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Dwujęzyczne, czyli równoległe do mowy ojczystej nauczanie angielskiego, 

dzięki któremu

nigdy nie staje się on językiem obcym. 

MISJA - indywidualnie



JĘZYK OJCZYSTY i OBCY - definicje



WYCHOWANIE W DWUJĘZYCZNOŚCI 



Założenie
Naturalne, codzienne, kontekstowe otaczanie dziecka dwoma językami 

już od pierwszych chwil życia. 

Uzasadnienie
Według najnowszych badań mózg 3-miesięcznego niemowlęcia, będąc w fazie intensywnego wzrostu i 

kształtowania, jest już w stanie odróżnić nawet 2-3 podobnie brzmiące języki.
7-miesięczne dzieci, które obcują z dwoma językami mają wyraźniej rozwinięte tzw. funkcje wykonawcze 

– tj. umiejętności umysłowe, które kontrolują inne (np. skupienie uwagi, motoryka).

Cel

Wykorzystanie okresu szczególnej wrażliwości językowej i takie przygotowanie dziecka, żeby po 10. roku 
życia mogło sobie samodzielnie radzić z angielskim w obszarach, które je interesują.

ZAŁOŻENIE, UZASADNIENIE, CEL



UWARUNKOWANIA NEUROLOGICZNE
okres szczególnej wrażliwości językowej 



KORZYŚCI INDYWIDUALNE

•  większa zdolność koncentracji i podzielności uwagi

•  lepsza pamięć (semantyczna i epizodyczna)

• lepsze wyniki w nauce

• lepsze zdrowie (m.in. profilaktyka chorób neurologicznych) 

• łatwość adaptacji społecznej i kulturowej

•  w przyszłości zagwarantowana wyższą pozycja materialna i społeczna



Baby Beetles  0-4 160 słów 
i zwrotów,  słuchanie i śpiewanie

Tom and Keri 3-6 500 
słów i zwrotów,  mówienie

DJ and Me 5-8 2000 słów 
i zwrotów,  konwersacje

RockEnglish 7-10 5000 
słów i zwrotów, głoski i czytanie

YH Theatre 10+ 
samodzielne występy

Kompleksowy, zintegrowany, „rosnący” 
z dzieckiem system od 0 do 10+

 Okres szczególnej 
wrażliwości językowej 0-6

TO JEST KLUCZOWY OKRES



ZAŁOŻENIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
(Poz. 356, str. 7 pkt. 21)

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

• rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; 

• uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; 

• używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności;

• powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek 

opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;



NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Warunki i sposób realizacji

(Poz. 356, str. 9 pkt. 10)

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania 
realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. 

Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia 
codziennego. 

Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych 
zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych 
wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym.

Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy 
dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

W MPPD DODAJEMY
1) codziennie

2) komplementarnie w placówce i w domu

3) na bazie specjalnie przygotowanych filmów (seriali animowanych)



STANDARD 

Materiały dla nauczycieli nie znających języka angielskiego 
(bez uprawnień do nauczania języka) 

- nauczyciel jako organizator codziennych, kontekstowych zabaw 
- immersja językowa rozwijająca zasadniczo bierną znajomość języka.

PLUS 

Materiały dla nauczycieli znających język angielski
(posiadających uprawnienia do nauki języka)

– ponadprzeciętne rezultaty dzięki realizacji kluczowej zasady wy-
chowania w dwujęzyczności – OPOL (One Person/Place One Language). 

Anglojęzyczny nauczyciel jako organizator kontekstowych, 
interaktywnych zabaw – pełna immersja językowa. 

Aktywny udział nauczyciela i rodziców prowadzi do czynnej znajomości języka.

ROLE NAUCZYCIELI W PROGRAMIE



Pełna integracja i wspólny cel – sukces dziecka 



PODSUMOWANIE

● Program zapewnia kontekstowe nabywanie języka poprzez systematyczną zabawę na podstawie 
specjalnie przygotowanych scenariuszy zajęć na każdy dzień tygodnia

● Integruje współpracę wychowawców i anglistów
Rola Nauczyciela STANDARD – organizator codziennych kontekstowych zabaw mających na celu  

osłuchiwanie - rozwój biernej znajomości języka

Rola Nauczyciela PLUS (anglisty) – organizator interaktywnych zabaw mających na celu, 
rozwijanie czynnej znajomości języka.

