ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
И ове године настојаћемо да се настави
реализација програма учења енглеског језика у
предшколским групама.
Учење енглеског језика биће организовано два
пута недељно у трајању од по 45 минута, настава је
организована у мањим групама (од 10 до 15 деце),
наставу изводи дипломирани васпитач са завршеним
курсом Б2 познавања енглеског језика и
књижевности, по посебном плану и програму.
ЦИЉЕВИ
Мотивисање деце за учење страног језика
Отвореност према новим сазнањима
Развијање комуникацијске компентенције (разумевање, самоизражавање)
Стварање основе за лакше учење страног језика
Употреба знања у свакодневном животу
АКТИВНОСТИ

1. УПОЗНАВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ где су
деца научила да представе себе и своје
другове, да кажу како се зову и да се
поздраве приликом сусрета и одласка;
упознали су и страна имена ликова из
књиге која ће се преплитати кроз цело
градиво;
2. БРОЈЕВИ И БОЈЕ, од 1 до 10, по реду и
преко реда, прво препознавање, а затим
писање по диктату (нпр. написи број два
плавом бојом) ;
3. ДЕЛОВИ ЛИЦА И ТЕЛА – глава, коса, очи,
уши, нос, уста, руке, шаке, тело, ноге,
стопала;
4. ГАРДЕРОБА – зимска и летња (капут,
чизме, ципеле, џемпер, панталоне,
маица, патике, сандале, папуче, шортс,
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хаљина). Научили су да разликују
гардеробу према временским условима,
затим да разврстају одело за девојчице и
дечаке, да кажу када им је топло или
хладно, да именују временске услове:
сунчано, кишовито, ветровито, пада снег;
СОБЕ И НАМЕШТАЈ – дневна, спаваћа,
кухиња, купатило, столица, сто, врата,
прозор, кревет, слика;
ХРАНА – хлеб, пилетина, риба, вода,
млеко, јабука, банана…
ЖИВОТИЊЕ – пас, мачка, коњ, жаба,
гуска…
БОЖИЋ И УСКРС

Родитељи заинтересоване деце сами финансирају обуку и потребне уџбенике, а
установа обезбеђује простор, дидактичка средства и остало што је неопходно за
реализацију програма.

