
Rituals & Charms 
Nasze rytuały, powtarzalne zadania i procedury pomagają ustalić ramy lekcji i zapewniają poczucie 

bezpieczeństwa i przewidywalności. Małe dzieci zwykle zachowują się lepiej, gdy wiedzą, czego się od 

nich oczekuje. 

Powtarzające się zadania oznaczają, że poświęcisz czas na wyjaśnienie większości z nich tylko raz. 

Pick Up Sensory English stawia na pozytywne wzmocnienie. Dlatego też nasz program zawsze 

oferuje specjalne naklejki, pieczątki i tatuaże dla dzieci które dobrze pracują. Nauczyciele mogą 

rozdawać je uczniom jako nagrody. Chwalenie dzieci jest kluczem do sukcesu.  

Przygotuj się na fakt, że nauka dyscypliny to dłuższy proces i może zająć nawet kilka miesięcy, ale  nie 

zrażaj się, bądź konsekwentna i pamiętaj: powtarzaj swoje rytuały,  powtarzaj i jeszcze raz powtarzaj. 

W kółko. Efekt przyjdzie prędzej czy później. Konsekwencja jest najważniejsza, jej brak zniweczy 

Twoje starania. 

Nasze rytuały: 
I. Aktywizacja uczniów 
1. Siadamy w kółeczku. 

To jest pierwsza, najbardziej podstawowa rzecz, której powinni nauczyć się twoi uczniowie. Będziecie 

używać go podczas większości lekcji. Większość ćwiczeń, które wykonuje się podczas pierwszej 

części zajęć „Magic Mat" (np. gry z kartami obrazkowymi, wprowadzenie słówek) wymaga siedzenia 

na macie lub dywaniku. 

Tips & Tricks: 

• Najpierw wydaj polecenie: „Let’s make a circle” i spraw, by uczniowie trzymali się za ręce, 

• Użyj gestów, aby pokazać im, co oznacza „circle", 

• Następnie powiedz: „And now let’s sit down”, 

• Na koniec pochwal uczniów, że bardzo dobrze wykonali polecenie (przybij piątkę, uśmiechaj się, 

pokaż kciuk w górę, itp.). Pochwały są bardzo ważne. 

2. Rozmawiaj z dziećmi. 

Dzieci mają naturalną potrzebę mówienia i komunikowania wszystkich swoich myśli w krótkim 

czasie. Uwielbiają być w centrum uwagi. 

Wyjaśnij swoim podopiecznym, jak ważne jest, aby były spokojne i zwracały uwagę na nauczyciela. 
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Często powtarzaj poniższe zdania, aby zachęcić i zmotywować uczniów do słuchania. Użyj polskiego 

lub angielskiego z mimiką i gestami: 

„Now, listen carefully!” Demonstrując że trzymasz i nastawiasz uszy by lepiej usłyszeć. 

Jeśli teraz będziesz słuchał uważnie, będziemy mogli robić zabawne rzeczy. 

Dla zachęty pokaż dzieciom co masz przygotowane na nagrodę po lekcji, jeśli będą grzeczne: 

- „Hej! Zobacz co tu mam! Naklejki/cukierki!” (następnie powiedz)  

- „Listen carefully…” albo: 

- „Małpka Picko mówi, że jesteś wspaniała i że ona jest bardzo szczęśliwa, że cię przytuli, że zagra z 

nami.” 

- „Jeśli będziesz grzeczny i posłuchasz mnie, twoja mamusia i tatuś bardzo się ucieszą.” 

3. Entuzjazm 

Spróbuj zdobyć uwagę i zaangażowanie uczniów poprzez swój własny entuzjazm: „Kto chce 

posłuchać zabawnej historii! Chcę posłuchać śmiesznej historyjki! Picko, czy chcesz słuchać? Ja i ty?!” 

