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Angielski dla maluchów
warsztaty dla osób pracujących z dziećmi 

w wieku żłobkowym i przedszkolnym



Autorka

• Autorka bloga Bilikid.pl 

• Nauczycielka literatury dziecięcej i czytania
w International School of Poznań, pedagog

• Autorka wielu publikacji eksperckich

• Współautorka książki „Mamy dla mamy”

• Mama dwóch synków, których od urodzenia 
stara się przygotować i nauczyć komunikacji 
w dwóch językach: ojczystym polskim oraz w 
angielskim



Pokaż dziecku 
świat języków!

“wydarzenie 
naukowo - dydaktyczne”



Jeszcze nie 
czytam, nie piszę, 

nie mówię 
wyraźnie, 

a JUŻ mogę uczyć 
się angielskiego! 



Warsztaty
1. Wstęp teoretyczny-

porozmawiajmy o dzieciach 
2. Akcja - wyprawa na polowanie
3. Przedstawienie autorskiej 

Metody 5A
4. Rozmowy o zmysłach i 

włączenie własnych zmysłów
5. Książkowa burza mózgów -

założenia Metody w 5A praktyce
6. Podsumowanie i zakończenie



Część I
Jak działa dziecko? 
1. Myślenie konkretne, brak myślenia abstrakcyjnego, 

mechaniczna pamięć
2. “ZZZ” - Dziecko szybko  Zapamiętuje, szybko 

Zapomina, Ty Zawsze powtarzaj do Zdarcia :) 
*mówienie do słupa

3. Ruch
4. Samostanowienie, decyzyjność 
5. Różne style uczenia się (wzrok, słuch, ruch)
6. Dynamika nauczania
7. Melodyjność, powtarzalność 
8. Odgrywanie ról 
9. Humor i wygłupy
10. Złota zasada: zanim dasz dziecko coś atrakcyjnego, 

koniecznie wytłumacz co ma za zadanie zrobić.



Kontrowersyjne teorie
poparte praktyką i badaniami naukowymi 

Badania Zespołu Naukowego Languages and 
Emotions pod kierownictwem dr Soni Szramek-
Karcz, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

• Nie trzeba znać języka, by przekazać go dziecku. 

• Jeden człowiek nie może jedynym być źródłem 
języka dla dzieci



Dlaczego dzieci powinny 
uczyć się języków od 
najwcześniejszych lat ? 

• plastyczne organy aparatu mowy, 
• ucho uwrażliwione na wszystkie dźwięki, 
• teoria “języka matki”,
• hipoteza wieku krytycznego 
• sposób pracy ważniejszy niż efekty



Fakty i mity

• “Dziecko nie może uczyć się języka obcego, 
dopóki nie zna swojego.”

PRAWDA/FAŁSZ

• “Znajomość innych języków niż ojczysty 
powoduje ubożenie słownika języka ojczystego 
u dzieci.”

PRAWDA/FAŁSZ

• “Wczesna nauka języków obcych powoduje 
problemy logopedyczne.” 

PRAWDA/FAŁSZ

• “Wczesne nabywanie języków obcych to 
zabieranie dzieciństwa.”

PRAWDA/FAŁSZ



Część II

Wyprawa na polowanie - “We’re Going on a Bear 
Hunt” M. Rosen

1. Rytuały
2. Miś “Motywator” - jako nasz gość z Anglii/ Ameryki, 

który nie zna języka polskiego. 
3. Piosenki i wiersze jako rytuały czytelnicze

“Wind The Bobbin Up
Pull, pull
Clap, clap. 
Books to the ceiling, 
Books on the floor, 
Books by the window, 
Books near the door. 
Clap your hands together
123, 
Open the book and read with me\ listen to my story.”
“Wind the Bobbin Up” by Super Simple Songs

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=pDuaaEq7rk4


Część III

• aktywność

• akcja

• angażowanie

• aktorstwo

• atrakcja

e-book!
PREMIERA – LISTOPAD 19!
sklep.bilikid.pl



Część IV

Zmysły:

• OKO - czyli pomoce wizualne 
Obraz korespondujący z tekstem, 
fotografie, realistyczne ilustracje. 

• UCHO - rytmizacja, śpiew tekstu 
czytanego, rymowanki, klaskanki, 
wyliczanki. 
Piosenki dydaktyczne - Super Simple 
Songs, Barefootbooks Songs np. “We All Go 
Travelling By”, “The Farmyard Jamboree”

• BUZIA - onomatopeje 
Książka “Toddle Waddle” J. Donaldson, 
N.Sharratt + animals sounds

• RUCH

https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
https://www.youtube.com/watch?v=x8tHwQ9Qwzk&t=312s


Część V – książkowa 
burza mózgów



Część V – książkowa 
burza mózgów



– Wszystko, czego uczymy nasze 
dzieci to wiedza z ostatnich 200 
lat. Nie możemy uczyć naszych 
dzieci konkurowania z 
maszynami. Musimy uczyć je 
czegoś unikalnego, czegoś, czego 
maszyny nigdy się nie nauczą

Jack Ma podczas World Economic Forum

Część VI



• Wartości, wiara, niezależne myślenie, praca 
zespołowa, troska o innych – to cechy, które, jak 
sądzi Ma, nie tylko odróżniają nas od robotów, a 
więc warto je pielęgnować.

• W jaki sposób? Zdaniem biznesmena da się to 
zrobić, zachęcając dzieci do uprawiania sportów 
zespołowych, ucząc je muzyki czy sztuki.

źródło: http://www.fpiec.pl/futopia/zalozyciel-alibaba-com-ma-przepis-na-
edukacje-ktora-uratuje-nasze-dzieci-przed-bezrobociem

Część VI

http://www.fpiec.pl/futopia/zalozyciel-alibaba-com-ma-przepis-na-edukacje-ktora-uratuje-nasze-dzieci-przed-bezrobociem


Prezentacja dostępna na

https://bilikid.pl/klanza-angielskidlamaluchow/

https://bilikid.pl/le2019/


Q&Akontakt@bilikid.pl
786 10 40 80

@bilikidpl


