
METODY NAUCZANIA JĘZYKA  ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU

„Kompetencje językowe kształtujemy nie poprzez to CZEGO uczymy, ale JAK uczymy.”

Przedszkole, w aspekcie społeczno- dydaktyczno- wychowawczym jest pierwszym etapem edukacji

dzieci  i miejscem ,  w którym uczą się one funkcjonować w grupie rówieśniczej,  nabywają także

różnych wzorców zachowań i postaw,  a poprzez zajęcia dydaktyczne i zabawę  są przygotowywane

do dalszego etapu kształcenia.  Jest  to  czas  kształtowania ich osobowości  i  okres intensywnego

rozwoju emocjonalnego i intelektualnego , zatem niezmiernie istotne jest stworzenie im ku temu jak

najlepszych  warunków.  Nauczanie  w  przyjaznej  atmosferze, zapewnienie dzieciom  poczucia

bezpieczeństwa  i  akceptacji  ,  jak  i  stworzenie  im  sytuacji   edukacyjnych,  stymulujących  ich

potencjał intelektualny pozwolą na rozwinięcie wachlarza indywidualnych zdolności i umiejętności

każdego dziecka. Z uwagi na to, że dzieci w tym wieku posiadają naturalną ciekawość świata i chęć

do nauki,  warto wykorzystać ich wrodzone predyspozycje do wczesnego rozpoczęcia nauczania

języka  obcego.

Proces  uczenia  się  języka  obcego  jest  elementem  kształcenia  zintegrowanego  (Content  and

Language  Integrated  Learning) ,  mającego  na  celu  przekazanie  pełnego  obrazu  świata  oraz

wykształcenie  u  dziecka  wszelkich  umiejętności  potrzebnych  do  dalszego  poznawania  świata  i

nauki  na  kolejnych  szczeblach  edukacji.  Rozpoczynanie  nauki  języka  obcego  w  wieku

przedszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, sprawia też, że dziecko szybciej oswaja się z

tym językiem i  czyni  późniejszą  naukę efektywniejszą.    Współczesne  badania  psychologiczne

potwierdzają dużą sensowność nauczania języków obcych w jak najwcześniejszym wieku,  gdyż

umysł  dziecka  jest  wtedy  najbardziej  chłonny,  słuch  bardzo  wrażliwy  na  bodźce  płynące  z

otoczenia, zaś  wciąż  plastyczny narząd mowy zdolny jest  do poprawnego odtwarzania słów w

obcym języku,  dając tym samym możliwość rozwoju na tym etapie umiejętności słuchania oraz

sprawności  mówienia.  W  obecnych  czasach,  integracja  europejska  oraz  realizacja  licznych

międzynarodowych  projektów  kulturowych  i  biznesowych  sprawiają,  że  znajomość  języków

obcych,  szczególnie  języka  angielskiego,  stała  się  kompetencją  kluczową.   

W procesie nauczania języków obcych, szczególnie w okresie przedszkolnym, niewątpliwie ważną

rolę   odgrywa  sam  nauczyciel:”Nauczyciel  powinien  być  osobą,  która  współtworzy  drugiego

człowieka i dlatego musi być wrażliwy na siebie i na drugiego człowieka, umieć współodczuwać z

innymi, rozumieć dziecko i to, jak mu się świat przedstawia”- który  jest zarazem organizatorem i

koordynatorem całego procesu nauczania języka obcego, a jego postawa ma elementarny wpływ na

rozwój  zainteresowania  dzieci  językiem  angielskim.  S.  Szuman  określił  nauczyciela,  jako



„autonomiczną  jednostkę  wychowującą,  która  uczy  i  wychowuje  zawsze  swoim  stylem i  swoją

manierą, swoją osobowością, a wychowuje dobrze tylko w miarę udoskonalania swego stylu, swej

maniery,  swojej  osobowości,  na  usługach  pedagogicznego  powołania”. Efektywność  pracy

nauczyciela, jego wiedza, empatia, zamiłowanie i zaangażowanie do pracy stanowią podstawę do

dobrego  przekazania  wiedzy  dostosowanej  do  wieku  dziecka,  jego  etapu  rozwojowego  i

intelektualnego. 

