia własnej wartości uczniów, umiejętność organizowania pracy dydaktycznej i 

różnych form aktywności uczniów, rozbudzania ciekawości i rozwijania zainteresowań, 

umiejętność aktywnego słuchania uczniów, cierpliwość i wytrwałość, zdolność empatii, 

dojrzałość emocjonalna, umiejętność stosowania urozmaiconych strategii nauczania, 

samoświadomość pełnionej roli.         

 Biorąc pod uwagę powyższą charakterystykę najlepszym nauczycielem do 

prowadzenia zajęć językowych w pierwszym cyklu nauczania byłby nauczyciel nauczania 

początkowego ze znajomością języka na poziomie co najmniej B2, znający dydaktykę 

nauczania języka obcego w nauczaniu wczesnoszkolnym lub nauczyciel z przygotowaniem 

filologicznym znający specyfikę nauki języka w grupach dziecięcych, który  

współpracowałby  z nauczycielem nauczania początkowego w danej klasie lub dobrze 

przygotowany do pracy z dziećmi filolog. 

  

  

                                                        

6 Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa WSiP 1976 
7 Przetacznikowa M., Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa PWN 2000. 
8 Włodarski Z., Budochowska W., Psychologia uczenia się, Warszawa 1989 
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4. CELE NAUCZANIA 

Przedstawione w niniejszym rozdziale cele programu są zgodne z Podstawą 

programową nauczania zintegrowanego. Nauczyciel realizuje ogólne cele oraz zadania 

szkoły oraz obrane przez siebie cele szczegółowe.      

 Celem nadrzędnym, według Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych, jest harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia. Biorąc pod uwagę to 

założenie, nauczyciel dostosowuje zadania w zakresie nauczania, wychowania oraz sposobu 

przekazywania wiedzy. Cele ogólne zakładają między innymi:  

Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, 

etycznym, fizycznym i estetycznym oraz dążenie do zdobywania wiadomości i 

umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata. 

Uświadomienie dziecku jego przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej). 

Zwrócenie uwagi na konieczność dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną 

Skoncentrowanie nauczania na dziecku, jego indywidualnych potrzebach,  

tempie rozwoju oraz możliwościach przyswajania wiedzy językowej. 

Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych  

i kształcących: uczeń- szkoła-dom rodzinny. 

Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych. 

Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 

ciekawości w poznawaniu otaczającego świata. 

Rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji w motywacje 

świadomą. 

Zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do 

nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego oraz poszanowanie 

godności dziecka. 

Zagwarantowanie dziecku dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości 

korzystania z nich. 

Wspieranie dziecka w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności kluczowych dla 

kształtowania nawyków społecznego współżycia. 
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Umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania celów. 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu się samodzielności  

i obowiązkowości. 

Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz uczenie właściwych 

zachowań wobec zwierząt, roślin i środowiska. 

 

4.1 CELE NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO 

Niniejszy program wyznacza następujące cele nauczania w okresie 

wczesnoszkolnym: 

Wspieranie i utrzymanie motywacji do nauki języka obcego.  

Rozwijanie umiejętność współdziałania w grupie.  

Doskonalenie umiejętności efektywnego przyswajania wiedzy językowej oraz 

strategii uczenia się.  

Rozwijanie wszystkich inteligencji. 

Aktywny udział dziecka w procesie przyswajania wiedzy językowej poprzez 

wspieranie rozwoju naturalnych zdolności słuchowych i artykulacyjnych 

dzieci. 

Samodzielne poszukiwanie źródeł informacji dotyczących języka obcego. 

Zachęcanie do kontaktu z językiem poza klasą oraz do otwarcia na inne 

kultury.  

Zwrócenie uwagi na podstawową funkcję języka, jako narzędzia komunikacji.   

Kształcenie świadomości językowej. 

Zbudowanie dobrej podstawy do nauki języka obcego na kolejnych etapach. 

Nauczania języka obcego w I klasie to w głównej mierze rozwijanie świadomości 

językowej dziecka,  rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczniów , uwrażliwienie ich na 

wymowę i intonację języka rozwijanie umiejętności czytania i pisania rozpoczniemy od 

drugiego semestru pierwszej klasy.        

 W klasie II i III, naszym głównym celem będzie dalsze rozwijanie sprawności 

rozumienia ze słuchu i mówienia w nowych bardziej złożonych kontekstach językowych 

oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania. 

Po przedstawieniu  założeń programowych oraz celów ogólnych nauczania możemy 

założyć, że po I etapie edukacyjnym: klasy I-III, uczniowie w ramach nabywanych 
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sprawności, rozwiną umiejętności językowe na poziomie A1.1 w pierwszej i w drugiej części 

kursu oraz A.1.2 w trzeciej części. Cele szczegółowe realizowane są na każdej jednostce 

lekcyjnej i służą osiągnięciu celu nadrzędnego tj. rozwinięciu kompetencji komunikacyjnych 

uczniów. Na podstawie tabeli umiejętności9 oraz Podstawy programowej edukacji 

wczesnoszkolnej w zakresie języka obcego nowożytnego opracowane zostały docelowe 

kompetencje uczniów. 

Umiejętności słuchania  (słucham i rozumiem). 

Uczeń potrafi zrozumieć proste polecenia, słowa, pytania dotyczące jego 

samego, jego otoczenia, zwroty stosowane na co dzień oraz z poznanego 

zakresu słownictwa gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. 

Potrafi zrozumieć sens opowiedzianych historyjek wspieranych obrazkami, 

gestami, przedmiotami oraz dźwiękiem.  

Umiejętność rozmawiania (rozmawiam z kimś). 

Uczeń potrafi odpowiadać oraz zadawać pytania dotyczące znanych mu 

tematów oraz potrzebnych mu rzeczy, dotyczących jego i jego najbliższego 

otoczeni. Potrafi także posługiwać się zwrotami stosowanymi na co dzień.  

Umiejętność czytania ( czytam  i rozumiem). 

Uczeń potrafi rozpoznać i rozumie znane mu  słowa oraz bardzo proste zdania 

Umiejętność wypowiadania się (opowiadam) 

Uczeń potrafi użyć wyrazów i prostych zdań by mówić o sobie, swoim 

otoczeniu, nazwać przedmioty, opisać obrazek, wyrazić uczucia. 

Potrafi recytować wierszyki, rymowanki oraz śpiewać piosenki. 

Umiejętność pisania.  

Uczeń potrafi przepisać pojedyncze wyraz i proste zdania. 

Ponadto w odniesieniu do założeń autorki programu uczeń: 

Potrafi dokonać samooceny samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. 

Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków 

multimedialnych. 

Wie, że ludzie posługują się różnymi językami.  

                                                        

9 Europejski system kształcenia językowego: uczenie się ,nauczanie, ocenianie(2003), Warszawa: Rada 
Europy,CODN 
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Zna podstawowe informacje dotyczące kraju języka, którego się uczy, potrafi 

dostrzec podobieństwa i różnice w obyczajach oraz symbolach. 
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5. TREŚCI NAUCZANIA 

Przyswajanie wiedzy językowej odbywa się w sposób kumulacyjny. Poszczególne 

zakresy tematyczne oraz konstrukcje gramatyczne powtarzają się w kolejnych jednostkach 

lekcyjnych, co daje uczniom możliwość wielokrotnego powtarzania tych samych struktur 

językowych i ich zapamiętywania. Do określenia treści nauczania odwołaliśmy się do 

Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie.  

Wymieniony dokument jest wspólną dla ogółu Europy podstawą do tworzenia planów 

nauczania, podręczników itp. I przewiduje sześciopoziomową skalę określającą biegłość 

językową: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Treści przedstawione w niniejszym programie dają 

podstawę do osiągnięcia poziomu A1. Nabyte umiejętności pozwolą uczącemu na 

zastosowanie podstawowych zwrotów, zareagowanie odpowiedzią, prowadzenie rozmowy, 

formułowanie pytań oraz propozycji w poznanych sytuacjach komunikacyjnych.  

     

5.1. MATERIAŁ FONOLOGICZNY 

 

Komunikacja językowa jest nadrzędnym celem nauki języka obcego, co wymaga  

w miarę dokładnego opanowania zasad wymowy. Bardzo ważnym elementem na tym etapie 

kształcenia, inicjacji językowej, jest wprowadzenie prawidłowego modelu fonetycznego 

gdyż nabyte umiejętności są podstawą produkcji w kolejnych etapach nauki a 

zniekształcenia fonetyczne trudne do skorygowania. Tak więc, uczeń powinien poznać 

wszystkie dźwięki występujące w języku francuskim, utrwalić aby następnie je  imitować. 

Samogłoski mogą być poznawane w izolacji natomiast spółgłoski zawsze w sylabach 

lub całych słowach. Warto zwrócić uwagę na głoski podobne obydwu językach, bo dzieci 

będą miały tendencję do artykułowania ich w podobny sposób jak robią to w języku 

polskim.  

Samogłoski 

ustne 

[i], [e], [ɛ] , [a], [o], [c], [u] , [y], [ø], [œ] 

Samogłoski   

nosowe 

[ɛ ̃], [ã], [õ], [œ̃] 

Półsamogłoski  [j], [w], [ɥ] 
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Spółgłoski  [p], [t], [k], [b], [d], [g], [f], [s] ,[v], [z], [l], 

[R], [m], [n], [ɳ] , [ʃ] ,[ʒ] 

 

5.2 MATERIAŁ MORFOSYNTAKTYCZNY 

Na wczesnym etapie edukacyjnym  uczniowie przyswajają  konkretne wyrażenia  

i zwroty języka obcego automatycznie. Nie analizują wraz z nauczycielem kategorii oraz 

reguł gramatycznych. Na tym etapie edukacyjnym uczenie gramatyki nie może odbywać się 

w sposób bezpośredni. Reguły tworzenia czasów, zasady odmiany czasowników czy też inne 

zasady gramatyczne są przyswajane w kontekście, analogicznie do języka ojczystego, 

poprzez bezpośrednie zetknięcie i przyjmowanie gotowych wzorców i schematów 

intuicyjnie i w sytuacjach komunikacyjnych. 

Czasowniki i konstrukcje zdaniowe. 

Odmiana czasowników pierwszej grupy koniugacyjnej. 

Odmiana czasowników zwrotnych pierwszej grupy koniugacyjnej. 

Odmiana czasowników nieregularnych: être, savoir, boir, faire, savoir, mettre, 

pouvoir, vouloir, venir, prendre, aller, écrire. 

Czasowniki bezosobowe: pleuvoir, neiger. 

Konstrukcja je voudrais+ bezokolicznik. 

Konstrukcja jouer à/de. 

Konstrukcja aller à/en. 

Konstrukcja faire+ dyscyplina sportu/zabawa. 

Konstrukcja avoir besoin/peur  de. 

Zdania oznajmujące. 

Zdania pytające oraz przeczenia. 

Tryb rozkazujący. 

Zdania bezokolicznikowe. 

Konstrukcja c’est/ ce sont. 

Konstrukcja il y a / il n’y a pas. 

Konstrukcja avoir mal à. 

Konstrukcja il est + godzina. 

Konstrukcja nous sommes/on est + miesiąc, data, dzień tygodnia, pora roku. 

Czasy: le présent, le futur proche.  
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Rodzajniki: 

Rodzajnik określony. 

Rodzajnik nieokreślony. 

Rodzajnik cząstkowy. 

Rodzajnik ściągnięty. 

Rodzajniki przy wyrażaniu preferencji (J’aime le chocolat). 

Rodzajnik w przeczeniu (Je n’ai pas de sœur).  

Pominięcie rodzajnika. 

Rzeczownik: 

Rzeczowniki własne i pospolite, żywotne i nieżywotne. 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 

Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika. 

Tworzenie liczby mnogiej rzeczownika. 

Przymiotnik: 

Przymiotniki dzierżawcze: mon, ton… 

Przymiotniki wskazujące. 

Przymiotniki pytające. 

Przymiotniki określające kształt, kolor, wielkość, stan, opinie, wygląd. 

Miejsce przymiotnika w zdaniu. 

Rodzaj żeński przymiotników. 

Liczba mnoga przymiotników. 

Przeciwieństwa. 

Stopniowanie przymiotników. 

Zaimek: 

Zaimki dzierżawcze. 

Zaimki osobowe.  

Zaimki akcentowane. 

Zaimki pytające. 
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Liczebnik: 

Liczebniki główne 0-100. 

Przyimek: 

Okoliczniki miejsca: en, à, dans, sur, devant itp. 

Okoliczniki sposobu: en, comme, à itp. 

Okoliczniki czasu: en, à itp. 

Spójnik: 

Et, ou, mais. 

Przysłówki: 

Okoliczniki czasu: aujourd’hui, Demlin itp. 

Okoliczniki sposobu: bien, lentement itp. 

Okoliczniki częstotliwości: souvent, rarement. 

Okoliczniki stopnia: trop, assez itp. 

 

5.3. FUNKCJE KOMUNIKACYJNE 

 

5.3.1. FUNKCJE RECEPTYWNE I PRODUKTYWNE-USTNE 

Udzielanie informacji o sobie. 

