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Drogie Mamy 

 

Już wkrótce, 26 maja, obchodzimy nasze święto. Z okazji Dnia Mamy chciałabym, w imieniu 

swoim oraz zespołu naszego Przedszkola Językowego, życzyć Wam poczucia spełnienia w 

życiu prywatnym i zawodowym, abyście każdy dzień witały uśmiechem oraz pociechy z 

Waszych mądrych i wyjątkowych dzieci. Nie bez powodu to Wy jesteście dla nich 

najważniejsze. 

Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce przewodnik Angielski w domu. 10 minut dziennie. 

Znajdziecie w nim garść inspiracji oraz praktycznych wskazówek jak w prosty i przyjemny 

sposób wprowadzić język angielski do Waszego domu. Czekają na Was gotowe pomysły na 

krótkie i efektywne zabawy, które bez trudu włączycie do życia rodzinnego. Ponieważ nie 

wszyscy możemy mieszkać w Londynie i posługiwać się perfekcyjnym angielskim, a do tego 

doba składa się tylko z 24 godzin, poznacie techniki, które pozwolą Wam używać 

angielskiego na co dzień, niezależnie od ilości czasu jakim dysponujecie. Jako zajęte Mamy 

najlepiej wiemy, jak istotne są chwile spędzone z naszymi Dziećmi w sposób wartościowy i 

uważny. 

 

Z przewodnika dowiecie się: 

  

 Jakie korzyści płyną z wprowadzania języka angielskiego do domu 

 Jak wpleść język angielski w codzienne życie, nie poświęcając temu wiele czasu 

 Jak bawić się z dzieckiem po angielsku i co konkretnie mówić 

 Jak się nie bać i po prostu zacząć używać angielskiego 

 

 

Miłej lektury! 
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Dom to nie szkoła, ale każda Mama uczy swoje dziecko 

Profesjonalnie zorganizowane i przeprowadzone przez doświadczonego lektora zajęcia są 

niezwykle efektywne. Nauczyciel wyspecjalizowany w metodyce nauczania języków obcych 

prowadzi lekcję w oparciu o rzetelnie przygotowany program, realizuje konkretne cele, a przy 

tym posługuje się nienagannym angielskim. Ma także dostęp do wysokiej jakości materiałów 

dydaktycznych i zaplecza metodycznego.  

Mama lektorem nie jest. Być może jej poziom znajomości języka pozostawia wiele do 

życzenia, a do tego pracuje zawodowo lub zajmuje się domem i jej czas jest ograniczony. Gdy 

spotyka się z dzieckiem po południu, ostatnią rzeczą na jaką ma ochotę jest zasiadanie z nim 

„do lekcji”. 

Chcę w tym miejscu obalić mit, iż nauka języka musi być trudna i czasochłonna. Wystarczy 

kilka, kilkanaście minut dziennie. Jeżeli będziecie się tak dobrze bawić, że ten czas przedłuży 

się do godziny, świetnie! Załóżmy jednak, że 10 do 15 minut zabawy w języku angielskim to 

realistyczny cel. W skali tygodnia to co najmniej półtora godziny dodatkowego kontaktu z 

językiem, nie wliczając w to zajęć w przedszkolu! Jeżeli do tych kalkulacji dodamy jeszcze 

zamianę dwóch odcinków Świnki Peppy na wersję anglojęzyczną, dostępną np. na YouTube 

(założę się, że Wasze dzieci znają ulubione bajki na pamięć), to widoczne postępy mamy już 

gwarantowane. Wszystko się liczy. 

Chociaż być może nie posiadasz takich kompetencji jak lektor, prawda jest taka, że to Ty 

nauczyłaś dziecko jego pierwszego języka. W jaki sposób? Po prostu posługując się nim w 

jego obecności. Bez żmudnych ćwiczeń i małymi kroczkami. 

 

Fajnie, nie perfekcyjnie 

Nie chodzi o to, aby przeprowadzać z dzieckiem duplikat zajęć, jakie odbywają się w 

przedszkolu. Nie potrzebne są Wam żadne materiały, specjalne rekwizyty, czy drogie gry 

językowe. Dziecko doświadcza języka całym sobą, poprzez wzrok, dotyk, a w szczególny 

sposób poprzez interakcję z rodzicem. Rozejrzyj się dookoła. Wszystko to, co otacza Was w 

domu - meble, zabawki, książki, ubrania, a nawet to, co macie w lodówce, ma dla dziecka 

realne znaczenie.  