Niewątpliwie,  aby  praca  nauczyciela  była  efektywna,  niezwykle  istotny  jest  wybór  narzędzi,

którymi nauczyciel  posłuży się w procesie nauczania języka obcego, czyli  dobór odpowiednich

metod nauczania i technik nauczania, środków dydaktycznych i form pracy dostosowany do wieku

i predyspozycji dzieci. 

Nauczyciel,  w  swojej  codziennej  pracy  nie  ogranicza  się  do  jednej  wybranej  metody,  lecz

zazwyczaj posługuje się naprzemiennie wieloma metodami nauczania, łącząc metody klasyczne i

bardziej tradycyjne z nowoczesnymi metodami aktywizującymi z zastosowaniem TIK, w zależności

od poruszanej na zajęciach tematyki i wieku grupy docelowej.

Metoda naturalna (The Natural Approach)     

Metoda ta nawiązuje do procesów charakterystycznych dla przyswajania języka ojczystego poprzez

m.in.: zapewnienie dziecku maksymalnego kontaktu z językiem obcym. Nauczyciel posługuje się

naturalnym, prostym językiem, mówi o tym co dzieje się tu i teraz, stosuje wiele mimiki i gestu.

Dzieciom nikt nie wykłada w sposób formalny zasad prawidłowego stosowania języka ojczystego.

One stopniowo zaczynają mówić,  tworzą krótkie zdania,  posługują się prostym, ale naturalnym

językiem. Mówią o tym co dzieje się tu i teraz, a słowa których jeszcze nie znają zamieniają na

mimikę. W ten sposób, krok po kroku, budują fundamenty pod dalszy rozwój języka. Nie jest to

jednak nic wymuszonego, to dziecko decyduje kiedy zacznie się odzywać. Metoda ta opiera się tez

na zasadzie całkowitego wyeliminowania stresu i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Zwraca

tez uwagę na role rozumienia ze słuchu, właśnie dlatego najczęściej stosuje się ją w nauczaniu

dzieci, które przede wszystkim przyswajają język obcy słuchowo.Dziecko słucha skierowanej do

niego  wypowiedzi  w  języku  obcym,  której  ogólny  sens  jest  dla  niego  jasny  ze  względu  na

zrozumiałość sytuacji. Autorzy metody naturalnej (Tracy Terrella, Steven Krashen) zakładają, że

nauczyciel  nie  będzie  poprawiał  popełnianych  przez  dzieci  błędów,  podobnie  jak  rodzice  nie

poprawiają źle wypowiadanych słów w języku ojczystym, lecz starają się kilkakrotnie powtórzyć

formę poprawną. 



Metoda Bezpośrednia (Direct Method)

Metoda, zalecająca używanie języka obcego kosztem zredukowania lub nawet całkowitej eliminacji

języka ojczystego. Dzieci nie tylko są ,, otoczone” językiem angielskim, ale mają okazję postrzegać

i  poznawać świat  właśnie  w tym języku.  Aby uczniowie mogli  zrozumieć materiał,  nauczyciel

posługuje się obrazkami, gestami, mimiką. Nowo poznane słowa i zwroty uczniowie wykorzystują

następnie  w  rozmowie  między  sobą.  Metoda  ta  polega  na  nieustannym włączaniu  dziecka  do

uczestnictwa w naturalnych rozmowach toczących się w danym języku. Ma to duże znaczenie w

późniejszych  latach  nauki  języka  obcego,  ponieważ  ogranicza  tłumaczenie  wszystkiego  z

angielskiego na polski i odwrotnie, co może doprowadzić do problemów komunikacyjnych.

