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Nowa podstawa programowa w zakresie edukacji językowej na poziomie 
wczesnoszkolnym 

Wydawnictwa ciągłe 

1. Bałachowicz, Józefa : Ocena nowej podstawy programowej klas I-III w świetle 
podmiotowego modelu edukacji / Józefa Bałachowicz. - (Sześcolatki do szkół - fakty, 
polemiki, emocje) // „Problemy Wczesnej Edukacji”. - 2009, nr specjalny, s. [9]-17 
Głos w dyskusji nad oceną nowej podstawy programowej klas I-III. 

2. Bogucka, Mariola : Rodzice w szkole - zaproszenie do współpracy / Mariola Bogucka 
// „Poliglota”. - 2006, nr 2, s. 58-64 
Nowe tendencje w kontaktach nauczyciel języka obcego - rodzice. Programy i projekty 
edukacyjne przeznaczone dla rodziców dzieci młodszych w szkole uczących się języków 
obcych. Warsztaty dla rodziców. 

3. Brańska, Ewa : Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska // 
„Dyrektor Szkoły”. - 2010, nr 11, s. 52-54 
Ustawa o systemie oświaty wprowadza od 1 IX 2012 r. obowiązek szkolny dla dzieci 
sześcioletnich. Od 1 IX 2009 r. dzieci pięcioletnie mają prawo do rocznego przygotowania 
przedszkolnego, od 1 IX 2011 r. będzie obowiązkowe. Podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. 

4. Dudzik, Urszula : Edukacja wczesnoszkolna - zmiany : nowa podstawa programowa / 
Urszula Dudzik, Elżbieta Pawlińska // „Wychowawca”. - 2009, nr 2, s. 20 
Nowe treści nauczania wprowadzone do podstawy programowej w kształceniu 
wczesnoszkolnym. 

5. Jaroszewska, Anna : Edukacja dzieci a treści międzykulturowe w podręcznikach do 
nauki języków obcych / Anna Jaroszewska // „Języki Obce w Szkole”. - 2010, nr 4, s. 
32-43 
Problematyka międzykulturowości we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych w Polsce, 
w kontekście dostosowania podręczników szkolnych dla uczniów najmłodszych. Nowa 
podstawa programowa a problematyka międzykulturowości. Rynek podręczników szkolnych w 
Polsce. Treści międzykulturowe w podręcznikach do nauki języków obcych. 

6. Kopaczyńska, Iwona : Odwrażliwianie szkoły - doniesienie z badań o 
przygotowaniach szkół do reformy programowej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka 
Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak. - (Sześciolatki do szkół - fakty, polemiki, 
emocje) // „Problemy Wczesnej Edukacji” . - 2009, nr specjalny, s. [49]-68 
Diagnozowanie stanu przygotowania szkół w zakresie nowej podstawy programowej dla 
edukacji wczesnoszkolnej - warunki materialno-ekonomiczne, warunki merytoryczne 
zapewniające realizację zadań edukacyjnych. 



7. Kwaśniewska, Małgorzata : Kompetencje dziecka na progu szkoły określone nową 
podstawą programową / Małgorzata Kwaśniewska // „Nauczanie Początkowe : 
kształcenie zintegrowane”. - R. 34 (56), nr 2 (2010/2011), s. 69-80 
Porównanie aktualnych i poprzednio obowiązujących treści podstaw programowych 
dotyczących kompetencji dziecka rozpoczynającego naukę szkolną. 

8. Mączyńska-Dilis, Agnieszka : Fachowcy, laicy i podstawa programowa / Agnieszka 
Mączyńska-Dilis // „Gazeta Szkolna : aktualności”. - 2009, nr 3/4, s. 3 
Podstawowa programowa wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, która 
będzie obowiązywała od września 2009 r. 

9. (mk) : Ramówki coraz bliżej : jaka będzie podstawa planu lekcji? / (mk) // „Głos 
Nauczycielski”. - 2009, nr 12, s. 7 
Według rozporządzenia w klasach I-III podstawówki zamiast kształcenia zintegrowanego 
będzie edukacja wczesnoszkolna, na którą składają się : edukacja polonistyczna, muzyczna, 
plastyczna, społeczna, przyrodnicza  
i matematyczna, język obcy, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne oraz wychowanie 
fizyczne. Już od szkoły podstawowej wchodzi nowa zasada organizacji nauczania informatyki 
i technologii informacyjnej (jedno stanowisko komputerowe dla jednego ucznia). Obowiązywać 
ma nowy podział na grupy na lekcjach języków obcych (od 10 do 24 uczniów). Nowości w 
gimnazjum to: obowiązkowy drugi język obcy, nowy przedmiot dla wszystkich – edukacja dla 
bezpieczeństwa oraz nowe uzupełniające zajęcia do wyboru: zajęcia artystyczne  
i zajęcia techniczne. 