Jeżeli uważasz, że Twoja znajomość angielskiego nie jest wystarczająca do kilkuminutowej 

komunikacji z dzieckiem, warto upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i uczyć jednocześnie 

siebie! Wykorzystuj codzienne sytuacje do własnego rozwoju: buduj znajomość nowych słów 

i zwrotów, ćwicz wymowę, a co najważniejsze, przełam się i zacznij mówić! W zaciszu 
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domowym i przede wszystkim w obecności wyrozumiałego i bezkrytycznego słuchacza – 

trudno wyobrazić sobie lepszy start w przełamywaniu bariery w mówieniu.  

Pamiętaj, że w początkowej fazie nauki najważniejszym celem jest komunikacja, a nie 

stuprocentowa poprawność językowa. W razie wątpliwości związanych z wymową nowych 

słów, pomocne będą internetowe słowniki z opcją odsłuchania wyrazu. Wystarczy wpisać w 

wyszukiwarkę dane słowo + pronunciation, czyli wymowa. Nie przejmuj się swoim dalekim 

od perfekcji akcentem, ponieważ Twoje dziecko dzięki zajęciom w przedszkolu ma dostęp do 

mnóstwa innych, poprawnych wzorców. Jeżeli nie będziesz mówić po angielsku, dziecko 

też nie będzie. Rozumiejąc, że zabawa polega na używaniu angielskich, a nie polskich słów 

przez Was oboje, chętniej się w nią zaangażuje. Im częściej będziecie mówić, tym bardziej 

będzie to dla Was naturalne i zwyczajnie przyzwyczaicie się do dźwięku swoich głosów w 

wersji English. 

Na pewno zastanawiasz się jak w ogóle macie rozmawiać w początkowych etapach. 

Przypomnij sobie jednak jak ograniczona była Wasza komunikacja, gdy dziecko było 

malutkie. Rodzic mówi do dziecka, a ono dopiero gdy zacznie tę mowę rozumieć, a następnie 

reagować na język, będzie powtarzać poprawnie pojedyncze słowa. Na starcie stawiamy na 

bierną znajomość języka oraz na powtarzanie wprowadzonych słów w znaczącym dla dziecka 

kontekście, a dopiero w późniejszym okresie na pełną rozmowę.  

Jak już wspomniałam, dążymy do komunikacji w języku angielskim, ale niekoniecznie do 

tego, aby była ona podręcznikowa. Poprawiaj dziecko jedynie wtedy, gdy jest ryzyko, że błąd 

się utrwali. Zbyt częste korygowanie wymowy nie tylko zakłóca Waszą interakcję, ale może 

także zniechęcać dziecko do mówienia po angielsku. Podczas zabawy okazuj entuzjazm i 

często nagradzaj zasłużonymi pochwałami: Well done! Good job! Fantastic! 

 

 Zabawa językowa nie musi być czasochłonna, aby przyniosła efekty 

 Biegła znajomość angielskiego nie jest potrzebna. Wystarczy Wam kilka 

poznanych słów lub zwrotów dziennie 

 Celem zabawy jest po prostu używanie języka 

 Pozwól sobie i dziecku na pomyłki i koryguj tylko, gdy błąd często się powtarza 

 Dla dziecka ważne jest Twoje pozytywne nastawienie i zaangażowanie w zabawę 

 Często chwal małe sukcesy i postępy dziecka 
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Jak zacząć? 

„Najpierw tworzymy sami własne nawyki, potem nawyki tworzą nas.” 
   John Dyrden 

 

Na pytanie o to, co jest niezbędne, aby nauczyć się języka, wiele osób odpowiada, że wysoka 

motywacja. W rzeczywistości najważniejsza jest konsekwencja, czyli wykonywanie danej 

czynności z taką regularnością, że staje się ona naszym nawykiem. Motywacja w pewnym 

momencie się skończy, a utrwalony nawyk zostanie. Wprowadźcie do Waszego planu dnia 

stałą porę na używanie języka angielskiego. Może być to na przykład zawsze w drodze 

powrotnej z przedszkola, po obiedzie, czy przed kąpielą. Po kilku dniach przekonasz się, że 

oboje czekacie na ten moment, i że stał się on Waszym małym rytuałem. 

Dobrze jest zasygnalizować, że „przełączamy się” na inny język, używając stałego hasła, 

takiego jak Time for English!, czy Let's start! Sprawdzi się także po prostu przejście z 

dzieckiem w określone miejsce w domu, w którym zawsze będziecie rozpoczynać zabawę. 