Metoda Immersji

Nauka angielskiego w ten sposób charakteryzuje się wysoką efektywnością. 

Immersja to przyswajanie języka w żywej formie – bez zapamiętywania pojedynczych słówek czy

struktur  gramatycznych.  Takie  podejście  ma  ogromne  znaczenie  dla  całościowego  zrozumienia

języka. Długotrwałe słuchanie i mówienie po angielsku angażuje kilka zmysłów jednocześnie. Z

czasem  nauka  przychodzi  coraz  szybciej  i  łatwiej.  Zapamiętywanie  wyrażeń,  zwrotów

gramatycznych następuje intuicyjnie, ponieważ nie są wyrwane z kontekstu.

Submersja (czyli całkowite zanurzenie) i immersja (częściowe zanurzenie) sprawiają, że człowiek

nie  tylko  mówi,  ale  także  zaczyna myśleć  po  angielsku,  a  rozmawiając  z  obcokrajowcem,  nie

zastanawia się, jakich zwrotów użyć. Technika ta pozwala również na uniknięcie błędnych szyków

zdań. Na jej  skuteczność wpływa ponadto fakt,  że umiejętności językowe szlifuje się w każdej

wolnej  chwili.  Co istotne,  nie  ma  żadnych  ograniczeń  wiekowych  –  metoda  jest  dostępna  dla

wszystkich.

Metoda Komunikacyjna (The Communicative Approach )

W tej metodzie  nacisk położony jest  na komunikowanie się w języku obcym, na kształtowanie

praktycznych  umiejętności  posługiwania  się  językiem  obcym.  Dzieci  uczą  się  swobodnego  i

poprawnego  porozumiewania  się  w  różnych  sytuacjach  życia  codziennego  i  zawodowego,

formułowania  opinii  i  argumentowania.  Podstawową  techniką  jest  praca  w  grupie,  ponieważ

słuchacze  powinni  jak  najwięcej  współpracować  i  rozmawiać  ze  sobą,  często  proszeni  są  o

odgrywanie  scenek  i  dialogów.  Korzystają  też  z  autentycznych  materiałów takich  jak  nagrania

radiowe i programy telewizyjne oraz prasa, ulotki, książki. Materiały te mają przybliżyć ucznia do

prawdziwych  sytuacji  z  życia  codziennego.

Podejście komunikacyjne zakłada porozumiewanie się w języku obcym od samego początku nauki

języka i uznaje wyższość komunikacji nad poprawnością gramatyczną.  



Metoda Spirali- Spiralny System Językowy ( Spiral Language System )

Metoda  opracowana  przez  Claire  Shelby, która zakłada  naukę  języka  obcego  według  sześciu
etapów:

 Sounds, Pictures, Interest, Repetition, Actions, Links.

1. Sounds- piosenki, bajki, dialogi, rymowanki oraz gry słowne;

2. Pictures – karty obrazkowe (warto połączyć tutaj dwie albo trzy modalności – kartę obrazkową z
muzyką  lub  ruchem),  animacje,  historyjki  obrazkowe,  ilustrowane  rymowanki,  obrazy
interaktywne;

3. Interest –sposobem na zainteresowanie dziecka jest odwołanie się do bliskich mu i stosownych
do  wieku  zagadnień,  szczególnie  tych,  które  przemawiają  do  jego  emocji  i  poczucia  humoru
(Shelby 2011:24);

4. Repetition – utrwalanie materiału jest kluczowym sposobem efektywnego uczenia.

5.  Actions –ten  etap  zakłada  połączenie  nauki  języka  z  aktywnością  ruchową,  która  angażuje
motorykę małą (czynności związane z użyciem palców i dłoni) i dużą(sprawność ruchowa całego
ciała (Shelby 2011:28)

6.Links –polega  na  budowaniu  sieci  połączeń  poprzez  bazowanie  na  poznanym materiale,  ale

również łączy znane elementy z nowymi 

Zajęcia powinny rozpoczynać i kończyć się w znany dzieciom sposób  (piosenka podczas  „circle

time”)a  nauka  języka  opiera  się  na  regularnych  powtórzeniach,  np.  podczas  wykonywania

rutynowych czynności higienicznych. Dzieci, które nie posiadają jeszcze wypracowanego myślenia

czasoprzestrzennego, dzięki tym zabiegom wiedzą, kiedy jest początek i zakończenie zajęć.