10. Raczyńska, Anna : Bajki są tylko dla dzieci / Anna Raczyńska. – (Kto ma patent na 
kształtowanie dziecięcych umysłów?) // „Edukacja i Dialog”. - 2014, nr 9/10, s. 48-51 
Zmiany wprowadzone do polskich przedszkoli wraz z nową podstawą programową, dotyczą 
również zmian w nauczaniu wczesnoszkolnym. 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 201 4 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dokument elektroniczny] // 
„Dziennik Ustaw”. – 2014, poz. 803. -  Tryb Dostępu: 
http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa 

12. Skura, Piotr : Język obcy od przedszkola / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. - 2014, 
nr 7, s. 6 
Projekt rozporządzenia MEN na temat nowej podstawy programowej edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. 

13. Szpotowicz, Magdalena : Nowa podstawa programowa dla języka obcego w klasach 
I-III / Magdalena Szpotowicz // „The Teacher”. - 2009, nr 2, s. 6-8, 10-11 
Wymagania ogólne i szczegółowe w edukacji wczesnoszkolnej. 

14. Szyling, Grażyna : "Językiem wymagań" : uwagi na marginesie nowej podstawy 
programowej edukacji wczesnoszkolnej / Grażyna Szyling. – ( Sześciolatki do szkół - 
fakty, polemiki, emocje) // „Problemy Wczesnej Edukacji”. - 2009, nr specjalny, s. 
[40]-48 
Rozważania dotyczące nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. 



15. Ściborowska, Barbara : Język na Nowej Podstawie : wprowadzenie w Nową 
Podstawę Programową dla klas 1-3 / Barbara Ściborowska // „The Teacher”. - 2009, 
nr 5, s. 14-17 
Najważniejsze założenia dydaktyki języka obcego w nauczaniu wczesnoszkolnym. 

16. Witkowska, Izabela : Rymowane wierszyki o pogodzie w świetle wymagań nowej 
podstawy programowej / Izabela Witkowska // „Języki Obce w Szkole”. - 2009, nr 6, s. 
166-170 
Lekcja języka angielskiego dla klas kształcenia zintegrowanego i starszych klas szkoły 
podstawowej - wykorzystanie ćwiczeń zawierających gesty, elementy ruchu, bodźce wizualne 
istotne dla poznawania nowego słownictwa oraz kontekst sytuacyjny. 

Wydawnictwa zwarte 

17. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. – 
[Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. - 71, [1] s. : il. ; 24 cm. - 
(Podstawa programowa z komentarzami ; t. 1) 
Sygn. 10588 B/P Czytelnia 

18. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / [Ministerstwo Edukacji 
Narodowej]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. - 75, [1] s. : il. ; 
24 cm. – (Podstawa programowa z komentarzami ; t. 3) 
Sygn. 10590 B/P Czytelnia 

19. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej / [red. merytoryczna Zofia 
Rudzińska]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Sp. Wydaw., 2012. - 63 s. ; 24 cm + 1 dysk 
optyczny (CD-ROM). – (Raabe Zajrzyj i Znajdź) (vademecum Dyrektora Szkoły 
Podstawowej) 
Sygn. 252700 Czytelnia 

 

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej (proces nauczania, 
metody nauczania, rola nauczyciela, motywowanie do nauki, postawy rodziców, 
metody postępowania z dzieckiem zdolnym i mającym słabsze wyniki w nauce) 

Wydawnictwa ciągłe 

20. Barańska, Paulina : Wykorzystanie metody zadaniowej w nauczaniu języka 
angielskiego / Paulina Barańska // „Nauczanie Początkowe : kształcenie 
zintegrowane”. - R. 37 (59), nr 4 (2013/2014), s. 90-99 
Cele nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Zalety metody zadaniowej. 
Przykładowe scenariusze zajęć. 

21. Barwińska, Magdalena : Rola nauczyciela : jakie cechy powinien posiadać nauczyciel 
języka angielskiego uczący w klasach zintegrowanych? / Magdalena Barwińska // 
„Poliglota” . - 2010, nr 1, s. 44-52 
Postawy i sposoby zachowania nauczyciela (w klasach I-III), które w opinii dzieci oraz samych 
pedagogów mają najkorzystniejszy wpływ na naukę języka obcego. 



22. Baumann, Katarzyna : Czynniki podmiotowe wpływające na proces uczenia się 
języka obcego / Katarzyna Baumann // „Języki Obce w Szkole”. - 2006, nr 1, s. 39-42 
Motywacja, osobowość, uzdolnienia językowe oraz wiek ucznia.  

