Program Powszechnei
Dwujezyczno6ci
Dwu;EzYczr're Dzrccr

Szanowni Rodzice,
Poczqwszy od

ll

semestru roku szkolnego 201512016 w przedszkolach samozqdowych, innych
formach wychowania pzedszkolnego i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych w Gminie
Cefestyn6w wprowadzony zostal Program Powszechnej lhrujgzyczno5ci ,,Dwqqzyczne dzieci" przefomowa, natu lal na metoda przyswaja n ia j gzy ka a n g iels kiego.

Podstawourym celem wdrcienia programu jest wprowadzenie dzieci w Swiat jgzyka
angielskiego r6wnolegle do jgryka polskiego - aby angielski nie stal sig dla nich jgrykiem obcym,
oraz otwarcie dzwi do pzyja2ni, wiedzy, Swiata. Dzieci uczq sig jgzyka obcego w spos6b mily i latwy.
Wczesne rozpoczqcie nauki jqzyka obcego ksztattuje u dzieci pozytywny stosunek do innych kultur

i

jqzyk6q jak r6wnie2 stanoWi bazq dla p62niejszych do5wiadczeh. Codzienny kontakt z jgzykiem
na zasadzie ,zanurzenia" w nim, zapewni pzyswajanie jqzyka obcego w spos6b naturalny. Badania
wskazujq, 2e dwujqzyczne dzieci osiqgajq lepsze wyniki w nauce i cechuje je wiqksza mo2liwoS6 adaptacji
zar6wno spolecznej jak i kulturowej.
Biorqc pod uwagg szczeg6lnq wra2liwoS6 jqzykowq dziecka i najbardziej korzystny do rozpoczqcia
nauki drugiego jgzyka okres w wieku od 0 do 6-8 lat, chcemy jak najszybciej wprowadzi6 program, dajqc
dzieciom mo2liwoS6 wykozystania ich wrodzonych zdolnoSci uczenia siq jqzyka. Nauczanie dwujgzyczne
gwarantuje uzyskanie por6wnywalnych, jeSli nie r6wnych kompetencjijqzykowych w obu jgzykach.

Wprowadzenie programu,,Dwujqzyczne dzieci" jest wychodzeniem naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom zmieniaj4cego sig otoczenia, inwestyciq w kapital ludzki.
Specjalnie pzygotowane i dostosowane do wieku dziecka dwie serie edukacyjne : ,,Baby Beetles" ,
,,Tom and Keri' w formie spirali jqzykowej wprowadzajq rczpoznawane i rozumiane w kontek6cie slowa

izwroty dostosowujqc wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku mo2liwoSci izainteresowah. Dzigki
temu jgzyk angielski nigdy nie staje sig dla daecl<a jgzykiem obc1m. Nauka odbywa siq na podstawie
wykreowanego Swiata bohater6w, piosenek, film6w anonimowanych oraz pzygotowanych na tej podstawie
zabaw jqzykowo-m uzyczno-ruc howych za r6wno
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Aby wychowa6 dwujezyczne dziecko nale2y zapewni6 dziecku jak naiwigcei kontaktu
z igrykiem, jak to tylko mo2liwe i to od naimlodsrych lat. Dlatego te2 wdraiaiqc program w Gminie

Celestyn6w dzieci otrzymaj4 pakiety edukacyjne zar6wno do pracy w przedszkolu, szkole i domu.
Wsp6lnie realizujqc program