Podejdź do stolika i przywołaj dziecko: Come here, wykonując przy tym odpowiedni gest. U 

dzieci, które miały już kontakt z angielskim można wprowadzić też magiczne zaklęcie, takie 

jak: Abracadabra, one, two, three. Speak English to me! Zauważ, że zajęcia w przedszkolu 

zawsze rozpoczynają się w taki sam sposób: Hello, How are you?, Are you happy today? To 

niezmienny i klarowny znak, że od tego momentu bawimy się po angielsku.  

Nie czekaj z używaniem angielskiego aż Twoja pociecha podrośnie, czy pójdzie do szkoły. 

Zacznijcie mówić po angielsku już dzisiaj! Uczniowie, którzy zaczynają naukę języka we 

wczesnym dzieciństwie, często przed rozpoczęciem jakiejkolwiek formalnej edukacji, są dużo 

lepiej osłuchani z angielskim, mają lepszą wymowę i bogatszy zasób słownictwa niż ich 

rówieśnicy. Kontakt z językiem poprzez interakcję z rodzicami, oglądanie anglojęzycznych 

bajek, czy słuchanie piosenek, to doskonały start i solidna podstawa dla wykształcenia 

Twojego dziecka. 

 

 Kluczem do sukcesu w nauce języka jest nawyk regularnego (codziennego!) 

używania go 

 Wyznaczenie stałej pory na angielski przyspieszy wyrobienie dobrego nawyku 

 Nie odkładaj angielskiego na później, zacznijcie mówić już teraz. To 

zaprocentuje w przyszłości! 
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Jak się bawić?  

Nadszedł czas na praktykę. Poniżej przedstawiam kilka prostych zabaw, które nie zajmą 

więcej niż 10 minut. Pamiętaj: 10 minut dziennie wystarczy i jest o wiele lepsze niż 0 

minut! Zabawy można rozłożyć w czasie i wykorzystać jedną na dzień lub, jeśli oczywiście 

mamy taką możliwość, przetestować wszystkie od razu. 

Dziś zajmiemy się jedzeniem, a konkretnie na ogół uwielbianymi przez dzieci naleśnikami. 

Jest to temat odpowiedni zarówno na początkowym etapie nauki angielskiego jak i dla 

bardziej zaawansowanych dialogów. Jedzenie stanowi dużą część naszego życia i jest 

czynnością, którą wykonujemy kilka razy dziennie, a do tego wszelkie rekwizyty mamy w 

domu, pod ręką. 

Poniższe propozycje mogą stanowić także inspirację do zabaw o różnej tematyce i w 

innych sytuacjach.  

 

Three, two, one … Let's start! 

 

Mamusiu, zrób naleśniki! 

Zacznijmy od składników ciasta naleśnikowego. Przepisów na naleśniki (crepes) jest tak 

wiele jak ich wielbicieli, przedstawię więc listę składników do przygotowania tego 

najprostszego, który nie może się nie udać. Będzie to nasze słownictwo bazowe do 

dzisiejszych zabaw: 

crepe naleśnik  flour mąka 

egg jajko  sugar powder cukier puder 

milk mleko  salt sól 

water woda  oil olej 

 

Poproś dziecko, aby na małych kwadratowych karteczkach stworzyło rysunki powyższych 

produktów („narysuj jajko – draw egg”). Obrazki gotowe? Nazwijcie je teraz po angielsku. 

Starsze dzieci mogą je także podpisać. Well done! To będą Wasze własne flashcards, czyli 

karty obrazkowe ułatwiające zapamiętywanie nowych słówek. Takie kreatywne karty 

przydadzą się także jako materiał do powtórek i mogą być podstawą do wielu ciekawych gier 

językowych! 

Przykłady takich zabaw znajdują się na stronie 9.  
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Co jest w naszej lodówce? 

Wspólnie przekonajcie się, czy macie w domu wszystkie niezbędne do tego przepisu 

składniki. Let's go to the kitchen! Wykonaj ręką gest przywołujący i udajcie się do kuchni. 

Poproś dziecko o otwarcie lodówki (Open the fridge). Gestem zachęć je do wskazywania 

wymienianych przez Ciebie produktów, a następnie wyjęcia ich (take out milk). Teraz udajcie 

się do miejsca, w którym przechowywane są np. mąka oraz cukier i powtórzcie zabawę.  

