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Ach, ten angielski! Dlaczego jest taki ważny?  
Ba! Nawet ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej,  
bo przecież uczą się go coraz młodsze dzieci.  
Angielski już dawno przekroczył progi  
przedszkoli i rozgościł się tam na dobre.

Joanna Sowa: Czy możemy mówić o nauce języka w przy-
padku dzieci cztero- lub pięcioletnich? O jakiej nauce w ogó-
le można mówić w kontekście przedszkola? 
Katarzyna Janiszewska-Gold: Jestem głęboko przekona-
na, że nauczanie języka w tak wczesnym wieku ma sens. 
Jednakże musi się wiązać z zabawą i to właśnie przedszkole 
jest miejscem, gdzie nauka nie powinna być postrzegana 
jako przymus, a raczej jako wielozmysłowy proces oparty na 
aktywnościach plastycznych czy muzycznych. 
J.S.: To piękne założenia, ale jak nauczyciel może osiągnąć 
ten cel? Na dobrą sprawę małe dziecko dopiero zaczęło 
poznawać otoczenie i je nazywać, nauczyło się nowych po-
jęć, a tymczasem my chcemy uczyć je tego samego niejako 
od nowa – w obcym języku. Co zrobić, by zainteresować 
malucha językiem angielskim?
K.J.-G.: Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zabawa oraz 
umiejętne oddziaływanie wielozmysłowe. Problemem jest 
jednak znalezienie odpowiedniej drogi do tego świata – je-
żeli będzie wyboista, dzieci będą musiały iść cały czas pod 
górkę i będą się przewracały, szybko się zniechęcą i niestety 
zawrócą. Jeżeli natomiast droga będzie dosyć prosta i dzieci 
tylko czasami trafią na kamień, na którym jedynie się po-
tkną, na pewno z wielką ochotą wstaną i pójdą dalej. 
J.S.: Czyli ta droga, o której Pani mówi, to odpowiedni spo-
sób nauczania, dostosowany do wieku dzieci oraz ich moż-
liwości i sposobu percepcji?
K.J.-G.: Dokładnie tak. To metaforyczne przedstawienie 
sposobu nauczania przekłada się bezpośrednio na nasze 
realia. Musimy dostosowywać materiał do możliwości dzie-
ci, zachęcać i pokazywać nasze uznanie za włożony trud. 
Zawsze powtarzam rodzicom, by zamiast pytać, czego 
dziecko nauczyło się na lekcji, spytali, czy dobrze się bawiło. 
Zamiast prosić, by powiedziało, jak jest po angielsku „miś”, 
lepiej poczekać, aż samo nam powie, że zwierzę, które widzi 
na obrazku to „bear”. Dzieci muszą najpierw się zaprzyjaź-
nić z angielskim, nim cokolwiek powiedzą same. Podczas 
proponowanych przeze mnie zajęć dzieci przyswajają sobie 
brzmienie języka, intonację, uczą się pierwszych słów i wy-
rażeń. Nie pytają dlaczego...

J.S.: Czyli coś na kształt „powrotu do natury”? Przez cały rok 
szkolny prezentowała Pani na łamach naszego miesięcznika 
swoje autorskie przykłady lekcji języka angielskiego, ale po-
stanowiła Pani pójść o krok dalej...
K.J.-G.: Tak. Właśnie kończę pracę nad pierwszą częścią pod-
ręcznika „English with Little Ant”, przeznaczonego do nauki 
języka angielskiego w przedszkolu. Głównym założeniem 
metodyki przyjętej w tej publikacji jest rezygnacja z języka 
polskiego. Proponuję, aby język angielski pełnił rolę medium, 
za pośrednictwem którego powstaje praca plastyczna wzbo-
gacona o dodatkowe pomoce dydaktyczne – angielski sta-
nowi tło, a praca plastyczna kontekst, dzięki któremu dzieci 
rozumieją, co robią. Dzięki przyjęciu takiej metody dzieci uczą 
się w sposób naturalny, nie wymagający żmudnego powta-
rzania słów czy też gramatyki.
J.S.: A można prosić o jakieś konkrety? Jak będzie wyglądał 
ten podręcznik? 