(One Person One Language)

● Systemowe, wielopoziomowe i ewoluujące rozwiązanie obejmujące
placówkę i dom - pierwszy i jedyny system powszechnego wychowania w 

dwujęzyczności, dzięki któremu:

JĘZYK ANGIELSKI NIGDY NIE STAJE SIĘ DLA DZIECKA JĘZYKIEM OBCYM!

DWUJĘZYCZNOŚĆ Z ANGIELSKIM NIE JEST LUKSUSEM LECZ STAJE SIĘ STANDARDEM!



CLAIRE SELBY

Autorką jest ceniona brytyjska lingwistka Claire Selby, dla której 

punktem wyjścia do stworzenia programu edukacyjnego były 

doświadczenia z dwujęzycznego wychowywania własnych dzieci 

podczas wieloletniego pobytu w Polsce. 



Nagroda The English-Speaking Union

dla autorów Uniwersalnego Kursu dla Żłobków i Przedszkoli 

za innowacyjność w tworzeniu materiałów do nauki języka 

angielskiego dla dzieci!









Poziomy Programu

BABY BEETLES TOM AND KERI A TOM AND KERI B



Zestaw Standard

Dla nauczyciela wychowawcy bez uprawnień do nauczania 
języka angielskiego

Str. 628



Str. 628

BOX STANDARD iBOX STANDARD SUPERBOX STANDARD



BOX STANDARD

















Str. 628

BOX STANDARD iBOX STANDARD SUPERBOX STANDARD



Str. 629

BABY BEETLES TOM AND KERI A TOM AND KERI B 



NAUCZYCIEL STANDARD



PLUS

 Dla nauczyciela anglisty

 Dla nauczyciela wychowania przedszkolnego, 
który ma uprawnienia do nauczania języka 
angielskiego



Str. 628



Str. 
629

BABY BEETLES TOM AND KERI A TOM AND KERI B



NAUCZYCIEL PLUS



Uczeń w placówce

Str. 628-9

BABY BEETLES TOM AND KERI A TOM AND KERI B 







Dziecko w domu

Str. 628



Zestawy domowe

Str. 629

BABY BEETLES TOM AND KERI A TOM AND KERI B 



BOX domowy



iBOX domowy



SUPERBOX domowy



Easy Access

Str. 634-5





Str. 635



Obudowa metodyczna - rozkład materiału



Obudowa metodyczna - IPET i DIAGNOZA



Współpraca z 
rodzicami 





Portal Programu



Aplikacja





Korzyści dla dyrektora i placówki

   ☝ Prestiż i odpowiedni wizerunek

   ☝ Szansa na nowych klientów 

 (np. w placówkach niepublicznych)

   ☝ Tworzenie placówki dwujęzycznej

   ☝ Możliwości zarobkowe 

 (w przypadku placówek patronackich i 
eksperckich)



Korzyści dla wychowawcy grupy

   ☝ Uczy się języka razem z dziećmi

   ☝ Nabiera pewności w mówieniu po angielsku 

   ☝ Efektywnie spędza czas z dziećmi

   ☝ Pomaga utrwalać materiał przy znikomym kontakcie z 
anglistą



Korzyści dla nauczyciela j. angielskiego

  ☝ Ma wszystkie materiały w jednym miejscu 
(dvd, cd, naklejki, scenariusze)

  ☝ Korzysta z jednego zintegrowanego 
programu

  ☝ Rozwija bazę przygotowaną przez wychowawców na 
co dzień 

  ☝ Realizuje podstawę programową

  ☝ Nowe możliwości zarobkowe i rozwoju 
(koordynator lokalny)



Korzyści dla dziecka

  ☝ Jest zanurzone w języku i uczy się 
codziennie

  ☝ Uczy się w kontekście

  ☝ Uczy się o tym, co go otacza

  ☝Angielski nie będzie nigdy obcy



Certyfikat dla placówek



Certyfikat - promocja placówki



Certyfikat dla placówek - co to takiego?

● Certyfikat jest potwierdzeniem uczestnictwa Placówki w Programie i tym samym 
licencją na używanie znaków towarowych do promocji tego faktu

● Certyfikat jest ważny 12 miesięcy od daty jego wystawienia. Jest on wystawiany 
standardowo w przeciągu 30 dni od daty zakupu i wysyłany z biura MPPD e-mailem do 
placówki

● W przypadku braku aktualnego certyfikatu można korzystać z materiałów, ale nie można np. 
wykorzystywać znaków towarowych z nim związanych np. do promocji placówki.



