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 Dzieci uczą się języków obcych  szybko 
i bez wysiłku 
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 Przygotowanie dzieci do posługiwania się 
językiem obcym nowożytnym poprzez 
rozbudzanie ich 1 świadomości językowej  
2 wrażliwości kulturowej oraz budowanie 
pozytywnej 3 motywacji do nauki języków 
obcych na dalszych etapach edukacyjnych,  

 a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie 
świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej 
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1. ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA 

Fabisiak-Majcher, Szmuc, Moje sylabki  



 Świadomość językowa oznacza świadomość istnienia 
symboli językowych i reguł języka, czyli świadome 
używanie przez dziecko środków językowych, 
kontrolowanie poprawności ich wykorzystywania, 
intencjonalne manipulowanie tymi środkami, czyli 
wykonywanie świadomych operacji na języku (Krasowicz-
Kupis 2004:19) 

 

ROZWÓJ                       POPRZEZ NOWE DOŚWIADCZENIA 



Jak rozwijać świadomość językową? 

– Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową 
– Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową 
– Ćwiczenia rozwijające percepcję ruchową 
– Ćwiczenia porządkowania świata od lewej do prawej 

(Cieszyńska 2001: Nauka czytania krok po kroku) 

– Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej lub słuchowej 
– Ćwiczenia kategoryzowania 
– Ćwiczenia pamięci (słuchowe i wzrokowe) 

(Cieszyńska, 2001; Korendo,2010;  Pamuła, 2001, 2003) 

 



2. WRAŻLIWOŚĆ KULTUROWA 

We współczesnym świecie każdy może być  Innym  
(Nikitorowicz, 2005:12) 

 



 Wrażliwość kulturowa  to bycie 
świadomym, że istnieją różnice i 
podobieństwa kulturowe i że wpływają 
one na nasze wartości,  uczenie się i 
zachowanie.  

     Stafford, Bowman, Eking, Hanna, & Lopoes-DeFede (1997)  

 



We współczesnym świecie każdy może być  Innym  
(Nikitorowicz, 2005:12) 

akceptacja adaptacja integracja 

Od etnocentyzmu  do etnorelatywizmu 
 

Bennett (1993, 2004) 



3. MOTYWACJA  



Stymulujemy naturalną chęć 
odkrywania świata, budujemy 

motywację do uczenia się  
języka i akceptację Inności   



Do czego zmierzamy? 

Przedszkolaki powinny 

– Uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, 
konstrukcyjnych, teatralnych; 

– Rozumieć bardzo proste polecenia i reagować na nie; 

– Powtarzać rymowanki, proste wierszyki i śpiewać piosenki w grupie; 

– Rozumieć ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, 
gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami. 

       Podstawa programowa 

 



Dziękuję i życzę Państwu wielu sukcesów w 
rozwijaniu dziecięcych możliwości! 



Źródła zdjęć 

• https://www.flickr.com/photos/glasgows/338
937124 
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