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Prawda? Mit? Nie wiem?

• Małe dzieci bez problemu i większego wysiłku 
uczą się języka ojczystego.

• Małe dzieci uczą się języka obcego w taki sam 
sposób jak ojczystego.

• Wczesne nauczanie języka obcego wprowadza 
chaos w umyśle dziecka i sprawia, że dzieciom 
mylą się języki.
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Prawda? Mit? Nie wiem?

• Im wcześniej dzieci zaczną naukę języka 
obcego, tym szybciej się go nauczą.

• Im wcześniej dzieci zaczną naukę języka 
obcego, tym lepszą będą miały wymowę.

• Małe dzieci uczą się poprzez działanie.
• Nauka języka obcego w przedszkolu 

powinna być zabawą.
• Każdy, kto zna język obcy, może uczyć 

małe dzieci.
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Think (pomyśl)

Pair (dyskusja w parach)

Share (podziel się)



Prawda? Mit? Nie wiem?

• Małe dzieci bez problemu i wysiłku uczą się języka ojczystego.
• Małe dzieci uczą się języka obcego w taki sam sposób jak 

ojczystego.
• Wczesne nauczanie języka obcego wprowadza chaos w 

umyśle dziecka i sprawia, że dzieciom mylą się języki.
• Im wcześniej dzieci zaczną naukę języka obcego, tym szybciej 

się go nauczą.
• Im wcześniej dzieci zaczną naukę języka obcego, tym lepszą 

będą miały wymowę.
• Małe dzieci uczą się poprzez działanie.
• Nauka języka obcego w przedszkolu powinna być zabawą.
• Każdy, kto zna język obcy, może uczyć małe dzieci.
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Małe dzieci bez problemu 
i wysiłku uczą się języka 

ojczystego.
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http://www.ted.com/talks/deb_roy_the_birth_of_a_word?language=pl
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Jak dzieci uczą się języka ojczystego?

• Język w kontekście

• Potrzeba czasu

• Metoda prób i błędów

• Wielokrotne powtórzenia

• Regresja

• Prymat komunikacji nad 
poprawnością
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Małe dzieci uczą się języka 
obcego w taki sam sposób 

jak ojczystego.
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Breakfast in Budapest with the Stork - https://youtu.be/pfty3FSRWyw
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Nabywanie

(Acquisition)

Nauka

(Learning)

Ekspozycja na 

język
Wysoka

Niska

(często tylko kilkadziesiąt 

minut w tygodniu)

Potrzeba 

komunikacji

Wysoka, jeśli potrzeby 

mają być zaspokojone

Brak autentycznej potrzeby,

można ją stworzyć poprzez 

dobór odpowiednich 

ćwiczeń

Różnorodność 

modeli języka

Duża, w zależności od 

sytuacji życiowych

Na ogół ograniczona do 

nauczyciela i materiałów 

edukacyjnych

Okazja i 

potrzeba 

interakcji z 

innymi

Wszechobecna Okazje do interakcji muszą 

być stwarzane na zajęciach

(Rixon, 2009)
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Język ojczysty a język obcy

• cel

• ekspozycja na język

• źródła

• modele

• tematyka

• stopień trudności

• kontekst

• negocjowanie treści
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Wczesne nauczanie 
języka obcego 

wprowadza chaos w 
umyśle dziecka

i sprawia, że dzieciom 
mylą się języki.
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Świat i wielojęzyczność

• Ponad 50% populacji światowej jest dwu lub 
wielojęzyczna

• W Europie, nieco ponad połowa populacji jest co 
najmniej dwujęzyczna (Luxemburg, Szwajcaria, 
Holandia)

• Canada – 35 % populacji dwujęzyczna

• USA – 20% (55 mln)

• Azja? Afryka?

www.psychologytoday.com/blog/life-bilingual/201209/how-many-are-we
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Mózg dwujęzycznego dziecka jest 
bardziej rozwinięty w częściach 

odpowiedzialnych za język, 
pamięć i uwagę.