Metoda reagowania całym ciałem     (TPR – Total Physical Response)  

Praca  tą  metodą  odbywa  się  na  drodze–  zrozum,  wykonaj,  powiedz.  Dzieci  uczą  się  poprzez

słuchanie poleceń w języku angielskim, których wykonanie demonstruje na początku prowadzący

zajęcia. Celem nauczyciela jest stworzenie jak największej liczby sytuacji, w których dzieci mają za

zadanie reagować „ruchem ciała”. Sytuacje te mają charakter zabawy, a więc dzieci chętnie reagują

na  polecenia  w języku obcym demonstrowane przez  nauczyciela  ze  względu na  dużą  potrzebę

ruchu.  Uczą  się  wielu  poleceń  nauczyciela  w  sposób  podświadomy.  Dziecko  po  okresie

naśladowania zachowania nauczyciela przejmuje inicjatywę i nawiązuje relacje z innymi dziećmi w

grupie. 



Metoda Audiolingwalna     (The Audiolingual Method)   

Metoda ta opiera się na wielokrotnych powtórzeniach i stymuluje rozwój mowy oraz poprawnej

wymowy w języku obcym, a  jej  elementy  stosuje  się  dość często w przedszkolnym nauczaniu

języka  obcego,  ucząc  dzieci  szablonowych  zwrotów  ułatwiających  komunikację  oraz  ćwicząc

struktury  językowe  poprzez  śpiewanie  piosenek,  uczenie  się  rymowanek  i  odgrywanie  scenek.

Powoduje  bezrefleksyjne  uczenie  się  i  w  konsekwencji  dzieci  rozpoczynają  samodzielne

posługiwanie  się  językiem  obcym.  Przebiega  to  w  sposób  następujący:  nauczyciel  prezentuje

zdanie, które powtarza kilka razy, później zdanie to powtarzają dzieci. Następnie w celu wywołania

przećwiczonej  wcześniej  reakcji  językowej,  nauczyciel  wprowadza  bodziec,  np.  w  postaci

ilustracji.Celem  tej  metody  jest  opanowanie  czterech  sprawności  językowych  w  kolejności  od

słuchania  i  mówienia  do  czytania  i  pisania.  Nawyk  językowy  wyrabia  się  mechanicznie,

bezrefleksyjnie  poprzez  wielokrotne  powtarzanie,  zapamiętywanie  i  utrwalanie  ćwiczonego

materiału (dryle językowe). 

Metoda   Dramy   (Drama Techniques)i   Metoda Narracji (Storytelling)   

Inną popularna metodą pracy w przedszkolu jest drama, czyli improwizacje, odgrywanie w różnych

sytuacjach ról, scenek oraz przedstawień. Korzyści dotyczą wielu sfer rozwoju dziecka, nie tylko

sfery  językowej  i  kształtowania  kompetencji  komunikacyjnej,  ale  również  sfery  emocjonalnej  i

społecznej ucznia. Techniki dramowe umożliwiają pracę nad ekspresją werbalną i niewerbalną oraz

wyraźną artykulacją dźwięków. Ponadto, rozwijają wyobraźnię artystyczną dziecka i uwrażliwiają

je na tekst literacki,  właściwie dobraną scenografię i oprawę muzyczną przedstawień.  Drama to

metoda, która w niekonwencjonalny, twórczy sposób uczenia się poprzez aktywną identyfikację z

wyobrażonymi  rolami  i  sytuacjami   przygotowuje  do  autentycznej  komunikacji  w  języku

docelowym, kształtując w słuchaczach spontaniczność, improwizację i zaangażowanie.  Metoda ta

sprzyja  pokonywaniu barier  emocjonalnych,  tj nieśmiałości,  niskiej  samooceny  oraz  promuje

współpracę między dziećmi , eliminując współzawodnictwo. 