Przedstawianie się: Je m’appelle Leo, j’ai sept ans, j’habite en Pologne... 

Opisywanie swojego samopoczucia: Je vais bien/mal… 

Wyrażanie swoich uczuć: Je suis content…. 

Wyrażanie posiadania lub brak: J’ai un frère, je n’ai pas de soeur 

Określanie swoich gustów, opinii i upodobań: J’aime le chocolat, je préfère 

lire… 

Wyrażanie potrzeby: J’ai besoin  de, je veux. 

Opisywanie swoich umiejętności lub ich brak: Je sais danser. 

Opisywanie czynności wykonywanych w czasie wolnym: Je dessine. 
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Opisywanie swojego wyglądu oraz ubrania: Je suis petit , J’ai les cheveux 

blonds. 

Opisywanie codziennych czynności: Je me lève 

Udzielanie informacji o przedmiotach, osobach i zdarzeniach: 

Opisywanie przedmiotu ( koloru, wielkości, kształtu,  celu użycia): C’est une 

trousse rouge. 

Przedstawianie innych osób, członków rodziny : C’est Sophie, Elle a 10 ans… 

Opisywanie wyglądu zewnętrznego innych osób, członków rodziny: Elle est 

grande, elle a les yeux bleus.   

Określenia czasu i godziny: mardi, à 15 heures. 

Określanie środków transportu: en voiture. 

Opisywanie zjawisk np. pogody: Il pleut. 

Opisywanie miejsca : à la mer, dans la classe il y a deux tables... 

Opisywanie czynności wykonywanej przez kogoś innego: Elle saute à la corde. 

 

5.3.2. INTERAKCJE-USTNE 

Rozmawianie z kimś: 

Witanie się oraz żegnanie się ( Bonjour, salut, au revoir itp.). 

Pytanie o imię, wiek i samopoczucie ( Tu as quel âge?). 

Pytanie o godzinę oraz podawanie godziny ( Quelle heure est-il?). 

Pytanie o drogę i opisywanie drogi ( Comment aller à ?). 

Odpowiadanie na zadane pytania ( J’ai huit ans itp.). 

Prowadzenie rozmowy i podtrzymanie rozmowy ( Comment ça va? Itp.). 

Oferowanie pomocy ( Je peux t’aider?). 

Wyrażanie prośby (  S’il sous plaît, répétez itp). 

Potwierdzanie oraz zaprzeczanie ( Non, je ne peux pas). 

Ostrzeganie ( Attention!). 

Wypowiadanie się: 

Przedstawianie siebie i innych osób ( Je m’appelle, c’est Kasia itp.). 

Wyrażanie swojej opinii, emocji ( J’aime/ je déteste..itp). 
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Udzielanie wskazówek ( Va tout droit! Continue !). 

Dziękowanie ( Merci itp.). 

Przepraszanie ( Excuse-moi itp.). 

Zaakceptowanie lub odmówienie ( Non, je suis désolé(e)..). 

Opisywanie  np. swoich ulubionych czynności, swojego dnia ( Je mange à 9 

heures). 

Składanie życzeń z okazji urodzin i świąt ( Bonne année itp.). 

 

5.4 TEMATY 

 

Zakresy tematyczne wymienione poniżej realizowane są w sposób spiralny.  Część 

tematów realizowana jest w pierwszej klasie, ale rozszerzana w klasach wyższych. Inne 

zakresy tematyczne wprowadzane są później, w klasie drugiej lub trzeciej, w miarę 

rozszerzania się kręgu zainteresowań dzieci. W trakcie realizacji tematów warto zwrócić 

uwagę na elementy interkulturowe. 

Ja i części ciała , zmysły, części ubrania, wygląd, uczucia, plan dnia. 

Ja i moja rodzina, członkowie rodziny, produkty żywnościowe, posiłki. 

Ja i mój dom pomieszczenia w domu wyposażenie domu, przedmioty  

w pokoju, położenie przedmiotów, zwierzęta domowe, miejsce zamieszkania 

(miasto, wieś itp.). 

Ja i moje zabawy zabawki kolory bohaterowie bajek dyscypliny sportowe 

czynności związane z ruchem. 

Ja i moja szkoła dni tygodnia, plan lekcji, przedmioty szkolne instrumenty 

muzyczne, przybory szkolne, pomieszczenia w szkole, wyposażenie klasy, 

czynności w szkole , liczby, godziny , przyjaciele. 

Ja i moje środowisko pory roku, różne typy pogody, zwierzęta, miesiące. 

Ja i moja miejscowość instytucje: poczta, sklep, szpital, kino, środki transportu. 

Ja i mój kraj ukształtowanie terenu: góry, morze, rzeki, jeziora, lasy, zwierzęta 

żyjące w lesie, środki transportu, czynności na wakacjach. 

Ja i inne kraje nazwy państw i narodowości, koledzy z innych krajów, święta, 

zwyczaje, miasta w obcych krajach, zwierzęta w obcych krajach, zwierzęta  
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w zoo, tradycje świąteczne, symbole: flaga, stolica, hymn, waluta, literatura, 

imiona polskie i francuskie, tradycyjne gry, zabawy i piosenki. 

 

6. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW NAUCZANIA 

 

W niniejszym rozdziale prezentujemy sposób realizacji celów nauczania, metody, 

formy oraz techniki pracy. W procesie uczenia języka obcego na tym etapie ważne są 

kompetencje nauczyciela. Od niego samego, jego osobowości, działań, zachowań, stosunku 

do dzieci, atmosfery, jaką potrafi stworzyć na lekcji, zależy, czy dziecko polubi nowy 

przedmiot - język francuski. Nierównomierny rozwój kanałów sensorycznych i dominacja 

jednych kanałów nad innymi sprawiają, że dzieci różnią się pod względem sposobów 

przyswajania wiedzy. Dlatego w procesie uczenia języka obcego należy starać się 

zachowywać równowagę między wizualną, słuchową i motoryczną prezentacją. Nauczyciele 

języka francuskiego powinni  współpracować z nauczycielem nauczania zintegrowanego w 

celu dopasowania treści językowych do aktualnej tematyki prowadzonych zajęć oraz 

wyboru wspólnych metod nauczania.       

 Nauczyciele wprowadzają wiadomości i ćwiczenia językowe w toku lekcji, zgodnie  

z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi uczniów oraz starają się stworzyć 

przyjazną atmosferę, w której uczniowie czują się bezpieczne i nie obawiają się popełniać 

błędów. Niniejszy program nie rekomenduje jednej metody, jednak biorąc pod uwagę 

specyfikę nauczania dzieci, konieczne jest aby nauczyciel stosował odpowiednie zasady 

metodycznych. Nieprzestrzeganie ich może mieć poważne skutki trudne do usunięcia  

w przyszłości, takie jak niechęć do nauki języka w ogóle, negatywny stosunek do danego 

kraju lub danej narodowości czy kultury.       

 Podstawową metodą pracy na języku obcym jest metoda bezpośrednia, która opiera 

się na naturalnym kontakcie nauczyciela z uczącym się, z żywym językiem i kulturą. 

Głównym celem jest zachęcanie uczących dobudowania swoich umiejętności językowych, 

wykształcenie nawyków językowych poprzez wielokrotne powtarzanie, zapamiętywanie  

i utrwalanie danego materiału językowego. Kładzie ona nacisk na rozwijanie sprawności 

rozumienia i mówienia. Zakłada minimalną obecność języka ojczystego oraz nauczanie 

gramatyki w sposób indukcyjny przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych jako 

bodźców. Aby nauka języka odbywała się w jego aspekcie społecznym nauczyciele języka 
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francuskiego powinni zachęcać uczniów do systematycznego używania poznanych zwrotów 

w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych w klasie. Nauczyciele systematycznie 

powtarzają konkretne wyrażenia i zwroty w codziennych interakcjach z uczniami.   

 Kolejną metodą jest podejście zadaniowe, nazywane m.in. metodyką współpracy, 

uczeniem się przez działanie, uczeniem się przez doświadczenie 10 zakłada włączenie uczącego 

się do procesu dydaktycznego, a jego działania postrzegane są jako najlepszy sposób 

nabywania wiedzy i umiejętności językowych. Nie chodzi już o odgrywanie ról i symulacje, 

lecz o kierowanie własnym uczeniem się, o przejęcie odpowiedzialności za przyswajanie 

języka, o wspólne konstruowanie wiedzy przy udziale innych uczących się, z których każdy 

wnosi do procesu inne doświadczenia.       

 Szczególnie korzystną metodą w nauczaniu dzieci jest TPR (Metoda Reagowania 

Całym Ciałem). Opiera się na założeniu, że zapamiętywaniu materiału sprzyja ruch fizyczny 

oraz uczenie się poprzez działanie, co aktywizuje lewą półkulę odpowiedzialną za język i 

prawą odpowiedzialną za ruch. Nauczanie w tej metodzie polega, więc na prostych 

poleceniach wydawanych przez nauczyciela w języku obcym.    

 Poza wymienionymi metodami, na tym etapie nauki, należy zwrócić szczególna 

uwagę na nauczanie wielozmysłowe. Nauczyciel poprzez odpowiedni dobór formy 

przekazu informacji preferowanej przez uczniów wprowadza materiał 

wielokanałowo(wzrokowo, słuchowo, kinestetyczno-dotykowo) a tym samym wspomaga 

proces gromadzenia i utrzymywania informacji w pamięci. Zaangażowaniu wielu kanałów w 

trakcie nauki pozytywnie wpływa na granice pamięci, jej trwałość oraz pozwala na 

indywidualizację nauczania. Pomocna w gromadzeniu informacji będzie wnikliwa 

obserwacja uczniów oraz znajomość Teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera oraz 

koncepcji C. Freineta, R. Steinera czy M. Montessori.      

 Szczególnie przydatne będą działania zabawowe, wprowadzanie ćwiczeń z grami  

i piosenkami, ćwiczeniami rytmicznymi, zwłaszcza w okresie beztekstowym.   

 Kolejnym elementem jest włączanie do procesu nauczania opowiadania historyjek 

lub czytania książeczek, bajek co tworzy atmosferę sprzyjającą koncentracji, słuchaniu i 

uwadze dzieci. Zajęcia teatralne i dramowe wzbogaca proponowane metody pracy  

z dziećmi. Poprzez odgrywaniu scenek, inscenizacji i improwizacji działa na wyobraźnię 

dzieci i uczy współpracy i komunikacji  z innymi. Niemniej jednak należy pamiętać o tym by 

nie zmuszać do wystąpień gdyż nie wszystkie dzieci muszą być gotowe do występowania 

                                                        

10 Janowska I. , Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych,,Universitas, Kraków 2011 



S t r o n a  | 22 
 

© Copyright by Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o., Warszawa 2014 www.hachettefle.pl 

przed innymi .           

 W pracy z dziećmi bardzo dobrze sprawdzają się wizualizacja i ćwiczenia 

relaksacyjne. Polegają one na  stwarzaniu sytuacji, opisywanej w języku obcym w których 

dzieci wyobrażają sobie na przykład inne otoczenie lub siebie w innym miejscu. Opisana 

metoda sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, relaksu a tym samym zmniejszeniu zahamowań  

w mówieniu.            

 Zajęcia plastyczne są ważnym elementem kształcenia, poprzez uczenie się  

w działaniu, ułatwiają poznawanie języka, motywuje uczniów do zapamiętywania oraz 

mówienia o swoich pracach i słuchania opowiadania innych. U dzieci starszych możemy 

wprowadzić już metodę pracy projektowej, która z reguły ma charakter między-

przedmiotowy . Metoda ta jest doskonałym treningiem samodzielności i samoświadomości 

oraz pracy zespołowej.          

 W początkowym okresie nauczania języka francuskiego formy pracy będą  

w przeważającej liczbie oparte na grach i zabawach. Nie należy jednak wprowadzać 

elementu rywalizacji. W klasach I i II należy wprowadzać jak najwięcej ćwiczeń ruchowych 

i takich, które wykorzystują manualne umiejętności, dość dobrze opanowane przez dzieci 

(rysowanie, modelowanie, układanie wycinanek), oraz predyspozycje, takie jak łatwość 

zapamiętywania. Na tym etapie nauka języka będzie oparta na rozwijaniu kompetencji 

słuchowo-ustnym ze stopniowym wprowadzaniem elementów czytania i pisania. W klasie 

III stopniowo rozwijamy naukę czytania oraz pisania. Zwiększamy  ilość zadań 

samodzielnych - w parach i w grupach. W klasie III można wprowadzać formy pracy 

grupowej i w parach, zwiększać liczbę zadań wykonywanych samodzielnie.    

 Opisywany tutaj program może być implikowany w nauczaniu w różnych 

kontekstach. Istotne jest, aby nauczyciel potrafił ocenić indywidualne różnice w poziomie 

uczniów i odpowiednio na nie reagował. Różnice te mogą dotyczyć  tempa pracy, zdolności 

koncentracji, osłuchania z językiem, stylów poznawczych, pomocy rodzicielskiej oraz wieku.

