
Kochani!

Zapraszam Was do wspólnej podróży w świat  języka angielskiego.

Razem poznamy wiele nowych słów i znaczeń.

Aby przekonać się, że czytanie po angielsku wcale nie jest trudne

należy wykonać następujące czynności:

1. Przyjrzeć się iilluussttrraaccjjii do historyjki i wyobrazić sobie, o czym

będzie ta opowieść.

2. Przeczytać nowe – wwaażżnnee  ssłłoowwaa.

3. Wysłuchać uważnie każdego zdania nagranego na płycie CD

i dokładnie, głośno  powtórzyć każde z tych zdań, patrząc

na tekst w ćwiczeniu 1.

4. Wpisać brakujące wyrazy w ćwiczeniu 2, a następnie spróbować

samodzielnie przeczytać tekst całej historyjki.

Oceńcie swoje umiejętności w czytaniu zamalowując odpowiednią

buźkę: 

jeśli potraficie płynnie i bezbłędnie przeczytać cały tekst

jeśli czytacie jeszcze niepewnie i czasami się mylicie (to znak,

że trzeba jeszcze poćwiczyć!)

jeśli nadal nie potraficie samodzielnie przeczytać tekstu.

Ale wierzę, że takich osób wśród Czytelników tej książki

nie będzie!!!!

Życzę Wam dużo radości i samych sukcesów w nauce czytania

i mówienia po angielsku! Jeśli chcecie, napiszcie do mnie:

bingo@annawieczorek.pl

Powodzenia! Good luck!
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Do Rodziców i Nauczycieli:
Dzieci uwielbiają bajki, historyjki i ciekawe opowieści – zarówno w języku ojczystym, jak i w ję-
zyku obcym. Nie zawsze rozumieją każde kolejne słowo słyszanego tekstu, ale dzięki intuicji
potrafią doskonale domyślać się znaczeń wyrazów z kontekstu, ilustracji, czy też mimiki, gestów
i intonacji głosu osoby mówiącej / czytąjcej tekst. 

Dzieci coraz częściej same sięgają po tomiki ulubionych bajek, historyjek i opowieści, chcąc
stać się „prawdziwymi czytelnikami“. W przypadku języka obcego jest to o tyle trudniejsze, że
dzieci młodsze często nie posiadają jeszcze umiejętności sprawnego czytania w języku ojczystym.
Zważywszy na fakt, że wymowa większości wyrazów w języku angielskim różni się od  pisowni,
to na początkowym etapie nauki czytania w tym języku możemy mówić jedynie o kojarzeniu
obrazu całego wyrazu lub  zwrotu z jego znaczeniem i brzmieniem. Jest to tzw. czytanie „glo-
balne“ (holistyczne) lub „fotograficzne“. 

Kolejną trudność, w nauce czytania po angielsku, sprawiają często uczniom zbyt skompli-
kowane teksty w podręcznikach oraz brak materiałów audio, wspomagających kształtowanie
nawyków pracy z kasetami lub płytami CD, będących źródłem dobrej wymowy i intonacji.
Wreszcie – brak ćwiczeń sprawdzających stopień zrozumienia tekstu przez czytelnika.

„CZYTAM po angielsku“ 1 - to pierwszy tomik tekstów historyjek obrazkowych z podrę-
cznika New Bingo! 1 przygotowany z myślą o tych uczniach, którzy oprócz słuchania i mó-
wienia, pragną rozwijać i doskonalić umiejętność czytania po angielsku. Książeczka ta została
opracowana w taki sposób, aby stawiając pierwsze kroki w czytaniu po angielsku, dzieci czuły
się przede wszystkim bezpiecznie. 

Zestaw pięciu czytanek zintegrowanych tematycznie z treściami omawianymi na zajęciach
w klasach I-III może być wykorzystywany jako materiał uzupełniający do każdego programu
nauczania oraz do każdego podręcznika dla dzieci młodszych:

1. Colours – Kolory 6
2. Animals – Zwierzęta 12
3. Clothes – Ubrania 18
4. Feelings and needs – Uczucia i potrzeby 24
5. All about me – Wszystko o mnie 30

Każda historyjka (czytanka) rozpoczyna się od strony tytułowej, na której zilustrowana jest
jej treść. Najpierw, uczeń przygląda się ilustracji i zastanawia się, o czym może być ta opowieść
(predicting – przewidywanie). Na kolejnej stronie, zamieszczono ważne, kluczowe słowa czytan-
ki, tzw. Secret words. Przed przystąpieniem do czytania uczeń powinien zapoznać się z brzmie-
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niem i wymową Ważnych słów (najlepiej z pomocą nauczyciela), a następnie, wskazując na obraz-
ki ilustrujące nowe słownictwo powtarzać je samodzielnie na głos. 

W każdej historyjce:
Ćwiczenie 1 ma na celu oswojenie ucznia z brzmieniem i właściwą wymową nowych słów

i zdań (listening – słuchanie). Przed przystąpieniem do samodzielnego czytania tekstu uczeń słu-
cha nagrania do historyjki, którą znajdzie na płycie CD dołączonej do podręcznika New Bingo! 1.
Tekst może być rówież odczytany uczniowi na głos przez osobę znającą język angielski. Dziecko
powtarza każde zdanie, starając się wiernie naśladować wymowę i intonację. Tłumaczenia zdań
zamieszczone pod zdaniami angielskimi wspomagają zrozumienie tekstu, dzięki czemu uczeń
zawsze może sprawdzić znaczenie nowych wyrazów i wyrażeń.

Ćwiczenie 2 ma na celu sprawdzenie znajomości nowego słownictwa oraz umiejętności
samodzielnego przeczytania tekstu. Niektóre słowa w czytance (Secret words) zastąpione są
rysunkami, a zadaniem uczniów będzie wpisanie tych wyrazów w miejsce rysunków. Dobieranie
podpisów do ilustracji, to jedna z ważnych technik wprowadzających do nauki czytania. Łącze-
nie obrazka z odpowiednim wyrazem jest ćwiczeniem wdrażającym ucznia do samodzielności
w procesie uczenia się. Dziecko bowiem samo powinno odnaleźć właściwy wyraz w zbiorze
Ważnych słów i wpisać go do tekstu. Jest to ćwiczenie wyrabiające nawyk korzystania w przy-
szłości ze słownika. 

Po uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami uczniowie przystępują do samodzielnego
przeczytania historyjki i oceniają swoje umiejętności zamalowując odpowiednią buźkę.

Książeczka „CZYTAM po angielsku“ 1 może być wykorzystywana zarówno w nauce indy-
widualnej, jak i na zajęciach prowadzonych grupowo w warunkach szkolnych, gdzie łatwiej jest
zastosować szereg dodatkowych technik pracy z małymi dziećmi, tj. technika dramy i insce-
nizacji, zabawy plastyczne, zgadywanki, zabawy logiczne itp. (patrz: Program nauczania języka
angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej, DKW-4014-6/99, Anna Wieczorek, Ewa Skiba,
Wydawnictwo Szkolne PWN).

Wszystkim Dzieciom ich Rodzicom i Nauczycielom życzę wiele radości i satysfakcji w procesie poznawania
tajników języka angielskiego!

Anna Wieczorek


