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Aktywne czytanie 
i motywowanie w uczeniu dzieci 

języka



Pokaż dziecku 
świat języków!

“wydarzenie 
naukowo - dydaktyczne”



Aktywne CZYTANIE 
i MOTYWOWANIE 
w UCZENIU dzieci języka

1. Uczenie

2. Czytanie

3. Motywowanie



Część I
uczenie

Co to znaczy 
„uczyć”?



Jak uczyć dzieci 
języków?

NIE UCZYĆ!



“uczenie” 

• nabywanie, 
• zanurzenie, 
• nasiąkanie, 
• codzienne życie, 
• przykład, 
• zabawa, 
• wartościowe treści, 
• radość, 
• bycie razem

Im dłużej pracuję jako 
nauczycielka, tym mniej uczę.



Naturalny rozwój 
człowieka

• proces nauki w naturalnym kontekście od 
urodzenia

• dziecko uczy SIĘ samo przez 
eksperymenty

• rodzic w roli asystenta 



Uaktywnienie 
wszystkich zmysłów

• polisensoryczne poznawanie świata

• polisensoryczne nabywanie języka



Zabawa wiedzą! 
Przyjemność z nauki

• PYP - Primary Years Programme w IB -
International Baccalaureate

• “Zbiór dobrych praktyk”

• Im więcej wiem, tym mniej uczę! 

Aranżuję sytuacje edukacyjne, asystuję 
dziecku/uczniowi w procesie uczenia SIĘ



Część II
aktywne 
czytanie

Metoda 5A



Metoda 5A

• aktywność

• akcja

• angażowanie

• aktorstwo

• Atrakcja

e-book!

PREMIERA – LISTOPAD 19!

sklep.bilikid.pl



Po co aktywnie czytać? 
Po co w ogóle czytać?

• bogaty słownik

• umiejętność czytania

• dobry nawyk

• myślenie

• rozumienie

• pamięć

• koncentracja

• wyobraźnia



• Jak czytać efektywnie i efektownie? 

NIE CZYTAĆ...

• Co czytać?

• Jak czytać?

• Gdzie kupować książki? 



Część III
motywowanie

Pomysły biorą się 
z pasji



Co jest Twoją pasją?

• dobro Twojego dziecka,

• pasja do kształtowania swojego dziecka 
i miłość!

• daję dziecku tyle, ile mam, ile mogę, ile potrafię

• odniesienie do znajomości języków obcych



• Obudź w sobie kreatywność!

• Zakładaj okulary z filtrem 
kreatywności i patrz na zwykłe, 
codzienne obiekty z innej 
perspektywy

• Zadaniem rodzica jest pobudzić i 
wzmacniać kreatywność dziecka



– 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



• 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

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


Zainspiruj się, motywuj 
się!

• cała zakładka o książkach i czytaniu

• http://bit.ly/oksiazkach

• alfabetyczny spis treści wpisów na bloga

• http://bit.ly/spistresciBilikid

• grupa Uczę swoje dziecko angielskiego na FB 

• http://bit.ly/GrupaBilikid

http://bit.ly/oksiazkach
http://bit.ly/spistresciBilikid
http://bit.ly/GrupaBilikid


Prezentacja dostępna na

https://bilikid.pl/le2019/

https://bilikid.pl/le2019/


Q&A



Dziękuję

Paulina Tarachowicz
kontakt@bilikid.pl