 W planowaniu lekcji nauczyciel powinien pamiętać o podobnym układzie każdej  

z nich. Oznacza to, że pewne fazy lekcji powinny być połączone ze znanymi uczniom 

rytuałami, zatem przewidywalne dla uczniów, co daje im poczucie bezpieczeństwa. 

Wprowadzamy zatem rytuały początku lekcji (powitanie, sprawdzenie obecności, 

rozgrzewka językowa), powtarzanie materiału, rytuał zbierania się w jednym miejscu, 

przechodzenia do innych części sali lub do innych zadań np. do siedzenia na dywanie, do 

zabawy itp., rytuał końca lekcji. Proponuję, aby lekcja odbywała  się według konkretnego 
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schematu. Lekcja zbudowana według wymienionych faz pozwala uczniowi na ciągłą 

aktywność oraz zwiększenie samodzielności w użyciu nowo poznanych struktur.  

Rytuał klasowy(część rozpoczynająca). 

Część powtórzeniowa. 

Część wprowadzająca nowy materiał (prezentacja). 

Część utrwalająca(praktyka sterowana, produkcja). 

Rytuał klasowy(część podsumowująca i zakańczająca) .   

Ważną rolę na lekcji pełni rozgrzewka językowa. Jest to okazja do przypomnienia 

tego, czego dzieci się uczyły, np. piosenki lub wierszyka. Jest ona potrzebna ze względu na 

konieczność utrwalania tego, co zostało poznane. Nowy materiał wprowadzany jest po 

rozgrzewce, wtedy kiedy dzieci nie są jeszcze zmęczone. Jest on ćwiczony w różnorodny 

sposób, tak by zintegrować sprawności językowe innymi zajęciami na przykład  

plastycznymi lub ruchowymi. Aby osiągnąć wytyczone cele należy bezwzględnie 

przestrzegać kilku zasad w trakcie trwania każdej jednostki lekcyjnej.  

Poznawanie rzeczywistości poprzez obserwacje, słowo nie zastępuje rzeczywistości, 

samodzielne odkrywanie pojęć, zjawisk, w miarę możliwości wspomagać nauczanie 

konkretnymi przedmiotami, ilustracjami, kartami tematycznymi.   

Stopniowanie trudności: od najprostszych słów do zwrotów i zdań, od znajomości 

biernej słownictwa do znajomości czynnej.        

Z nowym materiałem wprowadzanie od 5 do 7 nowych słów.  

Wspieranie poczucia sukcesu: pozwolić opanować umiejętności w stopniu 

satysfakcjonującym ucznia, niekoniecznie zawsze wprowadzać nowy materiał, 

zwielokrotniać powtórzenia.  

Naprzemienność aktywności ( ruch, rysowanie, śpiewanie, słuchanie itp.). Pomoc  

w wyciszaniu się po intensywnej aktywności. Dynamiczne tempo lekcji (zmiana 

ćwiczenia co 5-10 min). 

Różne formy organizacji pracy (z całą klasą, w parach, w grupach, indywidualna). 

Zminimalizowanie zjawiska niepowodzenia (nie zmuszać do mówienia- dziecko 

samodzielnie podejmuje tę gotowość). 
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Prawo do błędu- korekta poprzez intensyfikację ekspozycji na poprawny język 

(korekta poprzez powtórzenie poprawnie wypowiedzi). 

Wspieranie poczucia odpowiedzialności za swoje uczenie się. 

Poszanowanie i akceptacja dziecka.   

Nadanie oryginalnego charakteru zajęciom poprzez rytuały, rekwizyty itp.   

        

6.1. MATERIAŁY I TECHNIKI PRACY  

 

6.1.1. TECHNIKI ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ ROZUMIENIA ZE 

SŁUCHU 

 

Pierwszą i fundamentalną sprawnością językową dla rozwoju sprawności mówienia, 

jaką dziecko osiąga w procesie uczenia się języka obcego, jest umiejętność rozumienia 

mowy. Aby rozumienie mowy stało się dla dziecka łatwiejsze nauczyciel powinien wspierać 

przekaz werbalny poprzez wizualizację przy pomocy: obrazków, przedmiotów a także 

poprzez wspieranie przekazu intonacją, gestami, mimiką czy rożnymi dźwiękami. 

Przedstawiane treści językowe powinny mieć konkretny kontekst i ścisły związek  

z przedstawianym materiałem wizualnym, co ułatwia zrozumienie znaczenia oraz 

zapamiętanie i na dalszym etapie kształcenia na wykorzystanie w produkcji językowej.  

 Pierwszymi ćwiczeniami skłaniającymi dziecko do próby zrozumienia zdania  

w języku francuskim są proste polecenia, które uczeń wykonuje naśladując nauczyciela 

ruchem, gestem, mimiką. W następnym etapie wprowadzamy ćwiczenia skupiające się na 

słuchaniu globalnym lub szczegółowym, które będą się na osłuchaniu z dźwiękami  

i intonacją języka francuskiego, słuchaniu tekstów francuskich różnego rodzaju (polecenia 

nauczyciela, bajki, scenki, piosenki itd.) odpowiednich dla tej grupy wiekowej w różnych 

formach, rozumieniu poleceń nauczyciela i odpowiedniego na nie reagowania, rozwijaniu 

umiejętności słuchania w celu zrozumienia sytuacji, wybierania szczegółowych informacji  

z różnego rodzaju tekstów odpowiednich dla tej grupy wiekowej. 
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Przykładowe techniki nauczania słuchania: 

Nauczyciel recytuje wyliczankę, w której jest nowa, określona uprzednio przez 

nauczyciela głoska. Uczniowie wykonują określony gest lub dźwięk, gdy usłyszą 

podaną przez nauczyciela głoskę. 

Uczniowie otrzymują od nauczyciela karty z obrazkami. Nauczyciel ma takie same 

karty, ale większego formatu. Pokazuje duży obrazek i wyraźnie wymawia nazwę 

tego, co na nim jest. Uczniowie szukają wśród swoich kart i kolejne obrazki układają 

w dwie grupy, których desygnaty zawierają określoną przez nauczyciela głoskę. 

Uczniowie otrzymują od nauczyciela karty z obrazkami. Nauczyciel wyraźnie 

wymawia nazwy kolejnych desygnatów. Uczniowie kolorują tylko te obrazki, które 

odpowiadają określonej głosce. 

11 

 

Nauczyciel czyta pary minimalne. Uczeń rozpoznaje wybrany przez nauczyciela 

dźwięk i zaznacza odpowiedni numer. Dzieci otrzymują tylko tabelkę z numerami.  

                                                        

11 M.Pamuła, Integracja międzyprzedmiotowa w nauczaniu języków obcych u dzieci, Wydawnictwo 
Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000 
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Nauczyciel po utrwaleniu danej głoski, wprowadza ćwiczenie „wielkie polowanie”. 

Nauczyciel określa, na którą głoskę będzie polowanie. Czyta lub mówi wybrany 

wierszyk lub fragment tekstu. Uczniowie uważnie go słuchają a gdy usłyszą dany 

dźwięk wykonują określoną czynność. 

12 

Nauczyciel wprowadza etapami, kolejne polecenia, które są następnie wykonywane 

przez uczniów (elementy metody TPR np. otwórz książkę/zeszyt/ćwiczenia, wstań, 

usiądź, itp.) 

Słuchanie nagrań towarzyszących historyjkom obrazkowym lub piosenek i 

odpowiadanie na pytanie nauczyciela. 

Słuchanie w celu zrozumienia ogólnego sensu bajki lub historyjki. 

Słuchanie w celu wyszukania szczegółowych informacji. 

Zachęcanie do prób przewidywania treści tekstu słuchanego. 

Dopasowuje obrazek do usłyszanego tekstu. 

Wybiera sekwencję obrazków zgodnie z treścią usłyszanego tekstu. 

Koloruje ilustrację zgodnie z usłyszanym opisem. 

Na podstawie ilustracji określa prawdziwość / fałszywość usłyszanej wypowiedzi. 

                                                        

12 M.Pamuła, Integracja miedzyprzedmiotowa w nauczaniu języków obcych u dzieci Wydawnictwo 
Akademii Pedagogicznej Kraków 2000 
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Odpowiada na pytania dotyczące usłyszanej historyjki. 

Zabawa „Jacques a dit…”. 

Gry: BINGO , LOTTO. 

Zabawa Kłamca – nauczyciel mówi prawdę lub fałsz uczniowie określają poprzez 

jakiś gest np. tupnięcie nogą gdy fałsz. 

Zabawy ruchowe:  

Pobiegnij do (np. nauczyciel wypowiada słowo lub zdanie uczniowie biegną do 

odpowiadającego obrazka lub wyścigi w dwóch, trzech grupach). 

Dotknij (np. gdy pośród 3 wyrazów jest intruz dotknij podłogi, gdy nie ma 

dotknij ściany). 

Z piłką (piłka parzy np. uczniowie podają sobie piłkę na konkretny wyraz nie 

wolno jej złapać). 

 

6.1.2. TECHNIKI ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA 

(INTERAKCJI I PRODUKCJI) 

Nabywania sprawności mówienia, w początkowym etapie nauki, powinno 

sprowadzać się do reprodukcji natomiast swobodne mówienie będzie ulegało stopniowemu 

rozwojowi i niewielkiemu wzbogacaniu w kolejnych etapach nauki. Nie należy oczekiwać, 

u dziecka w tym wieku, spontanicznej komunikacji w języku obcym ani wymuszać 

mówienia. Głównym zadaniem nauczyciela będzie próba zachęcania ( poprzez nagradzanie 

podejmowanych prób) do interakcji i produkcji, do powtarzania wypowiedzi  

i eksperymentowania z językiem bez obawy popełnienia błędu. Opanowanie wymowy na 

tym etapie powinno skupiać się na tym by uczeń nie zniekształcał wyrazów a jego 

komunikat stawał się zrozumiały i podobny do modelu z lekcji. Ćwiczenia sprawności 

mówienia będą skupiały się na rozwijaniu poprawnej wymowy i intonacji w języku 

francuskim, tworzeniu nawyków językowych przez powtarzanie chóralne i indywidualne, 

powtarzanie typowych interakcji w klasie.  
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Przykładowe techniki nauczania sprawności mówienia: 

Kilkakrotne powtarzanie za nauczycielem jednego słowa; ( zabawy: wolniej/szybciej, 

ciepło- zimno, powiedz to jak itp.). 

Powtarzanie zwrotu lub zdania (dla utrwalenia intonacji). 

Pokazywanie uczniom wyrazów rymujących się i zachęcanie ich do poszukiwania 

takich par. 

Rozpoznawanie konkretnych dźwięków w wyrazach. 

Powtarzanie wyrazów zawierających trudne głoski w krótkich zdaniach. 

Zadawanie pytań innym osobom w grupie. 

Samodzielne używanie ustalonych zwrotów i wyrażeń w pracy w parach w celu 

uzyskania prawdziwych informacji. 

Opowiadanie o sobie. 

Opisywanie obrazka. 

Opowiadanie historyjki według serii obrazków. 

Opowiadanie lub streszczanie bajki czy historyjki. 

Odgrywanie mini dialogów. 

Odgrywanie scenek. 

Dialogi w parach  wg wzoru z wymiennikami. 

Zadania w parach z luką informacyjną. 

Zgadywanki. 

Recytowanie wierszyków. 

Śpiewanie piosenek. 

Gry (Lotto,Bingo itp.). 

Zabawa KIM ( np. jaki element zniknął, powiedz gdzie są przedmioty itp.). 
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6.1.3. TECHNIKI ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA. 

 

Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym jest często 

marginalizowana przez nauczycieli, a w programach mówi się o tym bardzo ogólnie bez 

konkretnych wskazówek dotyczących metod i technik.  Jedyną metodą sugerowana jest 

metoda globalna, która w świetle współczesnych badań wydaje się być mało efektywna.  

Należałoby także wspomnieć, iż czytanie jest kompetencją kluczową. Najnowsze badania 

ukazują, że systematyczne uczenie dekodowania połączone z rozwojem innych umiejętności 

językowych wpływa pozytywnie na umiejętność czytania i wspomaga proces przyswajania 

znaków, słownictwa oraz gramatyki.13      

 Nauczyciel powinien wziąć pod uwagę szereg czynników wpływających na rozwój 

metajęzykowy, który odgrywa duże znaczenie w tym procesie. Jest to między innymi wiedza 

na temat pisma, świadomość fonologiczna i morfologiczno-składniowa u uczniów. Ponadto, 

istotne są metody nauczania, specyfika języka drugiego, odmienność uczonych języków, 

poziom umiejętności  czytania w języku ojczystym, znajomość relacji grafem-fonem. Chcąc 

odnieść sukces w nauczaniu czytania  należałoby systematycznie pracować z uczniami w 

następujących obszarach: 

Rozwijanie świadomości metajęzykowej: 

Ćwiczenia metafonologiczne- rozwijanie umiejętności rozpoznawania 

nowych dźwięków: praca z dźwiękami ( np. dobieranie rymów, 

deklamowanie, układanie wierszyków itp.), rytmizowanie tekstów (np. 

podział tekstu na sylaby, liczenie sylab itp.), rozpoznawanie dźwięków (np. 

rozpoznawanie fonemów w słowach i w parach minimalnych itp.)                      

