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Od Autorki

Nie ma bardziej skutecznego nauczania niż takie, któremu towarzyszą pozytywne emo-
cje. Muzyka, śpiew, ruch i wspólna zabawa, a nawet zdrowa rywalizacja w przyjaznej atmosfe-
rze, wyzwalają u dzieci radość, chęć poznawania i zaspokajają ich naturalne potrzeby. W edu-
kacji najmłodszych, zwłaszcza w nauczaniu języka obcego, należy wykorzystywać te kluczowe 
formy aktywności.   

Publikacja Sing & Play Every Day jest właśnie taką propozycją. Składa się z książki i płyty 
z 20 piosenkami w języku angielskim przeznaczonymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Treść 
zawarta w utworach porusza tematy bliskie dzieciom, takie jak rodzina, zabawki, części ciała 
oraz zjawiska związane z pogodą i porami roku. Dzięki temu przedszkolaki w przystępny spo-
sób poznają i uczą się nowych słów oraz całych wyrażeń angielskich związanych z najbliższym 
otoczeniem, a nauczyciel może wykorzystywać te piosenki do codziennych zajęć o podobnej 
tematyce. 

W książce zamieszczono nuty, teksty piosenek i propozycje zabaw wspomagających na-
ukę języka angielskiego. Część zabaw ściśle powiązana jest z piosenkami lub ich fragmentami. 
Pozostałe zabawy nawiązują tematycznie do utworów, ale nie wymagają korzystania z nich. 
Propozycje te stanowią bazę różnorodnych pomysłów, jak ciekawie wprowadzać i doskonalić 
nowe umiejętności językowe. 

Publikacja może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno w młodszych, jak i w star-
szych grupach przedszkolnych. Część piosenek bazuje na prostych tekstach z powtarzającymi 
się wyrażeniami, których opanowanie jest łatwe nawet dla dzieci dopiero rozpoczynających 
przygodę z językiem angielskim. Pozostałe są bardziej rozbudowane i stanowią atrakcyjną po-
moc w doskonaleniu umiejętności językowych starszych przedszkolaków, dając im możliwość 
osłuchania się z językiem angielskim i obcą wymową. Ciekawa aranżacja i różnorodność stylów 
muzycznych na płycie sprawią, że dzieci chętnie będą wracać do tych piosenek. 

Wszystkim adresatom tej publikacji – dzieciom i dorosłym – życzę, aby obcowanie z ję-
zykiem angielskim było dobrą zabawą każdego dnia. 




