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Metody nauczania języka obcego dzieci  

 

 Zanim rozpocznie się naukę języka konieczne jest wybranie metody nauczania. 

Metody są w dydaktyce językowej bardzo zróżnicowane. Niektóre z nich tworzą odrębne 

koncepcje dydaktyczne, toteż decyzje dotyczące metody mogą zaważać na sposobie 

tworzenia programu i wyborze materiałów. 

  W historii nauczania języków obcych pojawiło się i znikło bardzo wiele różnych 

metod nauczania. Żywot niektórych z nich był bardzo krótki, inne stosowane były dłużej. 

Trwałość ich zależała od warunków, w jakich się pojawiały. 

W dawnych czasach, gdzie dominowało niewolnictwo, migracje i wojny warunki na naukę 

języka były niesprzyjające, ale gdy człowiek znalazł się wśród ludzi innej narodowości 

musiał uczyć się obcej mowy od ludzi z otoczenia. Była to bezpośrednia nauka żywego 

języka. Podobną metodą guwernantki- cudzoziemki uczyły dzieci z bogatych rodzin. W 

takim sam sposób opanowywali język obcy młodzi ludzie wyjeżdżający na naukę za 

granicę. 

 Pojawiły się sytuacje, gdzie potrzebna była nauka pośrednia typu szkolnego oparta 

na tłumaczeniach, objaśnieniach prawideł gramatycznych i obcowaniu z tekstami pisanymi. 

Klasycznym przykładem może być nauka łaciny w wieloosobowej klasie pod kierunkiem 

nauczyciela, najczęściej nie będącego rodzimym użytkownikiem danego języka obcego. 

 Nie będę tu omawiać wszystkich znanych metod nauczania, lecz jedynie te, które w 

całości lub w pewnych zasadniczych fragmentach są do dziś stosowane. 

Metody nauczania języków obcych dzielimy na dwie grupy: 

 - metody konwencjonalne 

 - metody niekonwencjonalne 



 Pierwsza z wymienionych grup to tzw. metody tradycyjne, które często można 

spotkać w codziennej praktyce nauczania, a bardzo wiele z nich zawartości zapożyczyły 

nowsze i najnowsze metody. Oto podstawowe metody konwencjonalne: 

 

1) Metoda bezpośrednia- oparta na naturalnym kontakcie w toku przebywania ze 

sobą nauczyciela i ucznia. 

2) Metoda gramatyczno – tłumaczeniowa – opiera się na przekonaniu roli 

komentarzy gramatycznych i tekstu dydaktycznego jako podstawy nauczania oraz 

o wiodącej roli sprawności czytania i tłumaczenia w poznawaniu i utrwalaniu 

nowego materiału. 

3) Metoda audiolingwalna- za cel nauki języka obcego uznaje opanowanie 

czterech sprawności językowych w kolejności od słuchania i mówienia do 

czytania i pisania. Opanowanie języka to w tej metodzie wykształcenie 

odpowiednich nawyków, czyli trwałych związków między bodźcem a reakcją. 

4) Metoda kognitywna- celem jest wykształcenie kompetencji językowych, które 

pozwalają za pomocą pewnej, skończonej liczby reguł gramatycznych, rozumieć 

i samodzielnie tworzyć w innym języku nieskończenie wiele poprawnych zdań. 

 

Metody niekonwencjonalne począwszy od lat 60-tych do dziś rozwijają inny nurt 

metodyczny i systematycznie zyskują coraz większą popularność. Metody w nim 

powstające charakteryzują się, pomimo różnic, wieloma cechami wspólnymi. Ich 

najważniejszą cechą jest skupienie uwagi na osobie uczącej się i upomnienie się o jego 

prawa- o uwzględnienie jego poczucia bezpieczeństwa, stylu uczenia się, zainteresowań i 

preferencji. Oto najważniejsze z nich: 

1) Metoda reagowania całym ciałem (TPR- Total Physical Response)- opiera się 

na założeniu, że uczeniu się i trwałemu zapamiętywaniu nowego materiału 

językowego sprzyjają dwa rodzaje zachowania ucznia – milczące 

przysłuchiwanie się i ruch fizyczny związany z treścią przekazu. 

