
"DRUGI JĘZYK TWOJEGO DZIECKA"  

  
 Edukacja językowa małych dzieci jest stałym elementem życia codziennego rodziców, którzy zdają 

sobie sprawę z użyteczności języków obcych w życiu każdego człowieka.  

Biorąc po uwagę popularność jak i wyraźną przydatność języka angielskiego Szkoła Języków Obcych - 

Profi-Lingua postanowiła sprostać oczekiwaniom rynku i zorganizować kursy specjalnie dedykowane 

najmłodszym uczniom w wieku nawet od 3 lat. 

Program, stosowane w nim metody, dobór kadry lektorskiej jak i miejsce kursu są zdeterminowane przez 

cechy rozwojowe małych uczniów. Wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim to, że tak małe dzieci 

charakteryzuje brak umiejętności czytania i pisania (lub niewielki rozwój tych sprawności), nieumiejętność 

samodzielnej pracy i co najważniejsze ogromna potrzeba słuchania. Dlatego też program nauczania języka 

obcego będzie bazował na ‘oswajaniu' dzieci z językiem poprzez rozmaite opowiadania, bajki, piosenki, 

wiersze, rymowanki w taki sam sposób jak dzieci uczą się swojego ojczystego języka. 

 

Na tym poziomie nauczania i z taką grupą wiekową bardzo ważny jest sam sposób nauczania 

który przypomina bardziej zabawę niż naukę. Wśród kolorowych zabawek, plakatów, wycinanek i 

obrazków dzieci śpiewają, rymują i tańczą ucząc się słownictwa nie w izolacji, lecz w prostych zdaniach 

tak aby mogły wyobrazić sobie kontekst w którym te słowa się znajdują. 

 

Dzieci charakteryzuje myślenie konkretne i pamięć mechaniczna dlatego nasze zajęcia będą wiązały się z 

konkretnymi przedmiotami i sytuacjami, słownictwo dotyczyło będzie tematów najbliższych dziecku - 

dom, zabawki, rodzina, itp. Pamiętamy również o tym że dzieci pomimo szybkiego zapamiętywania, 

równie szybko zapominają i nie są w stanie koncentrować się zbyt długo na jednej czynności. Oznacza to, 

że nauczanie musi odbywać poprzez wielokrotne, krótkie i ciekawe dla dzieci powtórzenia. 

 

Niezbędne są również częste zmiany aktywności oraz różnorodność bodźców podtrzymujących uwagę a 

więc obraz, ruch, dźwięk. Nasi lektorzy są świadomi że stała potrzeba zabawy i fizycznej aktywności to 

podstawa w przyswajaniu wiedzy, dlatego zajęcia muszą być oparte na ruchu, gimnastyce, elementach 

reagowania całym ciałem, powinny być pełne gier i zabaw. Stosowanie różnych metod ma na celu łączenie 

produkcji językowej z czynnościami motorycznymi. Aby nauka była efektywna musi być również 

atrakcyjna dlatego w pracy z dziećmi wykorzystuje się różne formy ekspresji tj. plastyczną, teatralna, 

muzyczną. 

 

W okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczenie się języka obcego powinno być zbliżone do nauki 

języka ojczystego w którym najpierw uruchomiony jest głównie zmysł słuchania bez konieczności 

mówienia. Zadaniem nauczyciela jest motywowanie ucznia tak aby mówienie pojawiło się wtedy kiedy 

dziecko będzie na to gotowe jak i rozwijanie w małych uczniach poczucia własnej wartości w ich 

możliwości językowych. Rodzice zawsze wybierają dla swoich dzieci to co najlepsze myśląc o ich 

przyszłości dlatego Profi-Lingua postanowiła ułatwić rodzicom podjęcie decyzji o rozwoju językowym ich 

pociech uruchamiając kursy skonstruowane właśnie dla najmłodszych uczniów. 

 

Artykuł pochodzi ze strony: http://czasdzieci.pl 