K.J.-G.: Wspólnie z wydawcą podjęliśmy decyzję o stworze-
niu podręcznika składającego się z  dwóch części przezna-
czonych do realizacji w dwóch kolejnych latach nauki. Takie 
podejście ma sens, gdyż część pierwsza może być realizo-
wana zarówno z dziećmi trzy-, jak i czteroletnimi, natomiast 
część drugą zrealizować będzie można w kolejnym roku na-
uki, zarówno z cztero-, jak i pięciolatkami – w zależności od 
tego, w jakim wieku dzieci rozpoczęły kurs nauki języka. We 
wrześniu tego roku dostępna będzie część pierwsza, druga 
zaś ukaże się w przyszłym roku.
J.S.: Mówi Pani o podręczniku. Co kryje się pod tym poję-
ciem?
K.J.-G.: Właściwie „podręcznik” nie jest dobrym określeniem. 
Publikacja ta będzie składała się z kilku elementów. Przede 
wszystkim nauczyciel dostanie do ręki książkę, w której zo-
stanie przedstawiony program nauczania języka angielskiego 
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do programu stworzy-
łam scenariusze zajęć przeznaczone do realizacji w toku ca-
łego roku szkolnego. Lekcje te zostały zaplanowane w taki 
sposób, aby w każdym tygodniu nauki nauczyciel omawiał 
jeden temat rozłożony na dwie lekcje – na lekcji pierwszej 
dzieci poznawać będą nowy materiał, druga lekcja w danym 
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tygodniu przeznaczona będzie na jego utrwalenie. Do każdej 
lekcji stworzone zostały pomoce dydaktyczne w formie kolo-
rowych kart, które będą dostępne wraz z książką. 
J.S.: Program nauczania, scenariusze zajęć i pomoce dydak-
tyczne – czy to wystarczy nauczycielowi, by dobrze zorgani-
zować proces nauczania?
K.J.-G.: Oczywiście, że nie. Potrzebna jest jeszcze pasja i za-
angażowanie, ale tego nie możemy dostarczyć wraz z pu-
blikacją żadnemu nauczycielowi. A mówiąc poważnie – tak 
jak wspominałam wcześniej – w swoim programie naucza-
nia proponuję edukację wielozmysłową, a więc w toku lekcji 
zaplanowane są oprócz działań plastycznych także aktyw-
ności ruchowe i muzyczne, dlatego nauczyciel wraz z książ-
ką dostanie płytę, na której będą nagrane wszystkie piosenki 
wykorzystywane w toku zajęć. Publikacji będzie towarzyszy-
ła także druga płyta zawierająca nagraną przez lektora listę 
dialogową wszystkich angielskich tekstów pojawiających się 
w toku lekcji. Wiem, że nauczaniem języka w przedszkolach 
powinni się zajmować nauczyciele z odpowiednim przygo-
towaniem do wykonywania tej pracy, ale wiem też, że różnie 
z tym bywa... Mając to na uwadze, postanowiłam dołączyć 
do publikacji wzorzec prawidłowej wymowy poszczegól-
nych słów i zdań, tak więc w praktyce proponowane przeze 
mnie lekcje angielskiego będzie mógł przeprowadzić na-
uczyciel niekoniecznie posiadający dyplom ukończenia filo-
logii angielskiej.
J.S.: Tak, to ma sens! Z takim wachlarzem narzędzi realizacja 
zajęć będzie czystą przyjemnością…
K.J.-G.: Ależ skąd! To znaczy mam oczywiście nadzieję, że pu-
blikacja spotka się z życzliwym przyjęciem środowiska – moje 
zaprzeczenie dotyczyło „wachlarza narzędzi”, o którym Pani 
wspomniała. Bo książka i płyty to nie wszystko. Każde dziecko 
już na drugich zajęciach wykona swój własny czerwony an-
gielski autobus, którym będzie „podróżować” w ciągu całego 
roku, poznając nie tylko język, ale także angielskie zwyczaje 
i specyfikę tego kraju.. W realizacji tego celu nauczycielowi 
pomocna będzie mapa ścienna dołączona do książki, na któ-
rej to mapie zaznaczone będą miejsca i motywy pojawiające 
się podczas lekcji. Ponadto nauczyciel dostanie do ręki narzę-
dzie dodatkowo motywujące dzieci do nauki języka – będą 
nim „odznaki” w formie samoprzylepnych naklejek, wręczane 
dzieciom przez nauczyciela po przyswojeniu danej partii ma-
teriału. Naklejki są tak pomyślane, aby w połączeniu z przy-
gotowaną przez nas planszą każde dziecko na koniec roku 
szkolnego mogło przygotować z nich własną grę, w którą 
grać będzie z rodzicami czy rodzeństwem – oczywiście w ję-
zyku angielskim. 
