
1. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego 

dzieci 
Kod 

przedmiotu 
 

Nazwa 

przedmiotu 
Psychologiczne i pedagogiczne podstawy 

nauczania języka obcego dzieci 

Kierunek 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 

studia jednolite magisterskie 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł kształcenia nauczycielskiego – przedmioty 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Semestr 2 

Osoba koordynująca 

przedmiot 
Prof. dr hab. Maria Burtowy 

Osoby prowadzące zajęcia 

Dr Maria Błażejczyk-Wiemann –240 godz., 120 godz.; wykładu; 

studia stacjonarne i niestacjonarne, 120 godz. ćwiczeń – studia 

stacjonarne; 

Dr Katarzyna Napierała-Rydz; 180 godz. ćwiczeń – studia 

niestacjonarne. 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 60 60 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 60 60 

Razem 1+2 120 120 

3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

4. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
55 55 

Razem 3+4 55 55 

SUMA 1+2+3+4 175 175 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 7 7 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Zaliczone przedmioty:  

Podstawy pedagogiki: Wiedza o świecie 

Podstawy psychologii dla nauczycieli 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się) 

 
ma wiedzę:   

1. 

zna w pogłębionym stopniu, zaczerpnięte z dorobku pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk o 

komunikacji społecznej i mediach, teorie, zasady, metody i narzędzia mające praktyczne 

zastosowanie lub znaczenie w nauczaniu języków obcych 

PED.JM_W01 

2. 

ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia 

się i nauczania (kształcenia) oraz ich wartości aplikacyjnych; potrafi je krytycznie oceniać i twórczo 

z nich korzystać 

PED.JM_W06 



3. 

posiada wiedzę w zakresie projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych, uwzględniających 

specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz ich 

zróżnicowane potrzeby edukacyjne 

PED.JM_W08 

4. 
ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w 

procesie wychowywania i kształcenia dzieci 
PED.JM_W19 

 
ma następujące umiejętności:   

1. 

formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy edukacyjne i wychowawcze dzięki 

właściwemu doborowi, opracowaniu i wykorzystaniu materiałów źródłowych i informacyjnych oraz 

metod i narzędzi (pedagogiki, psychologii), a także wykonuje zadania właściwe dla działalności 

zawodowej w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

PED.JM_U01 

2. 

dostrzega swoje mocne i słabe strony, samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe 

życie (jako pracownika, nauczyciela, opiekuna, wychowawcy), a także potrafi ukierunkowywać i 

wspierać rozwój innych osób (dzieci/uczniów, współpracowników) 

PED.JM_U05 

3. 

ma kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne, pozwalające na efektywną pracę w 

środowiskach zróżnicowanych kulturowo oraz z dziećmi, dla których język polski jest drugim 

językiem 

PED.JM_U16 

 
posiada następujące kompetencje społeczne i interpersonalne:   

1. 

ma świadomość wagi odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym dbałości o dorobek, 

tradycje zawodu i wypełnianie zobowiązań społecznych nauczyciela edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej oraz świadomość znaczenia inicjowania i współorganizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego i w interesie publicznym 

PED.JM_K02 

Cele kształcenia 

Poznanie psychologicznych i pedagogicznych podstaw nauczania języka obcego dzieci, w szczególności z 

uwzględnieniem ustaleń psycholingwistyki. 

Treści kształcenia 

Wykłady: 

