
Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu.

Podmiotowość dziecka jest niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym skuteczne i 
efektywne nauczanie. W edukacji skoncentrowanej na dziecku, najważniejsze są następujące 
czynniki:

- wszechstronny rozwój dziecka,

-wspieranie naturalnej kreatywności dziecka,

-wspieranie indywidualności i autonomii,

-bliska, życzliwa relacja między nauczycielem a dzieckiem.

   W pracy z małymi dziećmi wiedza o stopniu ich rozwoju, zarówno poznawczego, 
emocjonalnego, jak i językowego jest kluczem do skutecznego nauczania. Efektywne zajęcia 
są zatem dostosowane do rzeczywistych potrzeb i możliwości dzieci i prowadzone w taki 
sposób, by wykorzystywane na nich techniki nauczania korespondowały ze stale zmieniającą 
się dynamiką danej grupy dzieci.

   Metody i techniki nauczania języka obcego powinny umożliwiać dziecku optymalny rozwój
posiadanych przez nie kompetencji i wspomagać nabywanie nowych umiejętności. Należy 
więc wykorzystywać takie narzędzia w procesie dydaktycznym, aby uwzględnić rzeczywiste 
umiejętności, możliwości, potrzeby oraz cech osobowości małych uczniów. W takim 
podejściu niezwykle istotne jest uwzględnienie koncepcji nauczania multisensorycznego.

   Multisensoryczne (wielozmysłowe) uczenie się pozwala angażować więcej
niż jeden kanał sensoryczny w celu przetworzenia informacji nabywanych podczas nauki. 
Każdy człowiek już od urodzenia w sposób naturalny zdobywa wiedzę o świecie, badając go 
wszystkimi zmysłami. Małe dzieci wykazują szczególną potrzebę eksplorowania otoczenia 
nie tylko za pomocą wzroku i słuchu, ale przede wszystkim dotyku, a nawet węchu i smaku.
Aktywizacja wszystkich zmysłów znacznie podnosi efektywność nauczania. Informacja 
uzyskana wielotorowo jest lepiej zrozumiana i zapamiętywana. Dzieje się tak dzięki 
zwiększeniu liczby kanałów, którymi nowa informacja dociera do kory mózgowej. Proces 
dydaktyczny staje się bardziej zróżnicowany i atrakcyjny, dzięki czemu jego uczestnicy 
odczuwają pozytywne emocje związane z daną aktywnością, co z kolei pomaga im lepiej 
zapamiętać to doświadczenie oraz przyswoić nową wiedzę.
   Specjaliści podkreślają, że właśnie bezpośrednie doświadczenie i zdobywanie informacji 
przez działanie najlepsze efekty w nauczaniu. Dzięki stosowaniu zabaw i ćwiczeń 
aktywizujących wszystkie zmysły podczas zajęć, nauczyciel przyczynia się również do 
rozwijania wszystkich typów inteligencji dzieci. To z kolei prowadzi do równomiernego 
stymulowania obu półkul mózgowych i skutkuje wysokim efektywności nauczania – dzieci 
lepiej pamiętają zdobytą wiedzę.
 Nauczanie przebiegające wielozmysłowo rozwija umiejętności: samodzielnego uczenia się, 
pracy w zespole, przezwyciężania trudności, planowania i organizowania pracy własnej bądź 
grupowej (…) sprzyja lepszemu poznawaniu siebie, budowaniu więzi w grupie oraz jest 



przyjazne dla dzieci, które wykazują specyficzne trudności w uczeniu się (Kotarba-
Kańczugowska, 2010, s. 8).
   Fundamentem nauczania wielozmysłowego jest rozróżnienie trzech podstawowych kanałów
sensorycznych, za pośrednictwem których dzieci odbierają bodźce oraz płynące do nich 
informacje (Kotarba-Kańczugowska, 2010):
• wzrokowego,
• słuchowego,
• kinestetycznego.
Ostatnia z wymienionych modalności bywa również rozdzielana na dwa podtypy (Szplit, 
2016):
• czuciowy,
• ruchowy.
  Wzrokowcy chętnie zdobywają wiedzę, patrząc i obserwując, lubią czytać, podkreślać 
ważne dla nich treści, tworzyć rysunki, plakaty, lepiej rozumieją przekazywane im 
informacje, jeśli mogą patrzeć na ich graficzne wizualizacje.
Przykładowe aktywności językowe zalecane w nauczaniu języków obcych dla dzieci z 
modalnością wzrokową:
• korzystanie z atrakcyjnie ilustrowanych materiałów wizualnych (kart obrazkowych, plansz, 
plakatów, minikart, zdjęć, bajek, filmów),
• zabawy uwzględniające rysowanie, odwzorowywanie, np. uzupełnianie kart pracy, 
przerysowywanie przez kalkę, rysowanie ze słuchu, szarady,
• zabawy z dużą kostką z kieszonkami, do których można wkładać kartoniki obrazkowe i 
wyrazowe (np. dzieci rozkładają przed sobą kartoniki i wybierają właściwy obrazek po tym, 
jak wypadnie on na kostce w formie ilustracji lub wyrazu),
• tworzenie podsumowujących plakatów, np. Plakat Pogodowy, Plakat Dzień/Noc, 
umieszczanie obrazków ilustrujących słownictwo na plakacie i porządkowanie ich w 
konkretne kategorie.
   Słuchowcy najlepiej uczą się, słuchając piosenek, rymowanek, rytmizowanek, historyjek, 
bajek, odgłosów. Chętnie uczestniczą w zabawach wymagających wchodzenia w dialog i 
wypowiadania się. Podczas wykonywania zadań mogą mówić do siebie i głośno opisywać 
wykonywane przez siebie kolejne czynności. Przykładowe aktywności językowe zalecane w 
nauczaniu języków obcych dla dzieci z modalnością słuchową:
• praca w parach i grupach, podczas której można śpiewać lub rozmawiać,
• słuchanie i wykonywanie piosenek, rymowanek, rytmizowanek, historyjek – również z 
podziałem na role,
• słuchanie nagrań z odgłosami i nazywanie źródła ich pochodzenia,
• „wyłapywanie” poszczególnych słów i wyrażeń z nagrań i wskazywanie właściwych 
obrazków lub wykonywanie
odpowiednich ruchów,
    Kinestetycy potrzebują ruchu, aby jak najlepiej utrwalić zdobywaną wiedzę, wykazują się 
emocjonalnością i żywiołowością.
Przykładowe aktywności językowe zalecane w nauczaniu języków obcych dla dzieci z 
modalnością ruchową:



• zabawy oparte na założeniach metody TPR – reagowania całym ciałem (TPR –Total 
Physical Response),
• ilustrowanie treści nagrań ruchem (taniec, pantomima),
• przypisywanie słowom i wyrażeniom ruchów lub gestów ilustrujących ich znaczenie,
• wyścigi do obrazków ilustrujących słowa i wyrażenia wypowiadane przez nauczyciela,
• zabawy z dużą kostką z kieszonkami, do których można wkładać kartoniki obrazkowe 
(obrazowanie ruchem nazwy obrazka, który wypadł, wykonywanie określonych zadań 
ruchowych po wyrzuceniu danego obrazka
(Line up! – sześcioro dzieci otrzymuje obrazki, których identyczne pary znajdują się w 
kieszeniach kostki; pozostałe dzieci kolejno rzucają kostką, a dzieci z obrazkami muszą 
ustawić się we właściwej kolejności),
• wykonywanie różnych czynności określoną częścią ciała (np. poruszanie tylko wymienioną 
przez nauczyciela częścią ciała, podnoszenie przedmiotów kolejnymi częściami ciała, 
rysowanie określonymi częściami ciała),
• zabawy z elementami dramy, pantomimy oraz zabawy tematyczne, konstrukcyjne i 
manipulacyjne.
   Czuciowcy (dotykowcy) uczą się najefektywniej, kiedy mogą dotykać przedmiotów w 
trakcie wykonywania czynności, lepiej koncentrują się na zadaniu, mogąc manipulować 
przedmiotami, trzymać je lub rysować, myśląc o wykonaniu zadania.
Przykładowe aktywności językowe zalecane w nauczaniu języków obcych dla dzieci z 
modalnością dotykową:
• zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne (np. tworzenie robotów, domków lub tortów z 
pudełek tekturowych, budowanie z klocków, tworzenie pacynek z torebek papierowych i 
kubeczków, tworzenie książeczek typu Flipbook),
• zabawy z dużą kostką z kieszonkami, do których dzieci mogą same wkładać nazywane 
przez nauczyciela kartoniki obrazkowe, a następnie je wyjmować lub układać we właściwej 
kolejności,
• gry planszowe wymagające manipulowania różnymi elementami,
• gra w butelkę Spin and Win!,
• chodzenie bosymi stopami po właściwych obrazkach lub przedmiotach nazywanych przez 
nauczyciela,
• Tick-tock… Stop! – manipulowanie wskazówką na dużej tarczy w celu przesunięcia jej tak, 
aby wskazywała właściwy obrazek (lub słowo),
• umieszczanie przedmiotów w odpowiednich miejscach nazwanych przez nauczyciela,
• próby odgadywania, co się znajduje w worku, pudełku, za zasłoną lub pod tkaniną tylko za 
pomocą dotyku,
   Poza aktywizowaniem trzech głównych kanałów sensorycznych (wzrokowy, słuchowy i 
ruchowy) warto również umożliwić dzieciom uczenie się poprzez zabawy uwzględniające 
wykorzystanie zmysłów węchu i smaku. Do takich zabaw zaliczyć można:
• zabawę w rozpoznawanie artykułów spożywczych po smaku lub zapachu,
• odgadywanie po zapachu nazw przedmiotów, które dzieci miały okazję wcześniej poznać 
oglądając je i dotykając ich (kwiaty w różnych kolorach, plastikowe zabawki, szaliki),
  Warto pamiętać, że żaden człowiek nie reprezentuje tylko i wyłącznie jednego stylu 
modalnego (Szplit, 2016), zazwyczaj korzystamy z wszystkich stylów uczenia się, a jeden lub



więcej z nich stanowią charakterystyczny i fundamentalny dla nas sposób odbierania 
bodźców. Tym bardziej godne polecenia jest planowanie zajęć dydaktycznych z dziećmi w 
sposób wspierający aktywizowanie każdego ze zmysłów. Taki sposób planowania zajęć jest 
szczególnie zalecany w pracy z dziećmi, ponieważ umożliwia wdrożenie spiralnego układu 
treści nauczania przy jednoczesnym zróżnicowaniu sposobu ich utrwalania. W praktyce 
oznacza to wiele okazji do przeprowadzania powtórek materiału z wykorzystaniem 
najprzeróżniejszych zabaw i aktywności (Kotarba-Kańczugowska, 2010), czyli uniknięcie 
znużenia u dzieci w wieku przedszkolnym.
  Przetwarzając nowe informacje wszystkimi zmysłami, dzieci zdobywają wiedzę i 
umiejętności w sposób dla nich naturalny: przez odkrywanie, badanie i doświadczanie świata.
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