Czy w domu są wszystkie produkty do przygotowania naleśników? Zapytaj dziecko czego 

brakuje (What's missing?). 

Zauważ, że tylko do tego momentu dziecko miało już pięć okazji, aby usłyszeć słownictwo 

bazowe w różnych kontekstach. Im większa i bardziej różnorodna ekspozycja na nowe 

wyrazy, tym szybciej zostaną one przyswojone i zapamiętane! 

 

Użyjcie kart obrazkowych z produktami, które trzeba dokupić, jako listy zakupów (shopping 

list) lub jeśli czas na to pozwoli, poproś dziecko o narysowanie lub zapisanie na oddzielnej 

kartce tylko tych produktów, których nie ma w domu. Możecie dodać także liczebniki np. 2 

eggs (maluchom pokazujemy przy tym dwa wyciągnięte palce). 

 

Let's go to the kitchen! Chodźmy do kuchni! 

Open the fridge. Otwórz lodówkę. 

Take out … Wyciągnij … 

What's missing? Czego brakuje? 

(Make a ) shopping list (Zrób) listę zakupów 

 

Ubieramy się 

Podczas ubierania się do wyjścia, zagrajcie w Put on your … ! (Załóż swój …!). 

Zgromadźcie potrzebne Wam rzeczy, czyli w zależności od pory roku: buty (shoes), szalik 

(scarf), kurtkę (jacket), czy też czapkę z daszkiem (cap) i okulary przeciwsłoneczne 

(sunglasses). 

Wskazując kolejno palcem poszczególne elementy ubioru nazywaj je i zachęć dziecko do 

powtarzania (można to zademonstrować poprzez przyłożenie dłoni do swojego ucha). Teraz 

kolej na to, aby się ubrać: Put on your shoes! Chwal dziecko, gdy sięgnie po właściwą rzecz 

(Well done! Good job!). Może to być doskonałą okazją do powtórki nazw kolorów po 

angielsku: Put on your brown shoes! Put on your yellow scarf! 
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Idziemy na zakupy 

Jadąc autem, zamiast po prostu słuchać radia, włączcie nagranie z piosenkami po angielsku! 

Może być to na przykład płyta CD dołączona do podręcznika, z którego dziecko korzysta na 

zajęciach. Wesołe, łatwo wpadające w ucho piosenki i rymowanki to doskonały sposób na 

naukę języka! Słuchanie ich to nie tylko poznawanie prawidłowej wymowy, intonacji oraz 

słownictwa, ale przede wszystkim ciekawa i naturalna dla dziecka czynność, umożliwiająca 

obcowanie z językiem angielskim na co dzień i oswajanie się z jego melodią. 

Jeśli wybieracie się pieszo, zachęcam do wspólnego śpiewania ulubionych utworów, a jeszcze 

lepiej, wymyślania własnych rymowanek. Na przykład: 

 

  I like chocolate, I like chips  Lubię czekoladę, lubię frytki  

  But I love Mummy's crepes!  Ale uwielbiam naleśniki mamy! 

 

W sklepie 

Przed wejściem do sklepu powtórzcie nazwy potrzebnych produktów zgodnie z obrazkową 

listą zakupów: eggs, milk, flour, sugar … Wskazując koszyki w supermarkecie powiedz 

„Let's take a basket.” Wspólnie pobawcie się w wyszukiwanie produktów w sklepie przy 

wykorzystaniu lubianej przez dzieci gry w ciepło-zimno: 

Dziecko ma za zadanie znaleźć w sklepie mleko. Zapytaj: „Where is milk?”. Podążaj za 

dzieckiem i podpowiadaj hot jeżeli dziecko idzie we właściwym kierunku lub cold, gdy 

oddala się od półki z mlekiem. Po odnalezieniu produktu pochwal dziecko używając zwrotu 

„Well done!” i poproś o umieszczenie mleka w koszyku z zakupami: „Put milk in the 

basket”. 

 

Let's take a basket. Weźmy koszyk. Where is milk? Gdzie jest mleko? 

hot and cold ciepło-zimno   Put ... in the basket. Włóż … do koszyka. 

 

 

Wspólne gotowanie 

Czas zrobić ciasto na naleśniki. Przygotujcie wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak miska 

(bowl), patelnia (frying pan), łopatka do smażenia (spatula), szklanka (glass) oraz talerz 

(plate) i wspólnie nazywajcie je po angielsku. Następnie poproś dziecko o zamknięcie oczu 

(Close your eyes!) i włóż jeden z przedmiotów do dużego worka lub koszyka. Zachęć 

dziecko, aby włożyło do niego rękę (bez podglądania co jest w środku) i używając zmysłu 
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dotyku odgadło, co zostało tam schowane (What is this? - Glass! - Yes, good job!). Po kilku 

zagadkach możecie zamienić się na role.  

