
Nauczanie multisensoryczne                              
w przedszkolu wraz z przykładami 

ćwiczeń 
Uczenie dzieci języka obcego to nie lada wyzwanie, ponieważ stanowią one 
wymagającą pod wieloma względami grupę uczniów. W związku z 
charakterystycznym dla tego wieku „głodem ruchu”, ciekawością świata oraz 
błyskawicznym zapamiętywaniem, ale i szybkim zapominaniem, bardzo pomocne i 
efektywne w nauczaniu języka obcego jest podejście multisensoryczne. 
Zastosowanie go pozwala poznawać język poprzez wpływanie na różne zmysły, 
urozmaica lekcje oraz stymuluje interakcje, sprawiając, że dziecko aktywnie 
uczestniczy w zajęciach. 
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Dzieci charakteryzują się myśleniem konkretnym, pamięcią mechaniczną, szybkim 

zapamiętywaniem (oraz szybkim zapominaniem), krótkotrwałym skupianiem uwagi na 

jednym zadaniu, ciągłą potrzebą zabawy i aktywności fizycznej, podejmowaniem działań 

dopiero w stanie całkowitej gotowości, silną emocjonalnością i spontanicznością.                  

Poznawszy etapy rozwoju, predyspozycje i zachowania najmłodszych uczniów, można łatwiej 

i efektywniej przeprowadzić zajęcia językowe. Nauczanie małych dzieci języka jest dość 

specyficzne, jednak poprowadzone w zgodzie z ich możliwościami i potrzebami zaowocuje 

pozytywnymi efektami. W związku z tym, że mali uczniowie mają potrzebę słuchania, nie 

umieją natomiast czytać i pisać, należy jak najczęściej osłuchiwać ich z językiem, stosując 

bajki, piosenki, wierszyki, rymowanki, wprowadzać krótkie zwroty i wypowiedzi.                   

Aktywności te pełnią istotne role dydaktyczne, takie jak pomoc w opanowaniu wymowy oraz 

słownictwa, są też ważne z punktu widzenia komunikacji. Dla dzieci w wieku przedszkolnym 

najlepszą formą nauki jest zabawa, która angażuje je całościowo, rozwija kreatywność, budzi 

pozytywne emocje oraz silną motywację . 

Z uwagi na tendencję do szybkiego zapominania i krótki czas koncentracji uwagi, 

dobrze jest stosować liczne powtórzenia. Ćwiczenia powinny być krótkie, różnorodne i 

zawierać różnorakie bodźce. Potrzebna jest częsta zmiana aktywności oraz ciągłe powracanie 

do realizowanych wcześniej partii materiału. Zaletami młodego wieku ucznia są niewątpliwie 

jego naturalna gotowość do nauki języka i elastyczność ośrodka słuchu, dzięki którym 



dziecko szybko opanowuje nową fonetykę i osiąga sukcesy w zakresie intonacji, wymowy i 

akcentu. Najlepiej przyswaja słownictwo związane ze swoim otoczeniem, a do tego jest 

dumne, gdy potrafi nazwać przedmioty z życia codziennego także w innym języku. Oprócz 

tego – co często jest problemem dorosłych uczniów – nie odczuwa lęku przed 

wypowiadaniem się w obcym języku (Arabski 1997:185). Dzieci, dzięki bacznej obserwacji i 

zdobytej wiedzy, wykazują zdolności analityczne – potrafią tworzyć i stosować schematy 

poznawcze, dzięki którym mogą rozszyfrowywać podobne i nowe zjawiska, również te 

językowe. Wychodząc naprzeciw tym umiejętnościom oraz dziecięcej logice, powinniśmy 

nauczanie języka łączyć z sensownym działaniem. Do takich zadań należą na przykład 

ćwiczenia w znajdywaniu różnic na obrazkach, zgadywaniu zawartości pojemnika czy szu 

kaniu przedmiotu  
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