2) Metoda The Silent Way- założeniem tej metody jest odejście od często 

powierzchniowej aktywności, hałaśliwości i ruchliwości klasy na rzecz ciszy i 



medytacyjnego wręcz skupienia. Istota działania nauczyciela jest ograniczenie 

pola uwagi uczniów i zwiększenie ich koncentracji.  

3) Metoda naturalna (The Natura Approach)- opiera się na założeniu, iż 

decydująca dla opanowania języka jest tzw. ekspozycja znacząca. Oznacza to 

słuchanie wypowiedzi obcojęzycznych, których ogólny sens jest dla uczącego się 

zrozumiały, wynika bowiem zrozumiałej dla nich sytuacji. 

4) Sugestopedia- opiera się na założeniu, iż umysł ludzki posiada znaczne rezerwy. 

Rezerwy te można uruchomić zapewniając poczucie bezpieczeństwa poprzez 

relaks zmierzający do usunięcia negatywnych emocji i stresu oraz poprzez 

zdystansowanie się od własnych błędów i niedociągnięć wskutek przybrania 

nowej tożsamości i odgrywania roli określonej postaci.
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 W tym momencie każdy nauczyciel języków obcych może sobie zadać pytanie: jaką 

metodę powinienem wybrać? Która z nich jest najlepsza? 

 W wyborze metod nauczania warto kierować się przede wszystkim potrzebami 

uczniów, gdyż to one określają cel nauki. Istotny jest również wiek wychowanków i 

wynikające zeń potrzeby i możliwości uczących się. Małe dzieci, bo o nich tu będzie 

mowa, ze względu na to, że takie mam przyjemność uczyć języka niemieckiego w Zespole 

Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie, zniechęcą się trwale do nauki, w przypadku gdy 

będą uczone niezgodną z ich cechami rozwojowymi metodą kognitywną. Nie będzie też dla 

nich odpowiednia metoda gramatyczno- tłumaczeniowa, a to ze względu na nierozwiniętą 

jeszcze umiejętność myślenia abstrakcyjnego, żywy temperament i brak umiejętności 

swobodnego czytania. Dobrze będą się czuły w nauce metodą naturalną, bezpośrednią czy 

też Total Physical Response.  

Nie bez znaczenia w doborze metody są też cechy osobowościowe uczących się i tak np.  

uczniowie gadatliwi, energiczni i ruchliwi nie wytrzymają ciszy i skupienia The Silent 

Way, skłaniając się ku metodzie bezpośredniej lub komunikacyjnej. 
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 Małe dzieci charakteryzuje przede wszystkim potrzeba słuchania, nieumiejętność 

czytania i pisania lub niewielki rozwój tych sprawności oraz nieumiejętność pracy własnej. 

Oznacza to, że: 

 Istnieje ogromna potrzeba osłuchiwania dzieci z językiem obcym poprzez 

opowiadania, bajki, wiersze, piosenki, płyty CD i DVD, gdyż to właśnie poprzez 

słuchanie nauczyły się one swego ojczystego języka, 

 Istnieje potrzeba wprowadzania do nauki mówienia, ale możliwości są często 

ograniczone do typowych zwrotów, prostych zdań i mowy naśladowczej w postaci 

piosenek i rymowanek. 

 Nie ma podstaw i możliwości oparcia nauki na tekstach przeznaczonych do 

czytania, 

 Nie ma możliwości i powodu skłaniać dzieci do regularnej nauki pisania i 

prowadzenia zeszytów, a jeśli nieuzasadnione pedagogicznie nalegania rodziców są 

w tej kwestii bardzo silne- wystarcza w zupełności delikatne wprowadzenie tej 

sprawności w postaci rysowania w zeszytach i podpisywania rysunków, 

 Sposób pracy jest ważniejszy niż jej wymierny efekt, gdyż motywacja do pracy jako 

fundament dalszej wieloletniej pracy jest w tej grupie wieku ważniejsza niż 

wymierne efekty językowe. 

 Taki zestaw cech rozwojowych powoduje to, że w nauce języka obcego dla dzieci 

nie istnieje dowolność celów. Ze względu na cechy dzieci nauka musi być z konieczności 

ukierunkowana na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa. 

