
Adevărat „univers în expansiune”, copilul prescolar îşi poate dovedi capacitatea
dezvoltării unor competenţe de comunicare într-o limbă străină. A începe acest parcurs
pregătitor este o provocare deopotrivă pentru părinţi, copii şi profesor.

Clubul de limba engleză propus de Grădinița Liceului Teoretic Filadelfia „My first
step to english” se adresează tuturor preșcolarilor din unitate. Prin acest program urmărim
familiarizarea preșcolarilor cu limba engleză, în primul rând la nivel fonetic și vocabular prin
intermediul cântecelor, poeziilor, jocurilor şi imaginilor adaptate la nivelul de înțelegere al
copiilor.

Accentul se pune pe dezvoltarea de competențe de comunicare prin folosirea limbii
engleze in context stimulativ, antrenându-i pe elevi în învăţarea de cântece, poezii şi joc de
rol, activităţi agreabile. Activităţile de învăţare orientează elevii spre participare activă şi
afectivă: întâlniri plăcute cu personaje îndrăgite: ale căror aventuri le pot vedea, auzi, le pot
desena, colora, confecționează obiecte, pun întrebări, numără, completează propoziţii scurte
prin activități de lipire și potrivire etc.

Dorim ca preşcolarii să înveţe expresii şi fraze uzuale (nu doar cuvinte izolate), şi să
le folosească în conversaţie, în joc de rol, în jocul cu păpuşi şi personaje îndrăgite. Putem
dezvolta situaţii de învăţare pornind în mod firesc de la lucruri cunoscute de copii precum



obiectele înconjurătoare şi poate mai ales de la personaje îndrăgite din poveşti (atât cât sunt
ele cunoscute de preşcolari) şi din desenele animate (selectate cu grijă din cele care pot fi
modele pentru copii), din filme pentru copii, din cărţile cu poze de colorat.

Avem în atenţie modelarea reacţiei afective. Copiii desenează, colorează, cântă, spun
poezii, fac cunoştinţă cu personaje şi le recunosc în diferite contexte de învăţare, se joacă cu
ele, le observă calităţi şi defecte, observă fapte bune şi fapte rele, îşi corectează atitudinea,
conversează cu personajele ce fac parte din lumea lor. Chiar şi un singur cuvânt englezesc
(Who? What? Where? When? Why? How?) devine „magic” deschizând o poartă spre „lumi
posibile”. Personajul îndrăgit aduce reacţia afectivă care întărește receptivitatea mesajului.

Grădinița Liceului Teoretic Filadelfia facilitează copiilor preșcolari familiarizarea cu
limba engleză și însușirea unor cuvinte și expresii. Astfel contribuie la deschiderea
orizontului cunoașterii și la asimilarea unor competențe și abilități în vederea pregătirii
copiilor pentru etapele ulterioare de învățământ și, de ce nu, pentru viață.