Storytelling zaś,  to  metoda  zakładająca  wprowadzenie  w  tryb  zajęć  edukacyjnych  czytania

opowiadań, historyjek i  bajek  iw  języku  obcym  z  aktywnym  udziałem  dzieci  ,  stanowiących

optymalny materiał językowy, na podstawie którego można efektywnie rozwijać u dzieci sprawność

rozumienia ze słuchu. 



Koncepcja holistyczna (Whole Language Teaching)

W metodyce języków obcych pojawia się pojęcie holistycznego nauczania języka , jako jednego ze

sposobów  rozwoju  umiejętności  językowych  uczniów.  Termin  „holizm” pochodzi  z  greckiego

„A.oę  -hólos  ” i  oznacza  „cały”.  U podstaw koncepcji  holistycznej  leży  założenie,  że  „  różne

metody poznawcze stosuje się wspólnie i integruje w celu głębszego i pełniejszego poznania danego

aspektu rzeczywistości” (Carr 2003:126). Wprowadzenie holistycznej koncepcji wiedzy do edukacji

wymaga  stworzenia  metody  nauczania  łączącej  różne  obszary  przedmiotowe  i  jednocześnie

wspierającej społeczny, psychologiczny, fizyczny i poznawczy rozwój dzieci. Edukacja językowa

również coraz częściej zorganizowana jest  w oparciu o założenia pedagogiki holistycznej, która

kładzie  nacisk  na  funkcję  rozwojowo-wychowawczą  placówki  edukacyjnej i  doskonalenie

kompetencji społecznych uczniów. Holistyczne ujmowanie nauczania języka obcego dotyczy kilku

jego aspektów, a we wszystkich z nich podkreślić  należy istotną rolę  bajki i  opowiadania jako

formy realizacji edukacji  językowej.  Aby nabrać świadomości, czego się uczą i do czego język

może być wykorzystany, dzieci potrzebują integracji różnych dziedzin nauki wokół procesu uczenia

się. John Dewey w książce Moje pedagogiczne credo wyraża opinię, że „sukces edukacyjny ucznia

polega  na  uświadomieniu  mu,  że  to  czego  się  uczy  jest  równocześnie  zgodne  z  tym,  czego

doświadcza na co dzień”. 

Metoda CLIL   (  Content and Language Integrated Learning)  

W dydaktyce nauczania języków obcych sztandarowym przykładem metodyki opartej na integracji

jest podejście znane jako CLIL, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania

treści  niejęzykowych,  co  pozwala  jednocześnie  rozwijać  wiedzę  przedmiotową oraz  znajomość

języka obcego. Wprowadzenie tego podejścia do codziennej praktyki szkolnej i przedszkolnej, jak

wynika z badań, przyczynia się nie tylko do znacznego wzrostu poziomu umiejętności językowych i

wiedzy przedmiotowej uczniów, ale i ich rozwoju poznawczego. W pracy metodą CLIL naturalna

potrzeba  komunikacyjna  sprawia,  że  zakres  leksykalny  i  strukturalny  języka  obcego  zostaje

poszerzony  o  elementy  charakterystyczne  dla  przedmiotów,  z  którymi  jest  integrowany.  W

podejściu CLIL język obcy jest narzędziem przekazu treści przedmiotowych, a do przyswajania

struktury języka dochodzi niejako mimochodem.