Słownictwo zaś musi być wprowadzone do sprawności mówienia. Nauka nie ma charakteru 

systematycznego, a jest to raczej osłuchanie się z językiem, budowanie pozytywnej 

motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę nad językiem.  

Wszystko to stanowi trudność dla nauczycieli nastawionych na cele gramatyczne i 

poprawnościowe oparte na pracy z podręcznikiem. Niestety wciąż jeszcze bywa tak, że 

nauczyciele próbują uczyć dzieci tak, jak młodzież i dorosłych, a zachowania dzieci 

wynikające z ich naturalnej drogi rozwojowej traktują jako krnąbrność i nieposłuszeństwo. 

Pojawia się wtedy rozgoryczenie brakiem satysfakcjonujących efektów nauki i 

przekonanie, że wczesna nauka języka obcego nie ma sensu. Nic bardziej mylnego. 



  Nauczanie dzieci tylko wtedy może być skuteczne, gdy uwzględnimy ich cechy 

rozwojowe. 

 Dzieci charakteryzuje przede wszystkim myślenie konkretne i pamięć mechaniczna. 

Nie jest jeszcze u nich wykształcone myślenie abstrakcyjne i pamięć logiczna, które 

pojawiają się dopiero w okresie dojrzewania. Dla nauczyciela oznacza to, że: 

 Nauka musi wiązać się z konkretnymi przedmiotami i sytuacjami, 

 Nauczanie musi dotyczyć tego, co znajduje się w zasięgu wzroku dziecka, 

 W centrum nauki znajdują się wobec tego nazwy przedmiotów i osób, proste 

polecenia i zwroty, a więc nauka słownictwa, a w żadnym wypadku formalna nauka 

gramatyki, 

 Nieprzydatne okażą się więc objaśnienia, terminy gramatyczne i diagramy, a 

przydatne będą jedynie stałe powtarzane przykłady sensownych, prawdziwych i 

znaczących dla dzieci zadań. 

 Dzieci charakteryzuje też szybkie zapominanie pomimo szybkiego zapamiętywania 

i krótkie odcinki koncentracji uwagi. Oznacza to, że: 

 Nauczanie musi odbywać się poprzez wielokrotne powtórzenia. 

 Liczne powtarzania muszą być dla dzieci atrakcyjne, stąd przydatność często 

powtarzanych piosenek, rymowanek i wierszy, 

 Poszczególne zadania i ćwiczenia muszą być krótkie, 

 Niezbędne są częste zmiany aktywności, 

 Niezbędna jest ogromna różnorodność bodźców podtrzymujących uwagę, a więc 

obraz, dźwięk, ruch- stąd przydatność śpiewu, gier ruchowych, oglądania i 

kolorowania obrazków, 

 Potrzebne jest stałe powracanie do już przerobionych partii materiału. 

Dzieci charakteryzuje także stała potrzeba zabawy i fizycznej aktywności. Oznacza to, 

że: 

 W nauce musi dominować zabawa językowa, 

 Nauka musi być oparta na aktywności, ruchu, gimnastyce, elementach metody 

reagowania całym ciałem (TPR), 

 Aktywność językowa dziecka musi być wielostronna i współwystępować z takimi 

działaniami jak rysowanie, kolorowani, wycinanie, klejenie, zabawy ruchowe, 



 Dzieci potrzebują różnych form ekspresji- teatralnej, plastycznej, muzycznej. 

Dzieci charakteryzuje tez potrzeba sterowania własna aktywnością i podejmowania 

działań dopiero wtedy, gdy czują się do tego gotowe. Oznacza to, że: 

 Nie można zmuszać dziecka do mówienia, jeśli samo tego nie chce, tym bardziej że 

słuchanie to w tym wieku najlepsza nauka, 

 Warto skłaniać dzieci do powtórzeń grupowych, chóralnych, w których czuja się 

bezpieczne, 

 Warto też organizować scenki i kilkuzdaniowe „mini-teatrzyki”, by ułatwić 

pierwsze publiczne wypowiedzi, 

 Warto zachęcać do wypowiedzi nie wskazując błędów, a raczej samemu 

powtarzając wielokrotnie zdanie zawierające poprawną formę, 

 Warto wielokrotnie powtarzać proste, typowe, rutynowe zwroty (powitania, 

pożegnania, podziękowania itp.)- te stanowią najlepszy pomost do mówienia dzieci 

wstydliwych i nieśmiałych. 