Ćwiczenia metamorfologiczne – kształtujące świadomość wyrazową: 

Liczenie słów w zdaniu, łączenie słów w zdanie (np. rozsypanka wyrazowa 

itp.), zmiana elementów w zdaniu, rozdzielanie sklejonego tekstu 

                                                        

13Niniejszy podrozdział został opracowany na podstawie fragmentów Pamuła-Behrens,2013, Nauka czytania w 

języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka, Kraków Wydawnictwo Naukowe UP Kraków. 
Szczegółowe przykłady technik i ćwiczeń w rozdziale Wskazówki do początkowej nauki czytania J2 
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Ćwiczenia metasyntaktyczne- rozwijające świadomość o budowie zdania: 

dokańczanie zdań, układanie słów w rodziny, zabawy w polecenia itp. 

Ćwiczenia metapragmatyczne-  zachęcające dzieci do zastanawiania się nad 

językiem: układanie oraz uzupełnianie historyjek, ilustrowanie lub 

inscenizowanie tekstów itp. 

 

Systematyczna nauka czytania- między grafemem a fonemem:  

Od sylaby do słowa (od sylab otwartych do zamkniętych): rozpoznawanie 

długości wyrazu po ilości sylab, podział na sylaby, rozpoznawanie 

poszczególnych sylab, czytanie sylab, czytanie słów, zabawy z sylabami 

Dekodowanie w obrębie sylaby: rozpoznawanie grafemów w sylabie, 

rozpoznawanie fonemu odpowiadającego grafemowi, łączenie fonemów  

w sylabę 

Wprowadzanie fonemów od najprostszych samogłoski ([a],[e], 

[ɛ],[i],[o],[u],[y] oraz [ã] następnie spółgłoski [s],[R],[f],[p],[m],[k],[t] 

(zwracając uwagę na te niewystępujące w języku polskim):  

Słowa rozpoczynające się od danej litery, szukanie w zdaniach, klasyfikacja 

słów, czytanie słów podobnych, wprowadzanie sylab, czytanie sylab, gry 

językowe, zaznaczanie samogłosek i spółgłosek, praca z parami minimalnymi. 

Wprowadzanie różnych ortografii jednego fonemu: wprowadzanie 

dwuznaków i trójznaków.  

Wprowadzanie markerów gramatycznych i leksykalnych: łączenie części 

zdania, budowanie zdania, dopasowywanie, podkreślanie części zdania itp. 

Poznawanie i rozwijanie strategii czytania: strategia globalnego 

rozpoznawania słów, strategia wskazówek kontekstowych, strategia 

wskazówek grafo-fonetycznych, strategia wskazówek morfo-syntaktycznych. 

 

Indywidualizacja i budowanie motywacji:  

Wykorzystanie koncepcji inteligencji wielorakich Gardnera, włączenie 

rodziców do procesu nauki oraz wykorzystanie Europejskiego Portfolio 

językowego, wprowadzanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
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Dzieci w okresie wczesnoszkolnym wykazują szereg trudności takich jak 

dysleksja, zaburzenia słuchu, trudności artykulacyjne, które mogą wpływać na 

akwizycje nowych kompetencji językowych.   

Według autorki niniejszego programu naukę czytania należy rozpocząć w drugim 

semestrze poprzez wprowadzenie dekodowania w obrębie sylaby oraz łączenie sylab  

w wyrazy. W drugiej i trzeciej klasie powinno się systematycznie wprowadzać różnorodne 

zapis jednego fonemu, markery gramatyczne i leksykalne oraz przejście od wyrazu do 

zdania. Jest to odpowiedni czas na ćwiczenia metamorfologiczne i metasyntaktyczne. 

Nauczyciel powinien w okresie nauczania wczesnoszkolnego systematycznie uczyć swoich 

uczniów strategii czytania oraz indywidualizować i rozbudzać motywację.   

 Rozwijanie sprawności pisania w języku obcym powinno następować stopniowo. 

Ćwiczone umiejętności będą obejmowały pisanie odtwórcze, stopniowe wprowadzanie 

pisowni pojedynczych wyrazów (od przepisywania według wzoru do podpisywania 

obrazków), pisanie pojedynczych zdań i krótkich tekstów przez częściowe przepisywanie  

i uzupełnianie wzoru. Głównym zadaniem nauczyciel będzie zachęcanie najpierw  

do odtwórczego użycia języka, bez obawy popełnienia błędu poprzez pracę na podstawie 

podanego wzoru. 

Przykładowe techniki nauczania pisania: 

Wstawianie brakujących liter lub grup liter do wyrazów. 

Wstawianie brakujących wyrazów do zdań lub do dłuższego tekstu. 

Zapisywanie krótkich odpowiedzi na pytania według wzoru; rozwiązywanie 

krzyżówek obrazkowych. 

Pisanie po śladzie (klasa I) rozpoczynając od pojedynczych liter. 

Przepisywanie wyrazów i prostych zdań. 

Podpisywanie obrazków pojedynczymi wyrazami. 

Pisanie krótkich tekstów na podstawie wzoru. 

Używanie kolorów do zapisu konkretnych dźwięków, części zdania. 

Przedstawianie wyrazów w formie obrazka. 
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6.1.4 SPOSOBY I TECHNIKI NAUCZANIA SŁOWNICTWA. 

 

Słownictwo jest ważnym elementem w nauce języka obcego, którego opanowanie 

pozwala na w miarę efektywną komunikację nawet przy niskim poziomie opanowania reguł 

gramatycznych. W związku z tym nauczyciel powinien zwracać szczególną uwagę  na naukę 

słownictwa zwłaszcza w formie zabawy.       

 Wartym uwagi elementem życia klasy może być wprowadzenie klasowego 

słowniczka. W pierwszej klasie uczniowie tworzą własnoręcznie obrazki odpowiadające 

poznanym słowom, lub kolorują obrazki przygotowane przez nauczyciela. W klasie drugiej  

i trzeciej można dołączyć dopasowanie formy graficznej( przyklejanie wydrukowanego 

słowa lub pisanie własnoręcznie przez uczniów). Wymienione wyżej elementy umieszczamy 

w segregatorze, księdze lub tworzymy węża słówkowego ( przyczepianego np. dookoła sali). 

Ważne jest by słownik był dostępny w trakcie lekcji języka francuskiego (np. do utrwalania, 

samooceny), ale także na przerwach między innymi przedmiotami by uczniowie mogli 

swobodnie z niego korzystać. Oprócz tego w klasie drugiej i trzeciej warto zachęcać uczniów 

do prowadzenia własnego słowniczka.  

Proponowane techniki nauczania słownictwa: 

Grupowanie wyrazów z określonego pola tematycznego. 

Grupowanie wyrazów rozpoczynających się na tę samą literę. 

Prezentowanie słówek poprzez pomoce wizualne (karty, plansze, plakaty, 

zdjęcia, przedmioty – ważne, aby były kolorowe i atrakcyjnie wyglądały). 

Częste powtarzanie, utrwalanie z wcześniej poznanych słówek w formie 

zabaw i gier( ciuciubabka, wolniej/szybciej, ciepło/zimno, balonik, roślinka). 

Wprowadzanie nowego słownictwa przy okazji czytania i omawiania bajki, 

historyjki. 

Kilkakrotne powtarzanie za nauczycielem jednego słowa. 

Pokazywanie uczniom wyrazów rymujących się i poszukiwanie takich par. 
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6.2. INTEGRACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA 

Opisywany tutaj program jest przeznaczony do zrealizowania w szkole i jest zgodny z 

zasadami nauczania zintegrowanego oraz zasadami wczesnoszkolnego nauczania języka 

obcego. Nauczyciel zatem powinien dbać o harmonijny rozwój ucznia wspierając nabywanie 

wiedzy akademickiej ale także życiowej. Największe możliwości w tej sytuacji ma nauczyciel 

nauczania zintegrowanego, który jednocześnie jest nauczycielem języka obcego i może 

nauczać języka obcego „w poprzek” programu edukacji wczesnoszkolnej 14. Taka sytuacja 

występuje dosyć rzadko, w związku z tym nauczyciel języka obcego powinien stworzyć jak 

najwięcej obszarów integracji między-przedmiotowej. Powinien także, stale współpracować 

z nauczycielem nauczania zintegrowanego.  

Przykłady integracji treści nauczania: 

OBSZAR EDUKACJI SPOŁECZNO-MORALNEJ symbole narodowe, nazwy 

państw i stolic, zasady ruchu drogowego, respektowanie odmienności, 

świadomość wielokulturowości w społeczeństwie. 

OBSZAR EDUKACJI ZDROWOTNEJ zabawy muzyczne, rytmizacja tekstu, 

śpiewanie piosenek, muzyka z różnych krajów i kontynentów, instrumenty 

muzyczne. 

OBSZAR EDUKACJI RUCHOWEJ nazwy sportów i czynności gimnastycznych. 

OBSZAR EDUKACJI PRZYRODNICZEJ części ciała, zmysły, posiłki, zdrowe 

odżywianie, higiena, przepis, zwierzęta i ich środowisko życia, ochrona 

przyrody, zjawiska atmosferyczne, pory roku, kalendarz, produkty na farmie 

itp. 

OBSZAR EDUKACJI W ZAKRESIE MOWY I MYŚLENIA porównanie języka 

obcego z ojczystym, rozwijanie wiedzy dotyczącej struktur gramatycznych i 

syntaktycznych, poznawanie innych fonemów, intonacji, dialogów, 

Znajdowanie związków przyczynowo-skutkowych zdarzeń: układanie 

obrazków z    historyjki w odpowiedniej kolejności, Układanie sekwencji: 

czynności wykonywanych w ciągu dnia, następujących po sobie dni  tygodnia, 

                                                        

14 M. Pamuła Inteligencje wielorakie na zajęciach języka angielskiego, czyli jak skutecznie i ciekawie 
uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym  Wydawnictwo CODN, Warszawa 2008 
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miesięcy oraz pór roku, Dobierania par, np. zwierząt wyrazów 

przeciwstawnych, obrazków oraz wyrazów, Ćwiczenia pamięci: 

wprowadzanie gier pamięciowych (KIM, jeu de memoire). 

OBSZAR EDUKACJI W ZAKRASIE PRZYGOTOWANIA DO PISANIA I CZYTANIA. 

praca ze słownikiem, literatura dziecięca w oryginale, bohaterowie bajek, 

rymy i wiersze, rodzaje tekstów(zaproszenie, kartka pocztowa) 

OBSZAR EDUKACJI MATEMATYCZNEJ liczenie, porównania, podstawowe 

działania arytmetyczne, porządkowanie, klasyfikowanie,  stosunki 

przestrzenne, godziny, daty, używanie pieniędzy, waluta Euro, Klasyfikowanie 

obiektów według koloru, kształtu, wielkości i  grup semantycznych, analiza i 

synteza, wykonywanie ćwiczeń typu: znajdź obiekt, który nie pasuje do 

Pozostałych (chassez l’intrus), oraz  wykonywanie układanki z puzzli, 

Wyszukiwanie kształtów na rysunku (koło, kwadrat, prostokąt). 

OBSZAR EDUKACJI KULTUROWO - ESTETYCZNEJ reguły grzecznościowe, 

nakrywanie stołu, język znaków. 

 

6.3. ĆWICZENIA AKTYWIZUJĄCE UCZNIÓW 

 Dzieci rodzą się z instynktowną potrzebą i chęcią nauki, a każda nowo zdobyta 

umiejętność daje ogromną radość pomimo włożonego trudu w jej nabycie. Zadaniem 

nauczyciel języków obcych jest podtrzymanie i aktywizowanie tej zachłanności.  

Zasady, o których nauczyciel powinien pamiętać: 

Nauczyciel stale obserwuje zainteresowania i zdolności dziecka i rozwija je. 

Uczeń powinien znać celowość działań. 

Nauczyciel dopasowuje działania tak by nie były ani za trudne ani za łatwe. 

Nauczyciel wspiera zdobywanie wiedzy przez działanie. 

Nauczyciel wspiera samodzielne zdobywanie wiedzy ( nauczyciel nie daje 

gotowej wiedzy, lecz pomaga uczniom ją odkryć). 

Nauczyciel powinien podtrzymywać obcojęzyczną atmosferę( zajęcia w języku 

obcym, symbole w klasie, rytuały). 

Nauczyciel powinien prowadzić ciekawe i zaskakujące zajęcia. 

Nauczyciel powinien unikać efektu znużenia u dzieci poprzez różnorodne 

metody i techniki pracy. 
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Nauczyciel powinien używać nowoczesnych technik( komputer, Internet, 

rzutnik, tablica interaktywna). 

Uczeń powinien mieć możliwość wyboru i wpływu na to co dzieje się w klasie. 

RODZAJE METOD AKTYWIZUJĄCYCH15 

Odgrywanie ról, scenek, drama (inscenizacja). 

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe. 

Gry i zabawy językowe. 

Ćwiczenia fizyczne. 

Metody pokazowe: demonstracja, pomoce wizualne. 