Jeśli musisz wykonać ważne ćwiczenie i widzisz, że Twoja grupa może nie być wystarczająco 

skupiona, "przekup ich". Zaproponuj im wyjątkową naklejkę, dwa dodatkowe znaczki, szczęśliwą 

buzię narysowaną w książce, ulubioną grę - cokolwiek, co sprawi im radość. Pamiętaj, żeby nie 

nadużywać tego pomysłu, ponieważ uczniowie łatwo przyzwyczajają się do nagród rzeczowych, co na 

dłuższą metę będzie miało złe skutki (mogą odmawiać wykonywania czynności bez nagrody lub 

oczekiwać coraz większych nagród). 

Bądź naprawdę entuzjastyczny, kiedy ćwiczenie idzie dobrze. Pochwal swoich uczniów i powiedz ich 

rodzicom, jak świetni byli. To może pomóc następnym razem, gdy trzeba będzie ich skupić. Takie 

pochwały i nagrody pomogą uczniom zapamiętać, że koncentracja i zaangażowanie się opłaca. 

4. "Get ready! Get ready!”  

Przed każdym ćwiczeniem lub czynnością, która wymaga skupienia a dzieci rozbrykały się, należy 

nauczyć i stosować technikę „Get ready”: 

Powiedz: "Get ready! Get ready!” i unieś obie ręce w górę. Poproś uczniów, aby podnieśli swoje ręce i 

jeśli wszyscy tego nie zrobią, nie kontynuuj ćwiczenia. Zapytaj: „Are you ready?", odpowiedz: "Yes". 

II. Wyciszenie uczniów 
1. Rytuał "Be Quiet"  

Ćwicz go tak dużo, że kiedy tylko dzieci usłyszą pierwsze słowa/dźwięki to będą wiedziały, że muszą 

się uspokoić, być cicho i uważać. 

• Przyłóż palec do ust i powiedz "ciii" i poproś uczniów, aby zrobili to samo. Przeciągnij do momentu, 

aż wszyscy będą spokojni. 

• Udawaj, że się smucisz, kiedy dzieci mówią, robią śmieszne, gniewne miny, ale jak tylko się uspokoją 

- uśmiechnij się szeroko i radośnie. 

• Udawaj, że Małpka Picko jest smutna, kiedy uczniowie nie chcą przestać rozmawiać. 
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III.Naśladowanie nauczyciela. 

1. „Do as I do”. 

Jest to jedna z najłatwiejszych rzeczy do nauczenia, ponieważ dotyczy przede wszystkim dzieci. 

Kiedy mówisz do uczniów, żeby zrobili to samo, prawdopodobnie nie będą mieli z tym problemu. 

Możesz użyć polskiego, aby powiedzieć uczniom, aby naśladowali Twoje ruchy lub po prostu wziąć 

jednego ucznia i zademonstrować mu/jej, mówiąc: "Stand up" i dosłownie sprawić by dziecko wstało 

czyli podnieść je do góry. Oczywiści Małpka Picko będzie tutaj równie pomocna. 

Niekiedy wystarczy, że zaczniesz wymachiwać rękami, a uczeń będzie się Cię od razu naśladował. 

Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem ćwiczenia wszyscy stanęli w szeregu lub w kręgu, aby 

wszyscy mogli cię zobaczyć. 

2. Stawanie w szeregu. 

Kiedy dzieci nauczyły się siadać w kółeczku w klasie, nadszedł czas, aby wprowadzić pojęcie „Make a 

line". Najlepszym sposobem jest zachęcenie ich do stania przy ścianie. Zawsze popieraj swoje 

polecenie odpowiednim (i zawsze takim samym) gestem. Pomóż zdezorientowanym uczniom, którzy 

błąkają się po klasie. 

Jest to fajna technika kiedy chcemy zademonstrować dzieciom nowe ćwiczenie, ponieważ, gdy 

uczniowie stoją w jednej linii, a Ty stoisz przed nimi uczniowie obserwują co robisz i będą mogli z 

łatwością naśladować Cię. 

3. Powtarzanie za nauczycielem. 

Aby uczeń powtarzał słowa za Tobą, wymyśl gest, który sugeruje uczniom, że kiedy go używasz, 

powinni mówić to co Ty. Na przykład takim gestem może być: 

Przyłóż palec wskazujący do ust i przesuń go w stronę uczniów wskazując na nich, i z powrotem. 