 

bowl miska    frying pan patelnia 

spatula łopatka do smażenia  glass szklanka 

plate talerz    Close your eyes! Zamknij oczy! 

What is this? Co to jest? 

 

Ostatnia zabawa będzie świetnym przykładem ćwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz przede 

wszystkim reagowania ruchem na słyszany (i rozumiany) język.  

Zaangażuj dziecko we wspólne gotowanie, mianując je swoim asystentem. Poproś o podanie 

potrzebnych przedmiotów: Plate, please! lub produktów: Pass the flour, please! Mały kucharz 

z pewnością chętnie wymiesza składniki w misce (mix), czy też wleje mleko do szklanki 

(pour). Na koniec z radością przeprowadzi degustację Waszego wspólnego dzieła. Is it tasty? 

(Smaczne?). Enjoy! 

Plate, please! Poproszę talerz!  mix wymieszaj 

Pass the flour, please! Podaj proszę mąkę! pour nalej 

Is it tasty? Smaczne?    Enjoy! Smacznego! 

 

 

Flashcards, czyli karty obrazkowe 

W kolejnych dniach przypomnijcie sobie słownictwo z powyższych zabaw, korzystając z kart 

obrazkowych. Oto trzy pomysły w sam raz na kilka-kilkanaście minut angielskiego dziennie: 

 

Remember  

Mama nazywa obrazki układając je kolejno jeden za drugim: oil, flour, crepe, milk … 

Następnie mówi Remember! (Zapamiętaj!) i odwraca karteczki (wszystkie lub tylko niektóre) 

obrazkami do dołu, aby nie było widać co jest pod spodem. Dziecko odgaduje kolejne słowa i 

odkrywa obrazki.  

 

Match 

Dziecko tworzy dodatkowy zestaw flashcards, z takimi samymi słowami. Odwracacie oba 

obrazkami do dołu i mieszacie (mix). Odkrywacie na zmianę po dwie karty nazywając je po 

angielsku. Czy to te same słówka? It's a match! (Para!).  



9 

 

Wersja dla najmłodszych: jeden zestaw flashcards jest odwrócony obrazkami do dołu i 

rozłożony na środku, a drugi zestaw ułożony w stosiku obok. Dziecko losuje lub wybiera 

jedną karteczkę ze stosiku i nazywa po angielsku. Na zmianę szukacie dla niej pary w 

zasłoniętych karteczkach ze środka. 

 

Puzzle  

Wybierz tajemniczy zestaw obrazków, z którego przez jakiś czas nie korzystaliście. 

Porozcinaj nożyczkami karteczki tworząc puzzle (zamiast rozcinania można oczywiście 

skserować karteczki i rozciąć kopię). W zależności od wieku dziecka mogą to być dwa duże 

kawałki do złożenia lub nawet kilkanaście malutkich. Dziecko układa obrazek, zgadując po 

angielsku co się na nim znajdowało.  

 

… 

 

Myślę, że przekonałam Was, iż znalezienie chwili w ciągu dnia na angielski nie wymaga 

planowania. Na zakończenie podsumujmy jeszcze najważniejsze powody, dla których warto 

używać angielskiego w domu: 

 

 Częsta ekspozycja na angielski pomiędzy zajęciami w przedszkolu znacznie 

przyspieszy proces nauki 

 Używając angielskiego podczas wykonywania codziennych czynności, dziecko 

rozumie, że to, czego nauczyło się na zajęciach ma zastosowanie życiu i po prostu 

mu się przydaje 

 Jest to doskonała okazja do regularnych powtórek poznanych na zajęciach słów i 

zwrotów 

 Wspólna zabawa językowa to doskonały pomysł na spędzenie czasu z dzieckiem 

  

Mam nadzieję, że skorzystacie z powyższych inspiracji i już od dziś zaczniecie towarzyszyć 

Waszym dzieciom w mówieniu po angielsku! Z pewnością czeka Was wiele radości z 

kreatywnej i rozwijającej zabawy. Gorąco dopinguję wszystkie Mamy także w doskonaleniu 

własnych kompetencji językowych. Good luck! 

 

Marta Gawrycka 