Metoda projektu. 

Metoda „Listy pytań”.  

 

Ćwiczenia integrujące stanowią odrębną grupę. I są to na przykład:  

Piosenki i wiersze. 

Praca z tekstem literackim: literatura obcojęzyczna. 

Praca z komputerem. 

Praca z prasą obcojęzyczną. 

Kontakt z obcokrajowcem. 

 

Przykładowe techniki aktywizujące16: 

Układanie historyjek. 

Zabawy sytuacyjne. 

Gry leksykalne: np.„Bingo” 

Gry utrwalające konstrukcje gramatyczne. 

Burza mózgów. 

Korespondencja listowna lub internetowa, wymiany językowe. 

Mapy myśli. 

Gimnastyka na lekcji. 

                                                        

15 Irena Dzierzgowska Jak uczyć metodami aktywnymi?, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005 
16 Teresa Siek-Piskozub Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych, WSiP, Warszawa 1997 
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6.4. INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA 

Nauczanie języków obcych stało się powszechne, lecz wielokrotnie można 

zaobserwować jego małą efektywność. Powodem tej sytuacji jest bardzo często duża 

liczebność klas, niska motywacja ale niejednokrotnie niedostosowanie sposobu nauczania  

i treści do dzieci. W związku z tym, istotne jest by nauczyciel wprowadzał zróżnicowany 

model nauczania. Na początkowym etapie edukacji indywidualizacji powinno podlegać 

tempo pracy, aktywności a nauczyciel powinien brać pod uwagę  osobowość dziecka, jego 

sprawność ruchowa, dysfunkcje oraz nabyte już umiejętności na wcześniejszym etapie 

nauczania. Nauczyciel powinien uwzględnić różne sposoby pracy aby wspierać rozwijanie 

wszystkich inteligencji małego człowieka17.        

 Niejednokrotnie nauczyciel będzie pracował  z uczniami, którzy wcześniej uczyli się 

języka francuskiego, z dziećmi obcokrajowców. Wszystkie te sytuacje  będą wymagały od 

nauczyciela wykazania się profesjonalizmem, dużą kreatywnością i wyrozumiałością by 

proces nauczania odbywał się bez zakłóceń. Nie ma jednej metody, która wspierałaby 

indywidualizację nauczania, większość działań użytych w konkretnych sytuacjach zależy od 

kompetencji nauczyciela i umiejętności wnikliwej obserwacji swych uczniów. Dobrym 

rozwiązaniem jest prowadzenie dzienniczka obserwacji uczniów, w celu rozpoznania ich 

mocnych i słabych stron, preferowanych sposobów uczenia się, ewentualnych dysfunkcji itp. 

 Na podstawie zebranych informacji nauczyciel może lepiej zorganizować zajęcia 

dostosować formy pracy (w grupach lub parach na przykład uczniowie  słabsi z tymi którzy 

lepiej sobie radzą, dostosować poziom trudności zadań. Istotnym elementem jest tutaj także 

współpraca z nauczycielem nauczania początkowego oraz rodzicem dziecka, w celu zebrania 

jeszcze dokładniejszych informacji  aby uczyć efektywniej. 

  

                                                        

17 Teoria Inteligencji wielorakich  H. Gardnera. 
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6.5. SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA UCZNIÓW DO 

SAMOKSZTAŁCENIA. 

Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się jest szczególnie ważne w nauce 

języka obcego, ponieważ pozwala uczniom na samodzielne utrwalanie oraz poszerzanie 

wiedzy językowej. Dzięki poznanym technikom samodzielnego uczenia się proces rozwijania 

kompetencji komunikacyjnych uczniów przebiega dynamicznie. Nauczyciel powinien  

z jednej strony pokazać uczniowi jak pracować samodzielnie na bazie zagadnień poznanych 

na lekcji wykorzystując do tego podręcznik, ćwiczenia czy zeszyt. Z drugiej strony, powinien 

stwarzać okazje dające dziecku możliwość uświadomienia sobie i ocenienia samodzielnie 

swoich umiejętności i wiedzy oraz wdrażać ucznia do odpowiedzialności za swoje 

nauczania.  

Techniki pozwalające uczniom na samodzielne poszerzanie i utrwalanie wiedzy 

językowej: 

Zakładanie i prowadzenie własnych słowniczków języka francuskiego. 

Korzystanie ze słowników obrazkowych, ze słownika klasowego. 

Dokonywanie systematycznej samooceny z podręcznikiem ale przede 

wszystkim pracując z Europejskim Portfolio językowym18. 

Kącik czytelniczy, samodzielne czytanie uproszczonych tekstów języka 

francuskiego np. komiksów, bajek. 

Wzajemne sprawdzanie ćwiczeń wykonanych na zajęciach lekcyjnych oraz  

porównywanie odpowiedzi.  

Planowanie własnej pracy, określanie celów (np. wybór pracy domowej lub 

propozycje wykonania pracy dodatkowej). 

Wdrażanie uczniów do strategii uczenia, proponowanie zajęć przeznaczonych 

do poznania tych strategii i przećwiczenia ich. 

Wspieranie uczniów w poznawaniu strategii uczenia się . 

                                                        

18 M. Pamuła, A. Bajorek, I. Bartosz- Przybyło, D. Sikora- Banasik: Europejskie port folio językowe, 

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2006 
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Kąciki doskonalenia umiejętności językowych (z odpowiednio 

przygotowanymi zadaniami i ćwiczeniami pozwalającymi na samoocenę). 

Indywidualne konsultacje z nauczycielem. 

 

7. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA 

Na tym etapie kształcenia osiągnięcia uczniów będą niejednokrotnie zróżnicowane 

gdyż są one zależne od cech indywidualnych oraz możliwości każdego ucznia. Pomimo tego, 

przyjmujemy, że zrealizowanie niniejszego programu pozwoli na uzyskanie przez uczniów 

wymienionych poniżej umiejętności i wiadomości.      

 Poniższe poziomy osiągnięć uczniów dotyczą klasy I oraz klasy III. Zostały one 

zaprezentowane w kolejności chronologicznej. Podział ten nawiązuje do zapisu w podstawie 

programowej. Poziom niektórych umiejętności wybiega poza wymagania zawarte w 

podstawie. Większość dzieci będzie w stanie im sprostać, chociaż dla niektórych uczniów 

mogą być trudniejsze do osiągnięcia. Należy zaznaczyć, że podstawa programowa opisuje 

jedynie minimum programowe, obowiązujące wszystkich uczniów, poza które nauczyciel 

może wykraczać, jeśli uzna, że jego uczniowie są do tego przygotowani. 

 

W zakresie umiejętności słuchania: 

Uczeń rozumie: 

Polecania nauczyciela w języku francuskim oraz prawidłowo na nie reaguje. 

Formuły powitania i pożegnania. 

Liczebniki główne od 1-100. 

Podstawowe słownictwo związane z rodziną, z przyborami szkolnymi, z 

ubraniami, z żywnością.   

Nazwy podstawowych kolorów, części ciała, dni tygodnia, pomieszczeń w 

mieszkaniu. 

Nazwy zwierząt domowych i wybranych zwierząt dzikich, wybranych 

zabawek. 

Czasowniki ruchu. 

Nazwy wybranych środków transportu. 
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Rozumie sens bajek, wyliczanek oraz  historyjek gdy są wspierane obrazkami, 

gestami i przedmiotami. 

Wypowiedzi kolegów w klasie oraz nagrania na płytach CD oraz kasetach 

audio. *    

Uczeń potrafi: 

Narysować portret osoby na podstawie wysłuchanego opisu.* 

W trakcie słuchania zaznaczyć trasę.* 

Wyróżnić najważniejsze informacje  z tekstu słuchanego.* 

Określić zgodność lub niezgodność obrazka z opisem.* 

Wskazać obrazek odpowiadający opisowi. * 

Pokolorować odpowiednio obrazek według usłyszanych wskazówek. 

W zakresie umiejętności mówienia i rozmawiania: 

Uczeń potrafi: 

Powtarzać pojedyncze wyrazy i zwroty za nauczycielem lub nagraniem. 

Recytować wiersze, wyliczanki, śpiewać piosenki. 

Odpowiadać na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i 

wyrażeniami.  

Udzielać podstawowych informacji o sobie dotyczących wieku, narodowości i 

miejsca zamieszkania. 

Używać formuł przywitania i pożegnania. 

Przedstawić swoją rodzinę. 

Złożyć życzenia urodzinowe, na święta i na dzień matki i ojca. 

Powiedzieć co posiada a czego nie(zwierzęta, zabawki, przybory szkolne, 

rodzeństwo itp.). 

Zapytać o przedmiot. 

Opisać w co jest ubrany lub co zakłada. 

Powiedzieć na czym gra i jaki sport uprawia. 

Nazywać zwierzęta, przybory szkolne, kolory, środki transportu, części ciała i 

twarzy, zjawiska pogodowe, ubrania, zabawki, czynności, pomieszczenia w 

domu, sporty, instrumenty). 

Zapytać o kolor. 

Poprosić o pożyczenie przedmiotu. 
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Dawać polecenia innym. 

Wyjaśnić jak gdzieś dojść. 

Nazwać czynność, którą wykonuje. 

Wyrazić swoje potrzeby i chęci. 

Wyrazić swoje samopoczucie i emocje, obawy. 

Wyrazić swoje gusta i preferencje(co lubi jeść, co je np. na śniadanie, co robi  

w czasie wolnym, czym lubi jeździć, jakie przedmioty szkole, co lubi robić na 

przerwie). 

Opisać czynności wykonywane w tygodniu, przed wyjściem do szkoły, swój 

rozkład dnia, plan lekcji, godziny. 

Opisać swój pokój. 

Zapytać o godzinę oraz odpowiedzieć na to pytanie. 

Powiedzieć o celu przemieszczania się ( np. do kina). 

Opisać osobę, co posiada i jej preferencje. 

Zareagować pozytywnie lub negatywnie. 

Opisać swoje przebranie karnawałowe. 

Powiedzieć o swoich najbliższych planach. 

Kupić coś w sklepie, spytać o cenę. 

Opowiedzieć w oparciu o obrazki lub komiks streszczenie.* 

Odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.* 

Opisać obrazki.* 

 

W zakresie umiejętności czytania: 

Uczeń:  

Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. 

Rozumie ogólny sens prostych tekstów. 

Potrafi znaleźć konkretną informację w tekście. 

Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków 

multimedialnych.  

Potrafi rozpoznać na piśmie znane mu nazwy, słowa i proste zdania.  

W zakresie umiejętności pisania: 

Uczeń potrafi: 
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Przepisać pojedyncze wyrazy i zdania z tablicy 

Podpisać obrazki podanymi słowami i wyrażeniami 

Wstawić  wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru 

Pisać krótki i prosty tekst według podanego wzoru 

Zapisać słowa i grupuje je w kategorie semantyczne,* 

Wskazać wyrazy przeciwstawne.* 

W zakresie umiejętności interkulturowych: 

Uczeń potrafi: 

Nazwać najważniejsze święta we Francji iw  jakich miesiącach mają miejsce. 

Nazwać najważniejsze zabytki w Paryżu i rozpoznawać je na zdjęciach. 

Uczeń zna: 

Tradycyjne piosenki i wyliczanki francuskie. 

Symbole Francji. 

Tradycje obchodzenia wybranych świąt we Francji. 

Nazwy narodowości i krajów oraz niektóre flagi.  

Wybrane potrawy francuskie. 

Typowy plan lekcji dziecka we Francji. 

Walutę Euro, banknoty i monety. 

Wybranych artystów francuskich. 

Kolędy.* 
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8. SPOSOBY KONTROLI I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Jednym z nieodłącznych elementów pracy nauczyciela, obok nauczania  

i wychowywania, jest sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia.. Ocenianie na tym 

etapie edukacyjnym powinno przed wszystkim służyć uczniowi poprzez wieloaspektowe 

podejście, a kontrola postępów tworzyć spójny system. Niniejszy program poleca 

wprowadzenie oceny kształtującej, której zdaniem jest dostarcza informacji o postępach 

dziecka w nauce bez porównywania go z innymi dziećmi. Ocena opisowa powinna 

podkreślać to, co dziecko umie, to, co już osiągnęło oraz jaki wysiłek włożyło w naukę lub 

wykonaną pracę. Stanowi to istotny czynnik motywujący do dalszej nauki, a także wzmacnia 

poczucie własnej wartości. Nauczycielowi natomiast taki sposób oceniania ułatwia 

określenie ewentualnych braków, ich przyczyn, sposobu ich wyrównania oraz doboru 

właściwego planowania lekcji i stosowanych metod.  

