
Jak zachęcić dziecko do nauki języka angielskiego? 
 
• Konsekwentnie motywujmy dziecko, doceniajmy jego starania, 

wysiłki i sukcesy oraz chwalmy jego umiejętności bez względu na 

etap nauki i nie zawsze pozytywną własną ocenę efektów osiąganych 

przez dziecko. 

 

• Wspierajmy dziecko w jego staraniach. 

 

• Traktujmy radość dziecka z przyswajania języka jako niezbędny 

element nauki. 

 

• Wykazujmy zainteresowanie doświadczeniami dziecka. 

 

• Stwórzmy mu sprzyjające okoliczności, w których będzie mogło 

wykazać się umiejętnościami językowymi. 

 

• Wskazane jest ograniczenie własnych oczekiwań odnośnie do 

efektów, jakie dziecko moŜe osiągnąć na tym etapie nauczania. 

Pamiętajmy, Ŝe nie sposób ominąć etapów niezbędnych w 

przyswajaniu i nauce języka, etapów błędów, wstydu przed 

mówieniem, większego lub mniejszego zniechęcenia, buntu czy 

niezdecydowania. 

 

• Szukajmy razem z dzieckiem angielskich słów w domowym 

otoczeniu: napisów na sprzęcie RTV, na metkach na ubraniach, 

napisów na koszulkach, zachęcajmy dziecko do nazywania znanych 

mu przedmiotów w języku angielskim. 

 

• Nie zadawajmy dziecku pytań typu: „Czego się dzisiaj nauczyłeś?”. 

Na tym etapie nauczania dziecko nie jest w stanie tego ocenić. Nie 

czujmy niepokoju, kiedy na nasze pytanie: „Co dzisiaj robiliście?”, 

dziecko odpowie: „Bawiliśmy się”. 

 

• Nie porównujmy wyników nauczania naszego dziecka  

z osiągnięciami innych dzieci. Dla nauczyciela wolniejsze tempo 



pracy lub przyswajania pewnych umiejętności przez dziecko oznacza 

przede wszystkim to, Ŝe nie jest jeszcze na to gotowe.  

 

• Nie stawiajmy dziecka w kłopotliwych sytuacjach. Nie prośmy  

o przetłumaczenie słów czy zdań na język angielski, bo nauka języka 

to nie mechaniczna zamiana słówek polskich na angielskie. Ucząc się 

języka, dziecko uczy się innego sposobu myślenia.  
 

Organizacja pracy na lekcjach 
 
ZałoŜeniem kursu jest przekonanie, Ŝe aktywność językowa dziecka 

musi być wielopłaszczyznowa, aby jak najpełniej wykorzystać 

potencjał językowy małego ucznia. Rysowanie, kolorowanie, 

wyklejanki, wycinanki, piosenki i rymowanki, ćwiczenia ruchowe  

i odgrywanie scenek nie tylko czynią lekcje bardziej atrakcyjnymi, 

lecz takŜe wspomagają wszechstronny rozwój dziecka. 

KaŜda lekcja ma stały porządek, dzięki któremu dzieci czują się 

bezpiecznie – wiedzą czego oczekiwać - stała formuła powitań  

i poŜegnań z nauczycielem i pacynką, podanie hasła (angielskiego 

słówka lub zwrotu z poprzedniej lekcji), zabawa „rozgrzewająca”, 

praca z podręcznikiem (nie zawsze odbywająca się w ławce). 

Pod koniec kaŜdego rozdziału dzieci podsumowują ustnie to, czego 

nauczyły się w danym rozdziale.  

Warto równieŜ, aby dzieci regularnie słuchały kaŜdej nowej 

piosenki (przynajmniej 5x) z płyty, która znajduje się w ksiąŜce.  

Bardzo waŜne jest, aby dzieci zawsze miały zeszyt, podręcznik  

i zeszyt ćwiczeń oraz odrobione zadanie domowe.                                 
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