Certyfikaty dla placówek - przedłużenie

Certyfikaty są dla nas wszystkich formą utrzymania kontaktu z Klientem - wprowadzamy bardzo 
przystępne formy jego przedłużenia, np.:

1) zakup minimum 15 zeszytów ćwiczeń (dla jednej grupy na jeden odnawiany Zestaw nauczyciela)
2) lub zakup 10 zestawów do domu (dla jednej grupy na jeden odnawiany Zestaw nauczyciela)
3) lub wpłatę - 250 zł (za jeden odnawiany zestaw nauczyciela). W tym przypadku otrzymają Państwo dodatkowo jeden kod do zestawu 

nauczyciela na platformie www.bilingualfuture.com

Zachęcamy do przejścia na nową, cyfrową wersję Programu – portal www.bilingualfuture.com
 

Koszt::
 

●) 250 zł za kod Zestawu nauczyciela
●) na 20 kodów do domu otrzymacie Państwo jeden kod dostępu do materiałów nauczyciela bezpłatnie!
●) przejście na cyfrową wersję Programu również odnowi Państwu Certyfikat na kolejny rok.

 

http://www.bilingualfuture.com/
http://www.bilingualfuture.com/


Co jest potrzebne 
do ułożenia oferty?

Ankieta



Co jest potrzebne 
do ułożenia oferty

Czy grupą opiekuje się anglista?

- jeśli tak, może rozpocząć od wersji PLUS z pacynkami
- jeśli nie, wspomaga wychowawcę, który pracuje na co 

dzień z wersją Standard oraz rozszerza materiał w czasie 
swoich zajęć za pomocą wersji PLUS

Czy jest anglista na terenie przedszkola?

- jeśli tak, może wspomagać wychowawcę udzielając mu 
wskazówek, ośmielając, zachęcając do działań oraz 
rozszerzać materiał przy pomocy swojej wersji PLUS.

Jaki jest stan technicznego wyposażenia placówki (wifi, 
tablice interaktywne)?

- określenie tego stanu pomoże w wyborze wersji 
materiałów: BOX / IBOX / SUPERBOX



Co jest potrzebne do 
ułożenia oferty?

Ile dzieci, w ilu grupach wiekowych 
będzie objętych programem?

Od którego poziomu zacząć?

3,4, latki - zazwyczaj od Baby Beetles, 
starsze dzieci - od Tom and Keri A

ALE decyzję podejmuje się indywidualnie, tzn. jeśli np.  4-latki miały 
wcześniej częsty kontakt z językiem angielskim w placówce 
- mogą rozpocząć od poziomu Tom and Keri A



Co jest potrzebne 
do ułożenia oferty

Grupa, która idzie w całości na wyższy poziom - przesuwa się 
konsekwentnie: BB -> TKA -> TKB

Grupy, które po ukończeniu jednego roku są ponownie 
wymieszane mogą:

1) iść o poziom wyżej (BB -> TKA -> TKB)

2) kontynuować z rozszerzoną wersją poziomu, który już 
przerobili 

- np. jeśli zrobili BB Standard to mogą kontynuować z wersją 
BB PLUS lub BB Expert

Czy grupy są mieszane? Co wtedy?



Pilotaż

● Zestawy do domu są bardzo istotne jeśli chodzi o wychowanie w dwujęzyczności, ale jednocześnie znaczące finansowo 
jeśli chodzi o koszt całej oferty. 

● Stąd warto czasem zaproponować wariant bez zestawów do domu z samymi zeszytami ćwiczeń (poziom Baby Beetles)
● Chętni rodzice mogą wtedy dokupić zestawy do domu we własnym zakresie.
● Wariant pilotażu dla wszystkich 3-latków doskonale sprawdził się na warszawskim Targówku i Woli gdzie właśnie wszystkie 

placówki rozpoczęły w takiej formule.



Projekt “Uczysz się Ty, uczę się ja” (Zgierz)

P 71 - po kilku miesiącach P2 - po roku - szkolenie dla innych wychowawców



Jak to działa, Spiralny System



TVP - żłobek, przedszkole



WWW.BILINGUALFUTURE.COM/SYSTEM
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