  

8.1. OCENA BIEŻĄCA I OCENA KOŃCOWA 

Ocenianie na tym etapie edukacyjnym powinno poddawać kontroli wiedzę językową, 

umiejętności językowe ale także staranność, poprawność,  gotowość do podejmowania 

samodzielnych działań, wytrwałość i szybkość.  Zadaniem nauczyciela jest zapoznanie 

uczniów z kryteriami oceniania oraz zakresem materiału oraz tworzenie atmosfera służącej 

zminimalizowaniu stresu towarzyszącemu ocenianiu. Zaleca się wprowadzenie oceny 

bieżącej, która pozwala na natychmiastowa ocenę i reakcję  ze strony nauczyciel na wysiłek 

ucznia. Ocenianie bieżące powinno także posiadać swoją formę i system dobrze znany 

uczniom. Mogą to być uśmiechnięte buzie, serca, kwiatki, gwiazdki odpowiadające 

poziomowi opanowania danego tematu. Na bieżąco należy oceniać także wszelkie przejawy 

aktywności ucznia na lekcji, stopień uczestnictwa w zajęciach świadczy bowiem o stosunku 

dziecka do nauki. W początkowym nauczaniu odradza się wprowadzanie ocen negatywnych 

oraz testów semestralnych czy końcowych gdyż nie mają one pozytywnego wpływu na 

efektywność nauczania.          

 Drugim typem oceny jest ocena okresowa i końcowa, w formie opisowej, ma 

głównie za zadanie motywować i zachęcać do pracy niż odzwierciedlać osiągnięcia uczniów.  

Nauczyciel może prowadzić własne karty indywidualnych osiągnięć uczniów, które ułatwią 
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mu zaplanowanie dalszej pracy. Kolejnym obowiązkiem nauczyciela jest wdrażanie uczniów 

do samooceny poprzez odpowiedni dobór materiałów służących auto-ocenie.  

 Przykładowa opisowa karta postępów ucznia z oceny bieżącej. Zamieszczona karta 

jest przykładem opracowanym do podręcznika Les loustics 1 19, obejmuje Unité 1 czyli około 

8 godzin nauki. Układ i forma takiej karty może być modyfikowana przez nauczyciela.  

Karta postępów ucznia  

Imię:………………………….Nazwisko………………Klasa:……………. 

Uczeń potrafi Znakomicie Bardzo dobrze Dobrze Musi 

popracować 

Przedstawić 

się 

    

Zapytać o 

imię 

    

Przywitać i 

pożegnać się 

    

Wskazać 

odpowiedni obrazek 

    

Policzyć do 

12 

    

Powiedzieć 

ile ma lat 

    

Spytać ile 

ktoś ma lat 

    

Nazwać 

kolory 

    

Śpiewać 

piosenkę Ma toupie 

    

Nazwać 

czynności 

    

Odpowiednio 

zareagować na 

polecenie 

    

Nazwać     

                                                        

19 H. Denisot, M. Capouet : Les loustics 1, Hachette, Paris 2013 
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formy geometryczne 

i rozpoznać je na 

obrazku 

 

Ocena końcowa może przybierać podobną formę  lub może być w formie listu 

opisującego jakie umiejętności osiągnęło dziecko. W ocenie sumującej nauczyciel powinien 

zawrzeć informację o poziomie nabytych kompetencji językowych takich jak sprawność 

rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, produkcji, interakcji oraz pisania.  

Przykładowe karty oceny osiągnięć uczniów: 

KARTA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA......................................................................................................... 

KLASA........................SEMESTR..........................ROK SZKOLNY............................ 

Umiejętności i 

zaangażowanie w 

pracę 

   

 

Słuchanie  

 

 

 

  

 

Mówienie 

 

   

 

Czytanie  

 

   

 

Pisanie  

 

   

 

Słownictwo 

  

   

 

Testy  
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Praca na lekcji 

  

 

Zadania 

domowe 

  

   

 

Uwagi i 

zalecenia nauczyciela  

 

   

DATA 

 

……………………

…… 

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

 

…………………………

………….. 

PODPIS 

RODZICA 

 

……………………

…….. 

PODPIS 

UCZNIA 

 

……………………

……. 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………   

Klasa……………Semestr…………………Rok………….……Data…………………. 

Dodatko

wy komentarz 

Komunikacja ustna: rozumienie  

  

Rozumie 

proste polecenia 

 

Rozumie sens 

historyjki 

 

Rozpoznaje 

słowa i zwroty w 

kontekście 

 

Wykazuje 

zrozumienie przez 

reakcje niewerbalne 

 

Wykonuje 

proste polecenia 

 

Reaguje na 

język używany do 

komunikacji w klasie 

 

Komunikacja ustna: mówienie  
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Wymawia 

wyraźnie 

 

Stara się 

wykorzystywać 

wprowadzony język 

 

Pamięta 

słownictwo 

 

Odpowiada na 

pytania w kontekście 

 

Uczestniczy w 

ćwiczeniach ustnych 

(np. wierszyki, 

piosenki) 

 

Uczestniczy w 

komunikacji (np. gry, 

odgrywanie scenek 

 

Wykorzystuje 

strategie werbalne 

 

Wykorzystuje 

strategie niewerbalne 

 

Używa języka 

do komunikacji w 

klasie 

 

Komunikacja pisemna: bierna  

Rozumie 

kluczowe słowa w 

kontekście 

 

Potrafi 

dopasować obrazki do 

zdań/słów 

 

Rozpoznaje 

najważniejsze 

polecenia 

 

Wybiera 

prawidłowe 

informacje 

 

Komunikacja pisemna: czynna  
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Przepisuje 

słowa i podpisuje 

obrazki 

 

Potrafi 

dokończyć zdania 

 

Odpowiada na 

pytania pisemne 

 

Zagadnienia społeczno kulturowe  

Wykazuje 

zainteresowanie 

językiem francuskim 

 

Współpracuje 

z innymi dziećmi 

 

Wykazuje 

zrozumienie treści 

powiązanych z innymi 

obszarami nauczania 

 

Inne umiejętności pozajęzykowe  

Aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

 

Potrafi 

pracować 

samodzielnie 

 

Potrafi się 

skoncentrować 

 

Potrafi ocenić 

swoje postępy  w 

nauce 

 

Wykazuje 

zaangażowanie i chęć 

do nauki 

 

 

 

Przykładowe techniki kontroli rozumienia ze słuchu: 
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Kolor i dźwięk- dzieci wybierają dwa kolory i zamalowują dwie kartki jednym 

kolorem, a tylko jedną kartkę drugim kolorem. Otrzymują instrukcje: jeśli 

wyrazy są takie same podnieście dwie takie same kartki, jeśli są różne 

podnieście dwa różne kolory. 

Ruch i dźwięk- ćwiczenie podobne do tego powyżej z wykorzystaniem ruchu. 

Gdy te same dźwięki skaczą ze złączonymi nogami, gdy inne skaczą jak 

pajacyk. (czynności dowolne) 

Obrazek i dźwięk – wskaż odpowiedni obrazek 

Przeczytaj i pokaż które zdanie usłyszałeś. 

Przykładowe techniki kontroli poprawności artykulacji: 

Imitacja- powtórz po mnie  

Popatrz i nazwij 

Pytanie i odpowiedź 

Czego tu brakuje 

Przykładowe technik kontroli intonacji: 

Brzmi tak samo czy inaczej(C’est une gomme. C’est une gomme ?) 

Które zdanie ma tę samą melodię 

Które zdanie usłyszałeś 

Nastrój mówiącego: smutny czy wesoły 

Zaśpiewaj to zdanie 

Przykładowe techniki kontroli rozumienia wyrazów i opanowania słownictwa: 

Pokaż o czym mówię 

Wybierz odpowiedni obrazek 

Technika poleceń: zrób co powiem 

Wskaż wyraz który nie pasuje do reszty 
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Pogrupuj wyrazy 

Przykłady technik kontroli pisemnej: 

Dyktando obrazkowe rysowanie przedmiotów, osób lub zwierząt, których 

nazwy uczeń usłyszy  

Słuchanie i zakreślanie rysunku przedstawiającego słowo, które jest 

wymawiane (jedno z czterech); 

Słuchanie i pisanie liczby, która jest wymawiana (dyktando liczbowe); 

Słuchanie i kolorowanie według tego, co jest mówione; 

Słuchanie i określanie, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe; 

Łączenie wyrazów z obrazkami, które je przedstawiają  

Słuchanie i zapisywanie kolejności, w której są przytaczane opisy obrazków w 

historyjce; 

Rozwiązywanie krzyżówek;  

Grupowanie wyrazów według kategorii; 

Podpisywanie rysunków;  

Układanie rozsypanek w wyrazy lub zdania;  

Pisanie paru zdań o sobie 

 

 

8.2. Przykładowe ćwiczenia sprawdzające poszczególne 

sprawności20 

 

                                                        

20 Prezetowane ćwiczenia pochodzą z podręcznika H. Denisot, M. Capouet : Les loustics 1i 2, Hachette, 
Paris 2013 
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Przeczytaj i przyklej naklejki.

 

 

Ponumeruj obrazki zgodnie z ich kolejnością występowania w tekście 

słuchamy 
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Posłuchaj i pokoloruj

Przeczytaj, powiedz czy to prawda czy fałsz. Znajdź osobę i wpisz imię.
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Przeczytaj i uzupełnij 

 

 

 

Posłuchaj i napisz numery
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Przeczytaj i połącz

 

8.3. PRZYKŁADOWY MATERIAŁ Z ZAKRESU SAMOOCENY 

Istotnym zadaniem szkoły jest wdrażanie uczniów do samooceny. Praca z pomocą 

nauczyciela nad rozwijaniem umiejętności samooceny niesie szereg korzyści wpływających 

pozytywnie nie tylko na uczenie się języka, ale także na ogólny rozwój. Samoocena 

przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka, do odpowiedzialności za własną pracę, 

do samokontroli, poczucia własnej wartości, planowania i doskonalenia własnych działań. 

Pozwala także, śledzić swoje postępy i oceniać swoja pracę. Wszystkie te czynniki wpływają 

na wzmocnienie wewnętrznej motywacji i często przyczynia się do zmian zachowań  

i postaw.           

 Nauczyciel może pomóc uczniom dokonać bieżącej oceny własnej pracy poprzez 

zadawanie pytań po każdych zajęciach: czego się nauczyłem, co było dla mnie łatwe a co 

trudne, na ile zaangażowałem się w swoje zadanie. Innym sposobem może być wypełnianie 

karty samooceny stworzonej przez nauczyciela lub samodzielne uzupełnianie części 

przeznaczonej na powtórzenie w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń. W metodzie Les Loustics 
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uczeń zachęcany jest do uzupełnienia po każdym rozdziale ćwiczeń sprawdzających wiedzę  

i umiejętności. Jeśli uczeń jest zadowolony ze swoich postępów przykleja naklejkę  

z rysunkiem pucharu mistrzowskiego. Dodatkowo ćwiczenia wyposażone są w osobisty 

słownik dzięki któremu uczniowie mogą na bieżąco ocenić znajomość słownictwa.  

 Nauczyciel powinien także zachęcać do bardziej ogólnej samooceny poprzez 

zadawanie pytań typu: Czy jestem zadowolony ze swoich osiągnięć z przedmiotu i dlaczego? 

Co już wiem i potrafię? Co uważam za swój sukces w ostatnim czasie? Jakie mam braki i co 

jest tego przyczyną?  Uczeń nie zawsze wie jak odpowiedzieć na niniejsze pytania dlatego 

zaleca się wprowadzania do samooceny Europejskiego Portfolio Językowego dla dzieci. Dla 

grupy wiekowej klas 1-3 najlepiej dostosowane jest Europejskie Portfolio Językowe dla 

dzieci od 6 do 10 lat. Składa się z 3 części. W sekcji Moja Biografia Językowa  dzieci 

systematycznie opisują swoje doświadczenia językowe i kulturowe związane z podróżami i 

spotkaniami z przedstawicielami innych kultur i osobami mówiącymi różnymi językami.  

W kolejnej części, Moje Dossier, dzieci zbierają wybrane prace, dyplomy i świadectwa 

dokumentujące postępy w nauce. W trzeciej części, Mój Paszport Językowy, dzieci 

podsumowują swoje doświadczenia związane z językami obcymi i oceniają swoją wiedzę 

językową w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Przykładowe karty samooceny 

Prezentowane ćwiczenia pochodzą z podręcznika H. Denisot, M. Capouet : Les loustics 1 i 2, 

Hachette, Paris 2013 oraz z M. Pamuła, A. Bajorek, I. Bartosz- Przybyło, D. Sikora- Banasik: 

Europejskie Portfolio językowe, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 

2006  
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 PRZYKŁADOWE TESTY JĘZYKOWE 

W nauczaniu wczesnoszkolnym uznaje się za dość kontrowersyjne testowanie 

osiągnięć językowych uczniów. Niemniej jednak są elementem dość przydatnym w pracy 

nauczyciela i stosowane sporadycznie dają uczniowi informację zwrotna o postępach  

w nauce. Zaleca się natomiast wprowadzanie testów w innej formie niż tradycyjna, aby 

zmniejszyć czynnik stresujący u dzieci. Dlatego też, należy przygotowywać testy różnorodne 

w swojej formie, atrakcyjne, testujące osiągnięcia w ramach każdej sprawności, niezbyt 

obszerne, a uczeń powinien dysponować taką ilością czasu na napisanie go ile jest mu 

niezbędne. Uczeń powinien mieć także możliwość omówienia rezultatów indywidualnie z 

nauczycielem. 

