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Nauczanie języka angielskiego 

dzieci w wieku przedszkolnym. 
 

 Znajomość języka angielskiego we współczesnym 

świecie jest już nie tylko koniecznością, lecz nawet normą, do 

której zaczyna się przywiązywać coraz większą wagę. 

 

Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej  

przychodzi mu przyswajanie języka angielskiego. 

Rozpoczynając naukę języka obcego we wczesnym 

dzieciństwie dziecko szybciej zaakceptuje go, co ułatwi mu 

sukcesy w szkole. Badania psychologiczne wskazują, że jest 

to najlepszy okres na zafascynowanie dziecka językiem 

obcym, bowiem dzieci do piątego roku życia dysponują 

dużymi zdolnościami do naśladownictwa. 

 

Dziecko, które rozpoczyna naukę języka angielskiego w 

przedszkolu najczęściej zna już wiele angielskich słów, 

ponieważ słyszy je w życiu codziennym, w radiu, telewizji, 

filmach, piosenkach, programach komputerowych. Zaczyna w 

sposób naturalny traktować obecność angielskich słów wokół 

siebie. Dla niego nie są to już obce słowa, ponieważ uczy się 

ich w sposób zupełnie nieświadomy. Według psychologów 

nauka nowego języka w okresie przedszkolnym bardzo silnie 

stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka. 

 

Aby przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zajęciach 

językowych, tematy oraz materiały do ich nauczania powinny 

być związane z otaczającą je rzeczywistością  oraz 

odpowiadać poziomowi rozwoju ich psychiki. Dzieci 

najszybciej uczą się poprzez zabawy, gry oraz  czynności, w 

których wykorzystuje się muzykę, słowo i ruch. Wiek 
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przedszkolny jest zatem doskonałym okresem  do 

bezstresowego i zabawowego przyswajania języka obcego.        

Dzieci najpierw osłuchują się z brzmieniem nowych słów, 

uczą się je rozumieć, a potem za ich pomocą komunikować. 

 

Początkowo dzieci rozumieją więcej niż potrafią 

powiedzieć. Mają jednak „prawo do ciszy”, które zostało 

sformułowane przez wielu metodyków nauczania małych 

dzieci i zyskało rekomendację  Rady Europy. Maluchy chłoną 

wszystko co się wokół nich dzieje. Należy jednak zdawać 

sobie sprawę  z tego, że dzieci nie od razu będą mówiły po 

angielsku. Jedne będą powtarzały słówka , śpiewały piosenki 

już po pierwszych zajęciach w przedszkolu, inne po kilku 

miesiącach. Najmłodsze w tej grupie wiekowej 3,4-latki 

posiadają doskonałą umiejętność przechowywania wiedzy i 

tylko od nich zależy, kiedy się tą wiedzą pochwalą. Poprzez 

zapewnienie dzieciom atmosfery akceptacji i różnorodnych 

form zajęć nauczyciel stwarza wielokrotnie okazję do 

osiągnięcia sukcesu, tym samym podnosząc motywację dzieci 

do nauki. Poprzez ciągłe chwalenie i zachęcanie, dodaje im 

pewności w podejmowaniu ryzyka przy wykonywaniu 

nowych, nieznanych działań. 

 

Moim głównym celem w nauczaniu języka angielskiego 

jest: 

- zachęcenie dziecka do nauki i spowodowanie, żeby 

proces uczenia traktowany był jako przyjemność, 

zabawa a nie nałożony obowiązek, 

- unikanie stresujących sytuacji, nagradzanie dzieci za 

każdy przejaw aktywności, 

- zabieganie, aby dzieci były otwarte, wtedy w sposób 

niewymuszony chłoną wiedzę i zapamiętują wiele 

rzeczy. 
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Należy pamiętać, że  niepowodzenia w nauczaniu dzieci 

drugiego języka najczęściej spowodowane są nadmiernymi 

oczekiwaniami ze strony rodziców lub nauczyciela w stosunku 

do „osiągnięć” ucznia. Dziecko ucząc się języka obcego musi 

przejść przez fazę „badacza” zanim zacznie mówić poprawnie 

fonetycznie lub gramatycznie. Umiejętności zgromadzone w 

tym okresie, czasami może trudne do wyartykułowania, nie 

będą stracone - będą wykorzystane w dalszej nauce. 

 
Opracowała- lektor języka angielskiego mgr Marzena Jurczak. 
 


