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Od Autora 

Sing Along All Year Long to publikacja składająca się z książeczki (z tekstami piose-
nek i zabawami) oraz towarzyszącej jej płyty CD z 16 dynamicznymi piosenkami i pod-
kładami do nich. Jej celem jest wspomaganie nauki języka angielskiego w przedszkolu. 

Publikacja jest wynikiem połączenia pasji oraz wieloletniego doświadczenia w na-
uczaniu. Tematyka utworów dotyczy najbliższego otoczenia dziecka (my body, my family, 
animals, weather, food, seasons, Christmas, Easter), jednocześnie skorelowana jest z za-
gadnieniami wdrażanymi w edukacji przedszkolnej.

Na płycie znajdują się piosenki służące do wspólnej zabawy i nauki oraz takie, które 
możemy wykorzystać na uroczystościach przedszkolnych takich jak Dzień Babci i Dzień 
Dziadka, Dzień Matki, zakończenie roku czy spotkania świąteczne. Każdej piosence towa-
rzyszy podkład typu karaoke, więc gdy dzieci dobrze już je poznają, będą mogły śpiewać 
samodzielnie, bez pomocy wokalistów. 

Atrakcyjne zabawy oraz zawarte w piosenkach rymy i rytmy, ich prostota i powta-
rzalność sprawiają, że śpiewane piosenki nie tylko dają dzieciom radość, ale również 
realizują ukryte cele nauczyciela:

– wzbogacają słownictwo i rozumienie języka;
– wspierają umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
– ćwiczą pamięć;
– rozładowują energię;
– w sposób naturalny pomagają przyswoić zagadnienia gramatyczne i językowe;
– rozwijają zamiłowanie do muzyki;
– wspomagają rozwój motoryki dużej;
– usprawniają proces nauczania dzięki połączeniu ruchu i melodii.

Mam nadzieję, że publikacja dostarczy Państwu i – przede wszystkim – dzieciom 
wiele radości.

Katarzyna Niemiec