Prezentowane przykładowe testy pochodzą z podręcznika H. Denisot, M. Capouet : 

Les loustics 1 i 2, Hachette, Paris 2013 
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9. SPOSOBY MODYFIKOWANIA PROGRAMU I MATERIAŁY 

UZUPEŁNIAJĄCE. 

 Niniejszy program przewidziany jest na 1-2 godzin zajęć tygodniowo  

w trzyletnim cyklu nauczania. W sytuacji gdy nauczyciel będzie miał możliwość 

wykorzystania większej ilości godzin należy przede wszystkim przeznaczyć je na: 

intensyfikację powtórzeń i ćwiczeń, poszerzenie zakresu słownictwa, wzbogacenie 

dodatkowymi piosenkami i wierszykami. Dodatkowo należy uatrakcyjnić zajęcia poprzez 

wprowadzanie większej ilości prac plastycznych, literatury dziecięcej, prasy dziecięcej, 

materiałów wideo, pracy z komputerem i Internetem, prac projektowe oraz korespondencji 

z rówieśnikami z krajów francuskojęzycznych. Obecnie na rynku jest dostępna szeroka gama 

publikacji dla tej grupy wiekowej.  Zaproponowane poniżej pomoce są przeznaczone dla 

nauczyciela do pracy na lekcji ale także dla ucznia do samodzielnej pracy w domu. Stanowią 

doskonały element pozwalający poszerzać wiedzę, i pomagają w przygotowaniu uczniów do 

konkursów. 

Rozwijanie słuchu muzycznego  

 

Uczę się francuskiego śpiewająco + CD audio Wydawnictwo: Assimil 

NOWELA Dzięki tej książeczce i dołączonej do niej płycie CD naukę języka 

francuskiego będzie mógł rozpocząć nawet trzylatek. Aby ułatwić  dziecku pierwsze 

kontakty z językiem francuskim, każdy z zaproponowanych tematów podzielony 

został na dwie części: Część pierwsza to piosenka śpiewana przez dzieci. Towarzyszy 

jej objaśnianie najważniejszych słów.  W części drugiej pojawia się piosenka w wersji 

karaoke – dziecko samo może śpiewać piosenkę lub jej fragmenty. Melodii 

towarzyszą – w formie zabawy – dodatkowe ćwiczenia.  

 

Chante avec moi Wydawnictwa ELI to książeczka z płytą CD audio 

prezentująca 16 tradycyjnych piosenek francuskich służąca jako materiał 

wspomagający rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, oraz rozumienia tekstu 

pisanego. W książeczce oprócz tekstów piosenek znajdują się nuty.   
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Rozwijanie umiejętności czytania oraz poszerzanie słownictwa 

 

Seria Plaisir de Lire - Série verte Wydawnictwo: ELI. Seria przedstawia 16 

ilustrowanych, najbardziej znanych bajek dla dzieci w formie uproszczonej. Każda 

książeczka zawiera bogato ilustrowane słownictwo tematyczne oraz gry. Dodatkowo 

dołączono płytę CD audio z nagraniem tekstu. 

 

Seria Les Aventures d'Albert et Folio. Wydawnictwo Hachette. Lire en 

français facile to kolekcja, która powstała, aby motywować uczniów do czytania po 

francusku już od pierwszych lat nauki. Zawiera ilustrowane historie dostosowane do 

umiejętności językowych także uczniów początkujących oraz bliskie ich 

upodobaniom i zainteresowaniom. To zabawne historie ilustrowane zmotywują do 

czytania w języku francuskim już od pierwszych miesięcy nauki. Książeczki zawierają 

płytę CD z pełnym nagraniem tekstu, dzięki czemu historię można nie tylko czytać, 

ale także odsłuchać. 

Słownik obrazkowy dla dzieci francuski Wydawnictwo: Lektor Klett Słownik  

obrazkowy, dzięki któremu Twoje dziecko: łatwiej zapamięta nowe słownictwo 

opanuje ponad 500 pojęć, zwrotów i zdań w języku francuskim nauczy się opisywać 

po francusku swoje otoczenie  

 

Seria Mon premier dictionnaire illustré de français Wydawnictwa ELI 

słownik obrazkowy z kolekcji przeznaczony dla dzieci. Słownik umożliwia dziecku 

opanowanie podstawowego słownictwa języka francuskiego (około 100 wyrazów) 

Aktywną zabawę ze słownikiem umożliwiają dołączone do słownika naklejki  

z rysunkami oraz nazwami przedmiotów, za pomocą których dziecko ma za zadanie 

uzupełnić puste pola znajdujące się w poszczególnych rozdziałach. Ponadto  

w każdym rozdziale znajduje się prosta zagadka stymulująca spostrzegawczość 

dziecka oraz fragment rysunku, który celowo nie został pokolorowany, i który 

dziecko może pokolorować w dowolny sposób, lub według wskazówek zawartych w 

poleceniu. 
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Seria EliKit Wydawnictwa ELI każda z części jest grą językową przeznaczoną 

na poziom początkujący ukierunkowaną na naukę podstawowego słownictwa języka 

francuskiego, oraz tworzenie prostych zdań. Składa się z 18 obustronnych kart  

(z rysunkami przedmiotów po jednej, a nazwami tych przedmiotów po drugiej 

stronie), 24 fiszek z (z zestawami rysunków po jednej, a ich nazwami po drugiej 

stronie), oraz 96 małych plakietek. Gra polega na losowaniu kart z rysunkami oraz 

ich i odnajdywaniu ich odpowiedników w formie wyrazu na fiszkach (lub odwrotnie). 

Dodatkową zaletą kart jest możliwość pisania po nich specjalnym pisakiem 

znajdującym się w zestawie w celu zaprezentowania uczniowi np. dodatkowych 

słówek związanych z danym rysunkiem lub wyrazem. 

 

Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu 

Seria Raconte et chante – Wydawnictwo ELI to sześć książek przeznaczonych 

dla małych dzieci i przedstawiających krótkie historie do opowiadania i śpiewania. 

Celem kolekcji jest rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania bardzo 

krótkich opowiadań, oraz komunikacji werbalnej. Każda książka jest w formacie 

42x29,5cm, dzięki czemu wszystkie ilustracje oraz tekst są bez problemu widoczne 

dla dzieci w trakcie zajęć w klasie. W każdej z książek znajduje się szczegółowa 

instrukcja metodyczna dla nauczyciela opisująca sposób pracy z książką, jak również 

tekst piosenki i nuty. Do książki załączona jest płyta CD audio z nagraniem. 

 

Wzbogacenie wiedzy kulturowej, rozwijanie słuchu muzycznego, poszerzanie słownictwa 

Voilà le karaoké! Wydawnictwa ELI  to seria  tradycyjnych piosenek 

francuskich przedstawionych w formie filmów animowanych z podkładem 

dźwiękowym i tekstami wyświetlanymi na ekranie. Płyta DVD służy jako materiał 

wspomagający naukę wymowy oraz fonetyki francuskiej, jak również rozwijanie 

umiejętności rozumienia ze słuchu. 

 

Bon voyage! Wydawnictwo La Spiga Languages to książeczka dla dzieci 

rozpoczynających naukę języka francuskiego przybliżająca najbardziej elementarne 

informacje o Francji w formie dostosowanej do poziomu ucznia. Ponadto w książce 
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znajdują się różnego rodzaju ćwiczenia, gry i zabawy językowe pomagające w 

utrwaleniu zaprezentowanych tematów. 

 

10.WYKAZ MATERIAŁÓW NAUCZANIA. 

 Program jest przygotowany do pracy z każdym podręcznikiem do nauki języka 

francuskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Zgodny z tym programem jest np. 

podręcznik Les loustics 1, 2 i 3 (w przygotowaniu) H. Denisot, M. Capouet, Hachette, Paris 

2013 (dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej  pod numerem 

653/1/2013) . 

Jest to podręcznik do nauki języka francuskiego przeznaczony dla dzieci od 6-9 lat. 

Seria Les Loustics składa z 3 poziomów prezentujących jednolitą metodologię pracy. Każdy 

poziom jest przeznaczony na ok. 60 godzin nauki. Mali figlarze - Alice, Léo i Maggie 

wprowadzą dzieci w radosny świat języka francuskiego. Bogate materiały wizualne  

i dźwiękowe, pomoce interaktywne, gry, naklejki zachęcają do kreatywnej i efektywnej 

nauki. 

Elementy podręcznika Les Loustics przydatne w realizacji programu: 

Materiał przedstawiony jest spiralnie, stopniowo oraz w zróżnicowanych 

kontekstach. Bogate materiały wizualne i dźwiękowe, pomoce interaktywne, gry, 

naklejki zachęcają do kreatywnej i efektywnej nauki oraz ułatwiają zrozumienie 

poleceń.  

Zabawni bohaterowie: Alice, Léo i Maggie wprowadzają dzieci w magiczny świat 

języka francuskiego często zmieniając naukę w ciekawą zabawę. Uczniowie obok 

języka poznają także kulturę Francji. 

Jedna strona podręcznika odpowiada jednej lekcji, co znacznie ułatwia pracę 

nauczycielowi i uczniowi. Cele komunikacyjne są jasno określony w tytule każdej 

jednostki. 

Część Petit Doc oraz Projet  oraz aneksy  Faisons la fête , Mes chansons et mes poésies 

pozwalają na wprowadzenie obok języka także elementów kultury Francji oraz prace 

interdyscyplinarną.  

Ostatnia strona każdej części tematycznej w podręczniku (Remue-méninges) pozwala 

na powtórzenie materiału w formie gry. 
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Nagrania audio - element niezbędny w nauczaniu języka francuskiego - towarzyszą 

wszystkim ćwiczeniom z podręcznika ucznia i z zeszytu ćwiczeń. 

Nagrania są urozmaicone. Zaproponowano 2 typy piosenek i wierszyków: tradycyjne 

- by przybliżyć kulturę dzieciom rozpoczynającym naukę języka oraz współczesne - 

ułatwiające zapamiętywanie słownictwa i struktur gramatycznych. Drobne 

inscenizacje dodatkowo zachęcają uczniów do nauki i pozwalają na utrwalenie 

nabytych umiejętności i wiedzy. 

Kolorowy zeszyt ćwiczeń zachęca do nauki - różnorodne ćwiczenia sprawdzają 

umiejętności i pozwalają na ogólny rozwój ucznia, ćwiczenia z wykorzystaniem 

naklejek dodatkowo mobilizują do pracy(każdy zeszyt zawiera 130 naklejek 

obrazkowo-słownych). 

Ostatnia strona każdej części tematycznej zeszytu ćwiczeń (je révise) pozwala 

uczniowi na rozwijanie umiejętności systematycznej samokontroli i samooceny. 

Własny słowniczek zamieszczony na końcu ćwiczeń (mon dictionnaire) motywuje do 

pracy oraz ułatwia prace nad pisownia francuską. Przygotowanie do DELF Prim 

dzięki zamieszczonym w ćwiczeniach testom.  

Przewodnik metodyczny zawiera: szczegółowe wskazówki metodologiczne, 

ćwiczenia uzupełniające, transkrypcję nagrań, rozwiązania zadań z podręcznika 

ucznia i zeszytu ćwiczeń oraz liczne pomysły na uatrakcyjnienie zajęć. 

Zestaw 196 kart pracy do kopiowania wzbogaca lekcje języka pozwalając na: 

zdynamizowanie klasy (marionetki, maski itp.), urozmaicenie lekcji i wzmocnienie 

podejścia ludycznego (np. kolorowanki), wzbogacenie i usystematyzowanie 

wiadomości (propozycje dodatkowych ćwiczeń), ułatwienie wykonania ćwiczeń 

manualnych (gotowe szablony), samoocenę ucznia (portfolio).  

Podręcznik interaktywny to: łatwy w użyciu, intuicyjny podręcznik w wersji 

cyfrowej, zeszyt ćwiczeń w wersji cyfrowej, zintegrowane nagrania audio, dodatkowe 

ćwiczenia interaktywne i zabawy, mapa Francji, 200 kart obrazkowych, kompletny 

przewodnik metodyczny (zawierający m.in. testy i klucze odpowiedzi). Pozwala na: 

wyświetlanie i przewijanie podręcznika strona po stronie przez rzutnik lub przy 

pomocy tablicy interaktywnej z możliwością przybliżenia wskazanej części strony, 

wykorzystywanie pełnej palety dodatków, np. mazaka, pisaka, strzałek, kurtyny,  

aktywacja wszystkich dodatków multimedialnych dzięki jednemu kliknięciu, 

nagrywanie całych zajęć lub pojedynczych wypowiedzi uczniów, dodawanie 

własnych materiałów: pliki testowe, audio lub video, obrazy, zdjęcia, strony www 
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Po skończeniu etapu nauczania zintegrowanego uczeń może kontynuować naukę 

języka francuskiego z metodą przygotowaną przez tych samych autorów. 

