
Zbiór materiałów można bezpłatnie pobrać na stronie: 

Nauka języka czeskiego przy pomocy technik 
komputerowych i internetu? W czasach, kiedy 
bezpośredni kontakt z sąsiadem czy wizyty w 
przedszkolu są niemożliwe, korzystamy z 
technologii i zarówno dzieci jak i my, 
nauczycielki raz w tygodniu bierzemy udział we 
wprowadzeniu do języka czeskiego, które 
odbywa się na Skypie. Mimo że nie zastąpi to 
nam bezpośredniego kontaktu z językiem, jest 
to dla naszego przedszkola ciekawa możliwość 
bycia na bieżąco z językiem czeskim. Nie jest 
to też aż takie skomplikowane, jak się na 
początku wydawało.
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Internetowe zajęcia języka czeskiego z Pavlíną

1. Grupa spotyka się przed monitorem i skupia swoją uwagę na tym, co się na nim pojawia.
2. Nasza użytkowniczka języka czeskiego Pavlína Kellerová wita dzieci wspólną piosenką „Dobry den – Guten Tag” 

po drugiej stronie ekranu. Dzieci już znają tą piosenkę i potrafią ją zaśpiewać po czesku i niemiecku. 
3. Później przychodzi czas na trochę sportu w obu językach, Pavlína wykonując różne ćwiczenia zaprasza dzieci 

do ruchu.
4. Następnie Pani Pavlína proponuje grupie tematy, które pasują do danej pory roku. Za pomocą wcześniej 

wysłanych kart pracy i przygotowanych materiałów dzieci uczą się nowych wyrazów i zdań. Przy nauce Pavlína 
pokazuje dzieciom obrazki. Jednocześnie nasze nauczycielki pomagają Pavlínie podczas zajęć językowych, 
powtarzając i ćwicząc z dziećmi wymowę poszczególnych wyrazów i zdań. Dzieci rozmawiają bezpośrednio z 
Pavlíną i często otrzymują od niej pochwały.

5. Słowami „ahoj” o „na shledanou” żegnamy się ze sobą i czekamy już na kolejne zajęcia i na to, że w końcu 
będziemy mogli spotkać się z Pavlíną osobiście. 

To, jak wyglądają internetowe zajęcia z Pavlíną Kellerová pokażą Państwu filmiki, które są dostępne na stronie:  
www.nachbarsprachen-sachsen.eu/kita-netzwerke

Z naszego doświadczenia: Wiele językowych interakcji dzieci może być zorganizowane przez internet: od 
rozmowy o pogodzie aż po wspólne prace plastyczne, śpiewanie i tańczenie i wiele, wiele więcej. Ważne jest to, 
aby atmosfera między pośredniczką językową a nami w przedszkolu była dobra, zarówno w internecie, jak 
i na żywo.