Reakcje emocjonalne dzieci są bardzo silne i spontaniczne, silniejsze często niż ich 

reakcje intelektualne. Dla nauczyciela oznacza to, że: 

 Najważniejszy czynnik motywujący to życzliwy, ciepły, zachęcający opiekun- 

nauczyciel- osoba, z którą miło i bezpiecznie jest przebywać, 

 Należy pogodzić się z wyraźnym okazywaniem przez dzieci nie tylko entuzjazmu i 

pogody, ale także znudzenia, niechęci i zmęczenia- nie traktując tego jako objawu 

niegrzeczności, a jako sygnał do zmiany aktywności, tematu czy sytuacji, 

 Warto pamiętać, że rywalizacja w grach to działanie motywujące, ale tez niosące 

wiele rozgoryczeń, bo wygrany jest jeden, a zniechęconych wielu, toteż stosowanie 

konkursów trzeba albo ograniczyć, albo umożliwić kolejne wygranie różnym 

osobom, tak by motywować wszystkie dzieci, 

 Humor i komizm pomagają w nauce, o ile nie jest to humor czyimś kosztem, stad 

wartość komiksów, historyjek obrazkowych, dowcipów rysunkowych, żartów i 

scenek, nigdy zaś śmiech z cudzego błędu czy niepowodzenia.
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Głównym zadaniem nauczyciela w pracy z dziećmi jest osłuchanie ich z językiem. 

Czyni się to mówiąc do nich w języku obcym w sytuacjach dla nich zrozumiałych, gdzie 

często domyślają się znaczenia zwrotu rozumiejąc całość sytuacji. Czyni się to też 

zapewniając im kontakt z płytami CD i DVD, piosenkami i rymowankami. Równie 

ważnym zadaniem jest zachęcanie dzieci do dalszej nauki. Czyni się to przez pochwały i 

poprzez pokazanie, że nauka języka to rzecz ciekawa i przyjemna. Osobiście uważam, że 

nauka języka obcego poprzez zabawę przynosi najlepsze efekty. Przykładowe scenariusze 

mogą Państwo przeczytać w kolejnym podrozdziale oraz zobaczyć materiały dydaktyczne, 

którymi się posługuje na lekcji, a one sprawiają, że „moje” dzieci chętnie się uczą i wręcz 

wyczekują lekcji języka niemieckiego. 



Przykładowe konspekty  

 
Katarzyna Bartman 

 

 

Klasa:  II 

Data: 29.11.2014 

 

Temat: Gdzie Theo ma nogę? 

 

Cele lekcji:  1) uczeń poznaje części ciała 

        2) uczeń potrafi nazwać poszczególne części ciała 

                    

Pomoce naukowe:      -     plakat 

- pacynka 

- kaseta  

- karta ćwiczeń 

- flashcards 

- koło fortuny 

 

 

Faza 

lekcji 

Czynności  

nauczyciela i ucznia 

Formy 

 pracy 

Pomoce Czas 

  
  

  
  

  
  

  
W

p
ro

w
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n

ie
  

 

- Nauczyciel prosi uczniów po niemiecku: Steht auf!, wykorzystując również gest i mimikę. Wita się z 

nimi: Guten Tag, Kinder!, mówi: Ich bin Frau Kasia i prosi o powtórzenie powitania za nim: Guten Tag, 

Frau Kasia!  

 

- Nauczyciel powtarza słownictwo związane z częściami mowy. 

 

- N. przywiesza na tablicy nazwy poszczególnych części ciała, a U. którzy wcześniej otrzymali flashcardy 

muszą przyporządkować rysunek do nazwy. 

- Zabawa w niezdecydowanego dyrygenta. N. puszcza „Cztery pory roku” Vivaldiego i w czasie nagrania 

mówi na przemian różne części ciała. Zadaniem U. jest wskazywać wypowiedzianą rzecz. 

 

cała klasa  

 

- tablica,  

- flashcards 

 

5 min.  

 

 

 

10 min. 



  
  

  
  

  
  

  
  
  

 F
az

a 
ćw
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ze

ń
 

 

- N. daję kartę ćwiczeń – przyporządkowanie rodzajników, nazw, kolorowanie części ciała  

(załącznik 1, 2,3 ). Za pomocą tych ćwiczeń U. dodatkowo powtarzają kolory. 