J.S.: Dzieci stworzą własną angielską grę… Na pewno będą 
z siebie dumne. Jestem pod wrażeniem!
K.J.-G.: Bardzo mi miło, ale to jeszcze nie wszystko… Cykl 
lekcji został tak opracowany, aby nauczyciel zakończył oma-
wianie zaplanowanej partii materiału w maju lub na począt-
ku czerwca. Na końcu publikacji zamieszczamy scenariusz 
inscenizacji, którą pod kierunkiem nauczyciela przygotują 
dzieci. Przedstawienie to zostanie zaprezentowane rodzi-
com na zakończenie roku szkolnego. Maluchy będą miały 
okazję pochwalić się znajomością języka, a po zakończo-
nym spektaklu nauczyciel wręczy każdemu dziecku dyplom 

poświadczający ukończenie pierwszego stopnia kursu języ-
kowego dla przedszkolaków. Oczywiście, gotowe dyplomy 
wydawca dostarczy nauczycielowi wraz z publikacją.
J.S.: Chwileczkę, bo nie za bardzo rozumiem: dyplomy, na-
klejki, plansze do gry dla każdego dziecka? W jaki sposób 
chcecie to zrealizować, skoro z dużym prawdopodobień-
stwem możemy założyć, że w każdej grupie przedszkolnej 
jest inna liczba dzieci?
K.J.-G.: Na szczęście rozwiązanie tego problemu okazało 
się dość proste. Ale zacznijmy z innej beczki – od dłuższe-
go czasu rozmawiamy o tym, co do dyspozycji będzie miał 
nauczyciel, a przecież do realizacji zajęć stworzyłam także 
pomoce dydaktyczne przeznaczone dla dzieci. Tak więc 
oprócz publikacji zawierającej wymienione wyżej elemen-
ty (którą zakupi nauczyciel), w sprzedaży dostępne będą 
karty pracy Małej Mrówki – zeszyt zawierający komplet 
kart pracy wykorzystywanych przez dzieci w toku zajęć. 
Funkcje dydaktyczne tych kart zostały ściśle zaplanowane 
w scenariuszach poszczególnych lekcji i prowadzenie kur-
su bez dostępu do kart pracy praktycznie jest niemożliwe. 
Zaprojektowaliśmy to tak, aby za zeszyt mógł zapłacić każ-
dy rodzic, a jego cena będzie na tyle niska, by nauczyciel 
mógł uniknąć żmudnego procesu kserowania kart pracy. 
Zatem, jeśli nauczyciel zamówi w wydawnictwie powiedz-
my dwadzieścia trzy zeszyty z kartami pracy, to do kom-
pletu tego będzie mógł dokupić za „symboliczną złotówkę” 
komplet zawierający dwadzieścia trzy sztuki dyplomów oraz 
taką samą liczbę kompletów naklejek i plansz do wykona-
nia gry. Oczywiście, akcesoria te będą 
zapakowane osobno, tak by dostał 
je do ręki nauczyciel, a nie rodzic 
czy dziecko. Ponadto przy zakupie 
pojedynczej sztuki zeszytu z kartami 
pracy Małej Mrówki dyplomy, naklejki 
i plansze nie będą możliwe do kupie-
nia. Chodzi o to, by do akcesoriów tych 
miał dostęp tylko nauczyciel prowa-
dzący cykl zajęć.
J.S.: Ta publikacja zapowiada się napraw-
dę imponująco! Czego w takim razie 
możemy jeszcze życzyć nauczycie-
lom, którzy dostaną do dyspo-
zycji takie narzędzie pracy?
K.J.-G.: Tak jak wspomi-
nałam na początku roz-
mowy, nauka jest dro-
gą, a na jej końcu czeka 
furtka do świata wiedzy. 
Czy dzieciom uda się do 
niej dojść? To zależy wyłącznie 
od Państwa. Życząc przyjemnej 
podróży, zapraszam do korzy-
stania ze stworzonej przeze mnie 
publikacji, dzięki której z łatwo-
ścią wprowadzą Państwo dzieci 
w świat języka angielskiego.
J.S.: Dziękuję za rozmowę. 
K.J.-G.: Ja także dziękuję. ▪


