Wasi sojusznicy

Mother Goose Time Curriculum:

czyli co Mama Gąska wie o immersji językowej
 Co to jest Mother Goose Time Curriculum?
Dla mnie MGTC to spełnione marzenia lektora pracującego
w przedszkolu. Z prostej przyczyny: otrzymujemy pudło z
pomocami dydaktycznymi wraz ze scenariuszami zajęć na
każdy dzień pracy. Zajęcia to warsztaty bazujące na pięciu
dziedzinach: języku, sztuce, matematyce, nauce, relacjach
społecznych.

 Jak wygląda zawartość takiego pudła?
MGTC każdego roku tworzy 12 miesięcznych zestawów.
Każde pudło to nowy temat, np. Moje ciało, Rodzina, Dinozaury, Kosmos, Ocean, Robaki, Safari, Mali Architekci, etc.
Każde pudło to 60 pomocy dydaktycznych. Jeśli pomoc jest
dla lektora, to w pudle znajdziemy pojedyncze egzemplarze,
jeśli dla dzieci, to ilość pomocy zależy od ilości osób w grupie, np.10 piórek, 10 znaczków pocztowych, 10 lusterek.

 Jakie są przykładowe pomoce ?
Pomoce są przyporządkowane do dziedziny poprzez
którą uczymy dzieci komunikacji. W pudle znajdziemy
plansze, gry tematyczne, przepisy kulinarne, pomysły na
eksperymenty, zabawkowe banknoty, materiały plastyczne, pierwsze czytanki, memo, rebusy, scenariusz do mini
przedstawienia, zestaw do pracy w kręgu: kalendarz pracy,
kubeczki i koło pogodowe, plansze z kolorami, kształtami,
literami, książeczka miesiąca, płyta tematyczna, płyta do
pracy w kręgu.
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lat mogę powiedzieć, że jest to dla mnie wyjątkowo sensowny i przemyślany program pozwalający na częściowe,
lub całkowite zanurzenie dzieci w język, gdzie nauczanie
odbywa się w formie warsztatów i mocno odbiega od schematu tradycyjnych zajęć językowych. Bogactwo tematów
jakie możemy znaleźć w MGTC daje ogromne pole do
działania zarówno dla nauczyciela, jak i dzieci. Dziś wiem,
że język obcy jako przedmiot, lekcja nie ma w przedszkolu
najmniejszego sensu, choć, niestety, wiele dzieci uczonych
jest właśnie w ten sposób.

 Czy MGTC oferuje przedszkolom coś jeszcze?
Tak, chcemy, żeby program był właściwie i mądrze wykorzystywany, dlatego w ramach projektu English with
Mother Goose Time prowadzimy w przedszkolach szkolenia produktowe wspierające pracę lektorów.

 Co MGTC planuje w nadchodzącym roku szkolnym?
MGTC już przygotował kolejne dwanaście tematów i pudełek z nowymi pomocami. MGTC pracuje również nad nowymi modułami programu, które mogłyby objąć kolejne grupy wiekowe. Do lipca 2011 prowadzić będziemy szkolenia
w placówkach z którymi podjęliśmy współpracę, żeby od
września rozpocząć pracę na naszych zestawach. Na dzień
dzisiejszy około 1500 przedszkolaków weźmie
udział w projekcie English with Mother Goose
Time. 

 Dla kogo jest MGTC?
MGTC to program dla przedszkolaków w wieku 3-6 lat.
Jest to jednak uproszczona definicja, ponieważ program
można dostosować zarówno do dzieci starszych i młodszych. Scenariusze są elastyczne i mają swój suplement dla
dzieci młodszych, lub dzieci na niższym poziomie znajomości języka. Jako lektorka, która pracuje z dziećmi od 16
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materiałów dla przedszkoli w Polsce w ramach projektu English
with Mother Goose Time.
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