- Zeszyt ćwiczeń- zad. 2, 4 str. 27 i 28 

- Zabawa: Giraffalaff: Na drążkach są przyczepione części ciała. U. losuję daną część, nazywa ją po 

niemiecku, a następnie N. zaczepia poprzeczkę na zabawce. Oprócz tego U. losuje w jakiej pozycji pokona 

przeszkodę. Jeżeli zrzuci poprzeczkę żyrafa przestanie grać. Zabawa się kończy w momencie gdy wszystkie 

dzieci nazwą wylosowaną część ciała i przejdą pod żyrafą.  

- U. wykonują zadanie Wortjagd (załącznik 4), które polega na odszukaniu poszczególnych części ciała. 

Osoba, która znajdzie wszystkie jako pierwsza otrzymuje naklejkę. 

- Zabawa: koło fortuny. Uczniowie siedzą dalej w kręgu. N. prosi, aby każdy uczeń zakręcił kołem i 

nazwał wylosowaną część ciała. Za dobrą odpowiedź otrzymują naklejkę. 

- Nauczyciel koordynuje pracę uczniów, poprawia ich błędy.  

 

 

cała klasa  

 

- tablica  

- karta 

ćwiczeń 

- Giraffalaff 

- koło fortuny 

 

 

25 min. 
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o
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e 

 

 

- Jako zadanie domowe uczniowie mają dokończyć zadania z karty ćwiczeń. 

1 min. na wyjaśnienie zadania 

domowego  
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Klasa: I 

Data: 15.11.2014 

 

Temat: Moja piłka jest czerwona. 

 

Cele lekcji: 1) uczeń poznaje słownictwo związane z kolorami. 

 

Pomoce naukowe:      -     plakat 

- pacynka 

- kaseta  

- karty ćwiczeń 

- flashcards 

 

 

Faza 

lekcji 

Czynności  

nauczyciela i ucznia 

Formy 

 pracy 

Pomoce Czas 
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p
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w
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n
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- Nauczyciel prosi uczniów po niemiecku: Steht auf!, wykorzystując również gest i mimikę. Wita się z 

nimi: Guten Tag, Kinder!, mówi: Ich bin Frau Kasia i prosi o powtórzenie powitania za nim: Guten Tag, 

Frau Kasia!. 

 

- Nauczyciel powtarza słownictwo związane z kolorami, np. blau, rot, orange usw. 

- Zabawa: Magischer Sack:  W woreczku znajdują się kolorowe krążki. U. wyciągają je i mówią jakiego są 

koloru. 

- Na dywanie znajdują się kolorowe tazosy, które dzieci poznały, np. rot, blau, gelb usw. N. powtarza z 

nimi w/w kolory. 

- Zabawa: „Znikające zabawki”. W klasie rozmieszczone są różne zabawki. Każdy U. przynosi 1 i mówi w 

jakim jest ona kolorze. U. powtarzają kolory. Następnie przyniesione zabawki znikają- U. zamykają oczy i 

po otworzeniu mają powiedzieć jakiej zabawki brakuje i  jakiego jest koloru. 

 

cała klasa  

 

- tablica 

- worek 

 

 

2 min.  

 

 

10 min. 



  
  

  
  

 F
az

a 
ćw

ic
ze

ń
 

 

- Następnie nauczyciel i uczniowie siadają w kręgu i powtarzają nowo poznane słownictwo : 

- U. wykonują zad. 1,2 ze str. 24 (załącznik 1) 

- Następnie U. siadają w kręgu i tym razem bawią się chustą animacyjną. N. rozkłada chustę na podłodze, 

prosi po kolei jakiegoś U. aby biegał po niej w rytm puszczanej muzyki, a gdy przestanie ona grać ma się 

zatrzymać i powiedzieć co to za kolor. 

- Zabawa: „Szalone czoło”. U. mają poprzyczepiane na czole jakiś kolor. Na środku znajdują się kolorowe 

trzosy. N. wybiera U. aby pokazał innemu U. jakim jest kolorem przy pomocy tych krążków, a zadaniem U. 

z „magicznym czołem” jest odgadnąć kim jest. Zabawa kończy się w momencie, gdy wszystkie dzieci 

odgadną jaką zabawką były. 