1.FUNKCJE JĘZYKA 

1.1.Różne użycia języka 

1.2.Charakterystyka językowej funkcji reprezentatywnej 

1.3.Charakterystyka językowej funkcji komunikacyjnej 

1.4.Relacje między kompetencją językową a kompetencją komunikacyjną 

2.NEUROFIZJOLOGICZNE PODŁOŻE JĘZYKA 

2.1.Metody badań neurofizjologicznych mózgu 

2.2.Lokalizacja mózgowa funkcji językowych 

2.3.Specjalizacja półkul mózgowych w funkcjach językowych 

3.WYTWARZANIE I PERCEPCJA DZWIĘKÓW MOWY 

3.1.Wytwarzanie dźwięków mowy 

3.2.Percepcja dźwięków mowy 

4.PRZYSWAJANIE JĘZYKA PRZEZ MAŁE DZIECKO 

4.1.Metody badania rozwoju języka małego dziecka 

4.2.Fazy rozwoju języka 

4.3.Przyswajanie poszczególnych składników wiedzy językowej 

4.4.Zaburzenia rozwoju językowego 

4.5.Główne podejścia teoretyczne w badaniu rozwoju językowego u dziecka 

5.CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ 

5.1.Główne założenia leżące u podstaw kompetencji językowej 

5.2.Rys historyczny generatywistycznych koncepcji kompetencji językowej 

5.3.Istota UG w świetle różnych koncepcji generatywistycznych 

5.4.Inne modele UG 

5.5.Współczesne podejścia do kompetencji językowej 

6.SŁOWNIK UMYSŁOWY 



6.1.Znaczenie słów 

6.2.Metody badania słownika umysłowego 

6.3.Organizacja słownika umysłowego 

6.4.Dostęp leksykalny 

6.5.Słowotwórstwo i fleksja (reguły morfologiczne) 

7.KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA 

7.1.Akty mowy 

7.2.Znaczenie zdania a znaczenie wypowiedzi 

7.3.Zasady efektywnej komunikacji 

7.4.Rozmowa jako podstawowa forma realizacji kompetencji komunikacyjnej 

7.5.Główne koncepcje teoretyczne w badaniach nad kompetencją komunikacyjną 

7.6.Społeczne aspekty używania języka 

8.JĘZYK A MYŚLENIE 

8.1.Niezależność myślenia od języka 

8.2.Relatywizm językowy 

8.3.Badania nad związkiem języka z myśleniem 

8.4.Podobieństwa w funkcjonowaniu obu kompetencji: językowej i poznawczej 

9.DWUJĘZYCZNOŚĆ 

9.1.Rodzaje dwujęzyczności 

9.2.Dwujęzyczność u dzieci 

9.3.Dwujęzyczny umysł 

9.4.Społeczne problemy związane z dwujęzycznością 

Inne formy zajęć – ćwiczenia warsztatowe i projektowe: 

1. Jak mózg uczy się języków? System językowy, system pojęciowy, układ limbiczny. Pamięć 

proceduralna i deklaratywna 

2. Zapamiętywanie, przechowywanie w pamięci i odtwarzanie z pamięci. Pamięć krótkotrwała i 

długotrwała 

3. Recepcja i produkcja języka 

4. Wiek uczniów 

5. Płeć uczniów 

6. Osobowość uczniów 

7. Style poznawcze uczniów 

8. Strategie uczniowskie 

9. Komunikacja i interakcja. Działanie za pomocą języka 

10. Zorientowanie na ucznia. Personalizacja i indywidualizacja. Aktywizacja uczniów 

11. Wspieranie autonomii uczniów 

12. Motywowanie uczniów do nauki języka obcego 

13. Działania wychowawcze nauczyciela 

14. Nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Zalecana literatura  

Podstawowa: 

 Erenc-Grygoruk G., Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna 

Wydawnicza Impuls, Kraków 2013. 

 Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005. 

Uzupełniająca: 

 Gleason Berko J., Bernstein Ratner N., Psycholingwistyka, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2005. 

 Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, (red.) M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. 

Pietrzykowska, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Poznań-Kalisz 2009. 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X 

Wykład konwersatoryjny  



Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja X 

Praca z tekstem X 

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning) X 

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna X 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 

decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
X 

Praca w grupach  

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)  

Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów  

Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny X 

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć X 

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć  

Kolokwium pisemne śródsemestralne  

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test X 

Projekt  

Esej X 

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Udział w debacie  

Konspekty zajęć  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 



 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 