Pokazuj ten gest mówiąc „Repeat after me”. 

IV.Dyscyplina. 

1. Podnoszenie ręki do góry aby coś powiedzieć 

Jeśli uda Ci się nauczyć swoje przedszkolaki, by podnosiły ręce do góry, aby coś powiedzieć, możesz 

uznać się za mistrza dyscypliny. To bardzo trudna rzecz dla młodych dzieci, ponieważ mają one tak 

wielki pęd do mówienia i komunikowania się, że czekanie na swoją kolej wydaje się niemożliwe. 

Niektóre starsze dzieci, które uczęszczają do przedszkola, mogą znać tę zasadę - pomogą Ci ją 

wprowadzić, a inne dzieci będą naśladować. 

Mimo, że jest to trudne, spróbuj zachęcić dzieci do podnoszenia rąk. Wyjaśnij im, dlaczego jest to tak 

ważne i powiedz, że w ten sposób zachowują się starsze dzieci w szkole. Zawsze chwal uczniów za 

przestrzeganie tej zasady. 
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2. Tajemnica. 

Daj uczniom poczucie tajemnicy i tym samym zbuduj napięcie. Szepcz, co zamierzasz zrobić, ale niech 

to brzmi naprawdę wyjątkowo : 

-„A teraz uwaga bo zrobimy nowe fajowe zadanie” 

Możesz mieszać język polski i angielski  przy tej okazji, jednak nie powinnaś używać polskiego do 

skupiania uwagi uczniów, jeśli twoja grupa jest gadatliwa i polski język zachęca ich do dalszego 

mówienia. 

3. Małpka Picko - nasz mały pomocnik. 

Małpka jest pomocnikiem nauczyciela i może zrobić znacznie więcej niż sam nauczyciel: 

Nakłania dzieci do użycia języka angielskiego: 

Picko nie rozumie języka ojczystego dzieci, więc może powiedzieć dzieciom, żeby mówiły tylko po 

angielsku. Powiedz:  

- „Patrzcie! Picko przyłożyła ręce do uszu. Ona nie rozumie, co mówisz Ona potrafi mówić tylko po 

angielsku!" 

Nakłania dzieci do uspokojenia się: 

Małpka może się smucić i płakać, gdy dzieci źle się zachowują a bawić się chętnie tylko wtedy, gdy 

uczniowie są grzeczni. Na przykład możesz powiedzieć:  

-„Ojej! Spójrzcie na Picko? On jest smutny! Baw się z nami Picko! Ojej! Mówi, że nie będzie, dopóki 

dzieci nie będą cicho. Przepraszamy, Picko... Dzieci będą już grzeczne, prawda? 

Picko może być bardziej surowy niż ty i grozić uczniom konsekwencjami. Picko "szepcze" coś do ucha, 

a nauczyciel powtarza też ze smutną miną:  

-„Picko mówi, że jeśli będziesz się tak źle zachowywał, nie będzie się z nami bawił... O, nie!” 

Picko potrafi nawet zabawnym głosem upomnieć dzieci. To jest w porządku, pod warunkiem, że Ty 

również należysz do grupy niegrzecznych - i przepraszasz Picko za swoje złe zachowanie i robisz z 

tego rodzaj gry. 

Może zdarzyć się, że żaden z powyższych sposobów nie zadziała, i może to oznaczać, że Twoi 

uczniowie mają jeden z tych dni, kiedy żadne ćwiczenie na skupienie uwagi nie zadziała. Pozwól im 

zagrać w kilka aktywnych gier, podczas których mogą mówić i poruszać się. 

Np. Każde dziecko które chodzi do przedszkola zna grę „Baloniku mój malutki” - możesz zrobić to 

samo tylko po angielsku „Grow little baloon”. Więcej gier i zabaw znajdziesz w skryptach 

szkoleniowych „Magic Games”.
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