- Nauczyciel koordynuje pracę uczniów, poprawia ich błędy. 

 

 

cała klasa 

 

- tablica  

- chusta 

animacyjna 

- karta pracy 

- szalone 

czoło 

 

32 min. 
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- N. żegna się z dziećmi słowami: Auf Wiedersehen!, a Lili mówi do dzieci: Tschüs, Kinder! 

 

1 min. na wyjaśnienie zadania 

domowego  



Katarzyna Bartman 

 

 

Klasa: III 

Data: 4.01.2015 

 

Temat: Moje drzewo genealogiczne. 

 

Cele lekcji: 1) Uczeń potrafi  przedstawić członków rodziny na drzewie genealogicznym. 

 

Pomoce naukowe:      -     plakat 

- pacynka 

- kaseta  

- karty ćwiczeń 

- flashcards 

 

 

Faza 

lekcji 

Czynności  

nauczyciela i ucznia 

Formy 

 pracy 

Pomoce Czas 

  
  

  
  

  
  

  
W

p
ro

w
ad

ze
n

ie
  

 

- Nauczyciel prosi uczniów po niemiecku: Steht auf!, wykorzystując również gest i mimikę. Wita się z 

nimi: Guten Tag, Kinder!, mówi: Ich bin Frau Kasia i prosi o powtórzenie powitania za nim: Guten Tag, 

Frau Kasia!. 

 

- Nauczyciel powtarza słownictwo związane z rodzina. 

 

N. pokazuje za pomocą flascards nazwy konkretnych członków rodziny, a U. odpowiadają po niemiecku. 

Za każdą dobrą odpowiedź U. otrzymują naklejkę. 

- Zabawa: Memory. Zadaniem U. jest odnalezienie pary- obrazek + nazwa. Nauczyciel cały czas pomaga 

podpowiadając lub mówiąc cicho razem z uczniem. 

 

cała klasa  

 

- tablica 

- memory 

 

 

2 min.  

 

 

10 min. 
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az
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ń
 

 

- Następnie nauczyciel i uczniowie siadają w kręgu i powtarzają nowo poznane słownictwo : 

- U. wykonują drzewo genealogiczne przedstawiające ich rodziny (załącznik 1). 

- Zabawa w chowanego: w klasie rozmieszczone są flashcardy z rodzina, każdy U. dostaje zadanie 

odnalezienia wskazanego przez N. obrazka. Zabawa kończy się w momencie, gdy wszyscy członkowie 

rodziny zostaną znalezieni. 

- Zabawa: Magiczne kręgle: Zadaniem U. jest strącić kręgle, w każdym jest karteczka z nazwą danego 

członka rodziny. U. tyle ile ustrzeli kręgli, tyle będzie musiał opowiedzieć na temat swojej rodziny. 

- Zabawa: łowienie rybek. Zadaniem ucznia jest wyłowić obrazek i nazwać danego członka rodziny. 

- Nauczyciel koordynuje pracę uczniów, poprawia ich błędy. 

 

 

 

cała klasa 

 

- tablica  

- karta pracy 

- wędka 

 

32 min. 
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- N. żegna się z dziećmi słowami: Auf Wiedersehen!, a Lili mówi do dzieci: Tschüs, Kinder! 

 

1 min. na wyjaśnienie zadania 

domowego  



Przykładowe ćwiczenia 

 

 

 

 

 

 



Zdjęcia pomocy dydaktycznych i ich zastosowanie               
(materiały własne) 

 

         

Temat: Kolory 

Pomoce dydaktyczne: koło fortuny, 

tazosy, flashcards, zabawka: Elefun, 

gra: Szalone czoło. 



Temat: Części ciała 

Pomoce dydaktyczne: gra Giraffalaff, 

koło fortuny, flashcards, gra: Szalone 

czoło. 