Każdy z poziomów składa się z: 

podręcznika ucznia 

zeszytu ćwiczeń + CD audio 

zestawu 3 płyt CD audio dla klasy  

podręcznika interaktywny   

przewodnika metodyczny   

zestaw 200 kart obrazkowych  

teczka pedagogiczna (190 kart do kopiowania)  

kostka edukacyjna dla klasy  

plakat dydaktyczny 

 

INTERESUJĄCE STRONY INTERNETOWE 

 http://www.momes.net/comptines/comptines-numeriques.html – na tej stronie znajduje 

się olbrzymia ilość piosenek, wyliczanek, kolorowanek i komiksów dla dzieci. Strona 

zawiera również wiele ciekawych ćwiczeń interaktywnych.    

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html – duża ilość ćwiczeń 

wprowadzających słownictwo, zróżnicowane gry na jego utrwalenie. 

http://www.lescale.net/ – strona podzielona na 8 wysp (odkrywców, naukowców, 

gadatliwych itp), na której każdy znajdzie coś dla siebie w postaci zabawnych gier 

edukacyjnych oraz ćwiczeń leksykalno-gramatycznych. Ponadto, na stronie umieszczone są 

liczne adresy osób poszukujących korespondenta. 

http://clicnet.swarthmore.edu/rire/index.html – strona zawiera śmieszne dowcipy, do 

wykorzystania w sam raz na pierwszego kwietnia. 

http://perso.orange.fr/dit_papa/ – strona zawierająca odpowiedzi na różne pytania 

zadawane rodzicom, na które ciężko znaleźć odpowiedź – na przykład, jak daleko od nas 

znajdują się gwiazdy. Pytania zostały podzielone na 7 kategorii tematycznych.  
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http://perso.orange.fr/jeux.lulu/ – duża ilość gier tematycznie związanych ze świętami, 

podzielona na dwie kategorie wiekowe.  

http://www.joyeuse-fete.com/paques.html – strona poświęcona dla nauczyciela, 

zawierająca dokładny opis tradycji związanych z obchodzeniem poszczególnych świąt we 

Francji wraz z ciekawostkami i zdjęciami. 

http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm – strona pozwalająca na samodzielne stworzenie gry – 

jeu de l’oie o dowolnej tematyce- użyteczna w trakcie powtórki słownictwa w sposób 

ludyczny i mniej konwencjonalny niż tradycyjne powtarzanie. 

http://www.lepointdufle.net/p/enfants.htm – duża ilość historyjek interaktywnych, 

ćwiczeń słownikowych, nagrań oraz piosenek specjalnie opracowanych z myślą o 

wczesnoszkolnym nauczaniu dzieci języka obcego. 

http://www.copisouris.com/ – strona zawierająca dużą ilość ćwiczeń na rozumienie tekstu 

pisanego, przeznaczona jest dla dzieci od 8. roku życia. 

http://www.teteamodeler.com/ – strona przeznaczona dla nauczyciela, tak, by ten mógł 

łatwo wybrać spośród 1400 ćwiczeń te najbardziej adekwatne do prowadzonej lekcji. 

Wszystkie ćwiczenia podzielone są na zagadnienia tematyczne oraz kategorie wiekowe. 

Każde zadanie będące formą projektu lub pracy grupowej ilustrowane jest zdjęciami, tak by 

dzieci wiedziały jak mają wyglądać poszczególne fazy jego przygotowania i produkt 

końcowy. 

http://lexiquefle.free.fr/ – strona zawiera prezentację poszczególnych kategorii 

słownikowych (12) oraz ćwiczenia sprawdzające w bardzo różnorodny sposób 

przyswojenie słownictwa. Na poziomie bardziej zaawansowanym proponowane są 

ćwiczenia 
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11. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

Przedstawioną poniżej przykładową lekcję proponuje się zrealizować w pierwszej 

klasie. Podczas pracy z podręcznikiem Les Loustics 1 możliwa jest ona do realizacji po 

pierwszej lekcji 4 jednostki. Tematem głównym tego bloku jest opis wyglądu zewnętrznego. 

Jego celem głównym jest rozwijanie umiejętności opisu zewnętrznego wybranej osoby, 

rozumienie nazw części twarzy. Uczniowie uczą się w sposób naturalny, że z czasownikiem 

avoir w formie twierdzącej (j’ai un nez, deux oreilles) stosuje się rodzajnik nieokreślony. 

  Jest to lekcja wprowadzająca nowy materiał leksykalny, w związku z tym składa się 

ona z wielu ćwiczeń mających na celu utrwalenie zapamiętanie znaczenia i utrwalenie 

poznanych słów. Ćwiczenia zostały dobrane w taki sposób by uczniowie po uprzednim 

osłuchaniu się z wymową  mogli powtarzać nowe słowa najpierw w powtórzeniach 

grupowych a dopiero później indywidualnych. Ćwiczenia zostały tak dobrane by pobudzić 

do działania różne kanały percepcji.  

 

Przykładowy konspekt lekcji: 

Data:………………………………………………………….. 

Klasa:  pierwsza klasa  

Temat lekcji: Mon visage 

Cele szczegółowe:  

                                                             uczeń potrafi wskazać wymieniane części twarzy  

                                                             uczeń potrafi nazwać części twarzy              

                                                             uczeń potrafi narysować twarz słuchając opisu  

                                                             uczeń potrafi powiązać przedmiot z konkretną częścią 

                                                              twarzy                                     

Materiały:            obrazki części twarzy, kartki, kredki, kostka edukacyjna 

Czas realizacji:    jedna jednostka lekcyjna 
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Prowadzący:……………………………………………………….. 

Faza lekcji Nauczyciel Uczeń Potrzebny 

materiał 

. 

Powitanie Bonjour! Bonjour 

Madame 

 

. 

Rytuał klasowy Sprawdzenie 

obecności 

  

. 

Część 

powtórzeniowa 

Nauczyciel 

zadaje pytanie co to 

za zwierzę: zakryte 

kartką z dziurką od 

klucza, udaje dźwięk, 

pokazuje gest itp. 

Qu’est-ce que 

c’est? 

 

Nauczyciel 

przyczepia różne 

zwierzątka do 

pleców dzieci, ich 

zadaniem jest 

znaleźć całą rodzinę 

Uczniowi

e zgadują 

C’est un 

chat 

 

 

 

 

 

Uczniowi

e chodzą po 

klasie i zadają 

pytania np.j ’ai un 

chien? Inny uczeń 

odpowiada oui tu 

as un chien/non, 

tu n’as pas de 

chien, gdy 

odnajdą 

wszystkich 

członków 

zasiadają w 

jednym miejscu 

Obrazki zwierząt 

w formacie A4 , kartka z 

dziurką od klucza 

 

 

 

 

 

Małe karteczki z 

obrazkami zwierząt, 

taśma klejąca lub 

spinacze 

. 

Część 

wprowadzająca nowy 

materiał 

-Wprowadzenie 

tematu lekcji: 

 

 

 

 

Nauczyciel 

trzyma pacynkę i 

wskazuje na jej 
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-  Wprowadzenie 

nowego materiału 

części twarzy: J’ai un 

nez… 

powtarzając słowo 

Mon visage 

Nauczyciel pyta o 

czym będzie 

dzisiejsza lekcja. 

 

Nauczyciel 

pokazuje 

poszczególne części 

ciała i prosi uczniów 

o powtórzenie i 

wskazanie na swojej 

twarzy 

- zwykłe 

powtórzenie, cicho/ 

głośno, pokazując 

małe/ duże, 

 

Nauczyciel 

prosi jednego ucznia 

o schowanie obrazka 

z częścią ciała 

,zabawa w 

ciepło/zimno, inny 

uczeń musi znaleźć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń powtarza 

za nauczycielem 

Według 

wskazówek 

 

 

 

 

 

 

Jeden 

uczeń chowa 

obraz, inny ma 

zamknięte oczy, 

po otwarciu oczu 

szuka, klasa 

podpowiada im 

bliżej tym 

głośniej 

wypowiadają 

słowo i dalej tym 

ciszej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazki części 

ciała 

. 

Część 

utrwalająca 

Nauczyciel  

gdy zatrzyma 

piosenkę wypowiada 

część twarzy i prosi 

uczniów by wskazali 

ją: na sobie potem u 

innej osoby 

Uczniowi

e biegają w 

trakcie piosenki, 

gdy jest cisza 

słuchają uważnie 

co mówi  

nauczyciel 

Nagranie 

piosenki 
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Nauczyciel 

prosi uczniów by 

siedząc w parach, 

jedna osoba ma 

zamknięte oczy 

zgadywali co to za 

część ciała 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel 

pokazuje różne 

przedmioty ( 

perfumy, kwiat, 

obrazek, jabłko, 

batonik, instrument 

itp.) pyta jaką częścią 

twarzy może to 

poczuć np. batonik-

usta 

 

 

Nauczyciel 

prosi uczniów o 

narysowanie twarzy 

swojego potworka, 

najpierw sam 

prezentuje na tablicy 

J’ai trois nez… 

Prosi by 

uczniowie 

wypowiada i 

wskazują daną 

część twarzy 

 

Uczeń A 

ma zamknięte 

oczy, uczeń B 

bierze jego rękę i 

pozwala dotknąć 

jednej części 

twarzy uczeń B 

pyta qu’est-ce 

quec’est? Uczeń A 

zgaduje c’est un 

nez? 

 

 

 

Uczniowi

e próbują 

zgadnąć 

wymieniając 

części twarzy 

 

 

 

 

 

Uczniowi

e rysują na kartce 

opisywanego 

przez nauczyciela 

potworka, 

następnie 

porównują z 

wersją 

oryginalną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty: 

kwiat, batonik itp. 

 

 

 

 

 

 

 

Kartki, kredki 
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narysowali to co on 

mówi. 

Następnie 

prosi uczniów by 

opisali swojego 

potworka sąsiadowi 

który rysuje według 

tego co usłyszy. 

Wykonują 

to samo 

ćwiczenie w 

parach. 

. 

Podsumowanie  Nauczyciel 

rzuca kostką 

edukacyjną z 

częściami twarzy i 

prosi by jakiś uczeń 

nazwał tą cześć 

twarzy 

 

 

Praca 

domowa 

Ćwiczenia str. 

40 ćw. 1 i 2 

Chętni 

uczniowie 

zgłaszają się i 

odpowiadają 

 

 

 

 

- kostka 

edukacyjna 

 

 

 

 

 

. 

Pożegnanie(ewentualnie 

rytuał klasowy) 

Nauczyciel 

żegna uczniów Au 

revoir 

Uczniowi

e odpowiadają 

Au revoir 

Madame 

 

. 

Plan 

alternatywny 

Gra memory 

z częściami ciała, 

kolorowanie części 

twarzy 

odpowiednimi 

kolorami. 

 Memory, kopie 

do kolorowania, kredki 

 

Nauczyciel dość często ma możliwość wykorzystania dodatkowych godzin z klasą,  

w trakcie kółek zainteresowań lub po prostu w trakcie doraźnych zastępstw. Tego typu 

zajęcia są doskonałym sposobem rozwijania zainteresowań oraz motywowaniem do 

pogłębiania swojej wiedzy między innym dlatego też, że są prowadzone w mniejszych 
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grupach. W związku z tym, przy wyborze tematyki oraz formy zajęć sugerowane jest 

koncentrowanie się wokół zainteresowań i predyspozycji uczestników. Forma takich zajęć 

powinna pozwalać uczniom na swego rodzaju odkrywanie i badanie przestrzeni języka  

i kultury Francji lub innego kraju francuskojęzycznego. Nauczyciel może pozwolić sobie na 

pracę w terenie poprzez wyjścia na dwór, do biblioteki francuskiej, do muzeum, do sklepu. 

Dodatkowo, nauczyciel powinien zapraszać na takie zajęcia gości związanych z językiem 

francuskim, organizować pracę w pracowni komputerowej oraz angażować dzieci w prace 

projektowe. 

Projekt do realizacji w trakcie zajęć pozalekcyjnych: 

Tytuł projektu: Mon quartier/ Ma ville 

Czas wykonania:  5 h 

Etap językowy:  druga klasa  

Cel  projektu:    - poznanie nazw części miasta, znaków drogowych, budynków,                                           

                   określanie przestrzenne ( obok, nad, pod) 

                 - umiejętność pracy w grupie 

Materiały: kartony, pudełka, farby, patyczki, plastelina, klej,  

Uczestnicy: uczniowie różnych klas drugiego roku nauki języka 

Nauczyciel proponuje uczniom wykonanie makiety okolicy szkoły. Na pierwszym 

etapie uczniowie dokonują podziału pracy oraz obserwacji terenu. Następnie na podstawie 

dokonanych notatek decydują o technice wykonania makiety oraz sposobie umiejscowienia 

nazewnictwa w języku francuskim (legenda, opis, napisy na budynkach).  Tworzą wstępne 

projekty w grupach, szkice, pomysły i rozwiązania. Kolejnym etapem jest wykonanie oraz 

podsumowanie i ocenienie własnej pracy. Tak wykonany projekt może być wykorzystywany 

do pracy na zajęciach w różnej formie, może zostać zamieszczony na stronie internetowej 

prezentującej szkołę lub do wprowadzania elementów zachowywania się na drodze i w 

mieście, wskazywanie drogi.  
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