Metoda projektów

Metoda projektu, należąca do grupy metod aktywizujących, to rozwijanie u uczniów pomysłów i

kreatywności,  umiejętności  współpracy  w  grupie,  obserwowania  rzeczywistości,  wdrażania

zdobytej  wiedzy  do  praktycznego  działania,  samooceny  i  osiągania  samodzielności.  Projekty

rozwijają  wyobraźnię,  uczą  sposobów  zdobywania  wiedzy,  docierania  do  źródeł.  Uczniowie



realizując  zadanie  korzystają  z  różnych  źródeł  i  technik.  Zakończenie  projektu  kończy  się

prezentacją,  ewaluacją  i  podsumowaniem.  Nauczyciel  powinien,  stosując  metody aktywizujące,

zrezygnować z roli nieomylnego eksperta na rzecz bycia doradcą, animatorem zajęć, obserwatorem

i słuchaczem, a zamiast ekspertem – partnerem uczniów i uczestnikiem procesu dydaktycznego.

Jest to metoda bardzo angażująca dzieci w proces nauczania języka obcego, szczególnie, gdy mamy

do  czynienia  z  projektem  międzynarodowym,  typu  eTwinning,  który  dodatkowo  pozwala  na

rozwinięcie  zainteresowania  uczestników  projektu  geografią,  językiem  i  kulturowością  krajów

obcojęzycznych, poprzez kontakt z partnerami projektu i rówieśnikami różnych kultur i nacji.

Metody  z zastosowaniem TIK (z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych)
W erze  edukacji zdalnej  i  rozwoju  technologii  informacyjnej,  nieuniknione  i  nieodzowne  jest
wdrożenie  nowoczesnych  technologii  również  w  przypadku nauczania  języków  obcych.
Zastosowanie  TIK  w dzisiejszym nauczaniu  nie  ogranicza  się  tylko  do  korzystania  z  pomocy
audiowizualnych i korzystanie z tablicy interaktywnej jako monitora,  ale jest to cały szereg działań
na różnych platformach edukacyjnych(  jak LearningApps ),korzystanie  z  różnych aplikacji  (np.
Chatter  Kid),  rozwiązywanie  zadań  interaktywnych,  tworzenie  prac  plastycznych,  połączenia  i
rozmowy  online,  odtwarzanie  muzyki  oraz  filmów  edukacyjnych  na  zajęciach,  dostęp  do
materiałów autentycznych . Dla dzieci, jest to forma nauki poprzez zabawę,  będącą- jak to określiła
J.  Andrzejewska  -„podstawową  formą  kontaktu  z  rówieśnikiem  oraz  dającą  poczucie
przynależności do grupy ”oraz  „dominującą formą aktywności i rozpowszechniania wiedzy, opartą
na spontanicznej  inicjacji  konkretnych zadań,  doświadczeń i  poznania  świata.”  Dlatego należy
uczyć –  bawiąc,  angażując  przy  tym różne  zmysły  dziecka  oraz  włączając  do  tego  aktywność
ruchową., gdyż:„Dzieci nie uczą się przez siedzenie i słuchanie. Nauka wymaga aktywności uczącej
się jednostki, a wszystko co tę aktywność ogranicza, hamuje też procesy uczenia się”.

W nauczaniu języka obcego, nie ma złotego środka, metody idealnej i uniwersalnej dla wszystkich.

Sztuką zaś jest dobór właściwych metod pracy, które posłużą do przekazania wiedzy w sposób jak

najbardziej  przystępny  i  ciekawy  dla  pokolenia  młodych,  gdyż,  jak  mawiał  Manfred  Spitzera

„Największym wrogiem efektywnej nauki jest nuda”. Wyzwaniem dla nauczyciela współczesnego

jest zapewne nadążanie za  postępem technologicznym i częstymi zmianami w systemie oświaty i

doskonalenie własnego warsztatu pracy, bo aby „Być dobrym nauczycielem –wychowawcą, trzeba

stale wzbogacać własną wiedzę o świecie a za-razem udoskonalać własny system wartościowania

tego co dobre oraz tego co piękne”( W. Okoń).

Opracowała: Marta Papis

Lektor Języka Angielskiego
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