 



Temat: Ubrania 

Pomoce dydaktyczne: flashcards, Memory, 

ubranka dziecięce, koło fortuny, gra: 

Szalone czoło. 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE 

 Nauczyciel dobrze oceniający możliwość swoich uczniów wie, jakie potrzeby 

wyrastają z sytuacji dydaktycznej w danej grupie i oczekuje ich zaspokojenia poprzez 

odpowiedni dobór materiałów. Nauczyciel dobrze oceniający swoje własne możliwości wie 

także, jakie są jego zawodowe mocne i słabe strony, a więc jakiego rodzaju pomocy ze 

strony materiałów dydaktycznych on sam potrzebuje. Nawet mając dobre rozeznanie 

potrzeb trudno jednak o właściwą decyzje, gdyż dostępność wielu różnorodnych 

podręczników i książek pomocniczych na rynku księgarskim jest bardzo duża. 
3
  

Niestety tak jest w przypadku podręczników do szkół masowych, zaś dla szkół specjalnych 

nie ma takich materiałów, dlatego jestem zmuszona robić je własnoręcznie. Nie ulega 

wątpliwości, że także korzystam z w/w podręczników, ale modyfikuje ćwiczenia tak, aby 

były dostosowane do możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.  

 W pierwszym podrozdziale można było przeczytać o prawidłowych metodach 

nauczania języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ja także je wykorzystuje na 

lekcjach. Podczas moich zajęć z języka niemieckiego dominują następujące metody:  

 

 Na lekcjach dominuje ZABAWA JĘZYKOWA. 

 Nauczanie musi odbywać się poprzez wielokrotne powtórzenia, dlatego na początku 

każdych zajęć jest powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji, gdyż bardzo 

potrzebne jest stałe powracanie do już przerobionych partii materiału.  

 Wielokrotnie powtarzam proste, typowe, rutynowe zwroty (powitania, pożegnania, 

podziękowania itp.), które stanowią najlepszy pomost do mówienia dzieci 

wstydliwych i nieśmiałych. 

 Często skłaniam dzieci do powtórzeń grupowych, chóralnych, w których czuja się 

bezpieczne. 

 Nie zmuszam dziecka do mówienia, jeśli samo tego nie chce, tym bardziej że 

słuchanie to w tym wieku najlepsza nauka. 

 

                                                 
3
 H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka edukacyjna, Warszawa 2005, s. 47 



 Niezbędne są częste zmiany aktywności, dlatego nauka musi być oparta na 

aktywności, ruchu, gimnastyce, elementach metody reagowania całym ciałem. 

 

 Również ważna na moich zajęciach jest ogromna różnorodność bodźców 

podtrzymujących uwagę, a więc obraz- flashcard, dźwięk, ruch poprzez zabawy 

językowe np. zabawa w chowanego. 

 Aktywność językowa dziecka musi być wielostronna i współwystępować z takimi 

działaniami jak rysowanie, kolorowani, wycinanie, klejenie, zabawy ruchowe, 

dlatego zawsze pojawiają się te elementy na zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dzieci potrzebują różnych form ekspresji- teatralnej, plastycznej, muzycznej. 

Koncert , przy okazji lekcji o instrumentach  

     muzycznych 

 Istnieje też ogromna potrzeba osłuchiwania dzieci z językiem obcym poprzez 

opowiadania, bajki, wiersze, piosenki, płyty CD i DVD, dlatego poznając każdy 

dział uczymy się lub słuchamy piosenki adekwatnej do danego tematu. 

 Liczne powtarzania muszą być dla dzieci atrakcyjne, stąd przydatność często 

powtarzanych piosenek, rymowanek i wierszy. 

 Poszczególne zadania i ćwiczenia muszą być krótkie, ale zarazem interesujące. 

 

Staram się, aby zajęcia zawsze były ciekawe i atrakcyjne dla ucznia. Wiem również , że 

najważniejszym czynnikiem motywujący do nauki jest życzliwy, ciepły, zachęcający 

nauczyciel, z którym miło i bezpiecznie jest przebywać, dlatego nigdy nie przychodzę do 

pracy smutna lub w złym humorze. 

 



Podsumowując chciałabym zwrócić uwagę na zabawy, które najbardziej się sprawdzają na moich zajęciach- 

większość z nich jest opracowana przeze mnie: 

 

 

- koło fortuny  

 

 

- zabawa w chowanego 

- łowienie rybek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- memory językowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- magiczny worek  

 

 

 

 

 

 

ZACHĘCAM DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH  

 