Kuhl, 2004; Genese, Paradis, Crago 2004
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Im wcześniej dzieci 
zaczną naukę języka 

obcego tym szybciej się 
go nauczą.
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‘Typically, the early elementary FL course will be able 

to cover only half as much material in a year as the 

middle school course, which in turn will progress 

much more slowly than the secondary or university 

courses.’

(Zazwyczaj, w czasie początkowego kursu języka obcego w szkole 

podstawowej można w ciągu roku zrealizować połowę tego materiału, 

co w gimnazjum, co z kolei stanowi część tego, co można zrealizować w 

szkole średniej lub na studiach.)

Marinova-Todd et al., 2000 18



‘If I’m in charge of allotting foreign language 
teaching hours, I’ll invest most of them in the older 
classes where I’ll get a better return for my 
investment’.

(Jeśli ode mnie zależy przydzielanie godzin na 
naukę języka obcego, zainwestuję je w starsze 
klasy, gdzie moja inwestycja przyniesie lepsze 
korzyści.)

Penny Ur, 2001
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16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem 

obcym nowożytnym.

Dziecko kończące wychowanie  przedszkolne i  
rozpoczynające  naukę  w  szkole podstawowej:
1)uczestniczy w zabawach, np. muzycznych,  ruchowych,  
plastycznych,  konstrukcyjnych, teatralnych;
2)rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3)powtarza rymowanki, proste wierszyki  i śpiewa 
piosenki w grupie;
4)rozumie ogólny sens krótkich historyjek 
opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. 
obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami
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Im wcześniej dzieci zaczną 
naukę języka obcego, tym 

lepszą będą miały 
wymowę.
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Patricia Kuhl – dzieci 
obywatele świata, 
geniusze językowi

http://ilabs.uw.edu/institute-faculty/bio/i-labs-patricia-k-kuhl-phd
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Ale …

23

https://youtu.be/BAE_jQGWcKE



Małe dzieci uczą się 
poprzez działanie.
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https://www.facebook.com/edunews?fref=photo 25



Projekt „Leśni Detektywi” - http://ell.org.pl/portfolio/lesni-detektywi/

https://youtu.be/OXNq7wlBfKE
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Ucząc się języka, dzieci 
muszą się dobrze bawić.
(Learning must be fun.)
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Nie każda zabawa prowadzi do nauki. 29



Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie
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Definicje zaangażowania

• ‚poświęcenie czasu i wysiłku na wykonanie 
zadania' (Newman 1986:242)

• ‚intensywność i ładunek emocjonalny 
zaangażowania dzieci w inicjowanie i wykonanie
zadania' (Skinner and Bellmont 1993:572)

• ‚energia w działaniu' (Russel, Ainley and Frydenburg 2005:1)

• ‚podwyższone, jednoczesne doświadczenie 
koncentracji, zainteresowania i przyjemności          
z wykonywanego zadania' (Schernoff 2013:12)
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Zaangażowanie jako przepływ (flow)

Csikszentmihalyi i 'flow experience’
(Csikszentmihalyi and Csikszentmihalyi 1988, Moneta and Csikszentmihalyi 
1996, Csikszentmihalyi 1990)

• Optymalny stan umysłowego i emocjonalnego 
zaangażowania, tak pochłaniający, że może nastąpić 
utrata poczucia czasu i świadomości

• Uzyskany w wyniku równowagi pomiędzy 
umiejętnościami dziecka a stopniem wyzwania 
prezentowanym przez zadanie do wykonania

• Angażujące zadania = na granicy kompetencji dziecka 
(Skinner and Belmont 1993:572)
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Przepływ,

zaangażowanie

Niepokój, lęk,

frustracja

Relaks,

nuda

Brak 
zainteresowania,

apatia
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‘

To, co dziecko wykonuje dziś       
z pomocą,

jutro będzie umiało zrobić 
samo.’

(Vygotsky 1978:p87) 



Każdy, kto zna język obcy, 

może uczyć małe dzieci.
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Dobry wychowawca, który 

nie wtłacza a wyzwala, 

nie ciągnie a wznosi, 

nie ugniata a kształtuje, 

nie dyktuje a uczy, 

nie żąda a zapytuje –

przeżyje wraz z dziećmi 

wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak
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Thank you!

mtetiurka@lscn.pl
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