23. Bayer-Berry, Monika : Czytanie i pisanie w klasach 1-3 : prawdziwa integracja na 
Nowej Podstawie / Monika Bayer-Berry // „The Teacher”. - 2012, nr 4, s. 10-15 
Scenariusze lekcji języka angielskiego w klasie 1 szkoły podstawowej. Opis jak przebiega 
proces nauki pisania i czytanie na języku polskim w pierwszych klasach szkoły podstawowej. 
Prezentacja trzech strategii nauczania języka angielskiego na tym etapie - bez czytania i 
pisania, z elementami czytania i pisania wprowadzanymi od początku, wprowadzanie tylko 
niektórych elementów czytania i pisania (dostosowanie do indywidualnych potrzeb grupy). 

24. Bąkowska, Anna : Refleksja na temat nauczania języka angielskiego w klasach 1–3 
szkoły podstawowej, czyli dlaczego rodzice muszą płacić za korepetycje / Anna 
Bąkowska // „Języki Obce w Szkole : nauczanie wczesnoszkolne (czasopismo 
elektroniczne)”. - 2011, nr 2, s. 15-16 
Omówienie wniosków wyciągniętych z doświadczeń nauczycielskich oraz przeprowadzonych 
ankiet, dotyczących liczebności klas, dyscypliny, komunikacji na lekcjach, organizacji zajęć 
oraz motywacji. 

25. Borczyk, Eliza : Uczymy skutecznie / Eliza Borczyk // „Języki Obce w Szkole”. - 2010, 
nr 3, s. 34-41 
Rola nauczyciela w procesie nauczania. Czynniki od których zależy powodzenie ucznia na 
egzaminach. Wpływ nauczyciela na samoocenę ucznia a efekty uczenia się, motywowanie 
uczniów do pracy, zastosowanie praw pamięci i zapamiętywania w procesie uczenia i 
nauczania, ćwiczenie koncentracji, odporność na stres, właściwa organizacja pracy w szkole i 
w domu, efektywne zarządzanie czasem, stosowanie nowoczesnych technik notowania. 

26. Brzozowska, Paulina : Metoda "Total Physical Response" w praktyce szkolnej - 
przykłady ćwiczeń z języka angielskiego / Paulina Brzozowska // „Języki Obce w 
Szkole (czasopismo elektroniczne)” . - 2013, nr 2, s. 124-127 
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej. 
Zastosowanie ćwiczeń TPR - nauczanie języka angielskiego poprzez ruch. 

27. Buczek-Zawiła, Anita : Co naprawdę motywuje najmłodszych uczniów języka 
angielskiego? / Anita Buczek-Zawiła // „Poliglota”. - 2010, nr 2, s. 21-28 
Rola motywacji do nauki u dziecka. Motywowanie do nauki języka obcego na początkowym 
etapie edukacji - w przedszkolu i klasach I-III przez rodziców i nauczycieli (aspekty 
psychologiczne). 

28. Długosz, Paulina : Jak osiągnąć sukces ucząc dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
języka angielskiego / Paulina Długosz // „Języki Obce w Szkole : nauczanie 
wczesnoszkolne (czasopismo elektroniczne)”. - 2011, nr 2, s. 17-19 
Zalety rozpoczynania edukacji językowej na etapie przedszkolnym dziecka, realizowania 
metody nauczania opierającej się na "zanurzaniu w języku" oraz nauki języka obcego poprzez 
integrację zmysłów. Pozytywne aspekty realizacji kursu Lippy&Messy w przedszkolach. 

29. Drgas, Joanna : Dzieci a nauka języków obcych / Joanna Kic-Drgas // „Języki Obce w 
Szkole (czasopismo elektroniczne)”. - 2014, nr 1, s. 92-97 
Przedstawienie metod jakie należy stosować w nauczaniu języka obcego wśród najmłodszych 
dzieci, tak aby przynosiły zamierzone efekty. 



30. Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata : Motywacje do uczenia się - wybrane 
konstruktywistyczne konteksty / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // „Edukacja”. - 
2011, nr 3. s. 106-112 
Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na motywację i zaangażowanie ucznia w 
nauce. Motywacja z punktu widzenia rozwoju moralnego. Konstruktywistyczne spojrzenie na 
motywację. 

31. Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata : O "lepszej" i "gorszej" motywacji do uczenia się / 
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // „Dyrektor Szkoły”. – 2011, nr 12, s. 54-56 
Motywacja zewnętrzna. Motywacja wewnętrzna. Koncepcja Deciego i Ryana. 

32. Jaros, Izabela : Web 2.0 we wczesnej nauce języka obcego / Izabela Jaros // 
„Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” . - R. 37 (59), nr 3 (2013/2014), 
s. 100-105 
Zastosowanie narzędzi Web 2.0 w językowej edukacji wczesnoszkolnej. 

33. Jaroszewska, Anna : Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych w Polsce na tle 
innych krajów UE – współczesne tendencje / Anna Jaroszewska // „Trendy 
(czasopismo elektroniczne)”. - 2013, nr 2, s. 45-51 
Współczesne tendencje w europejskich systemach kształcenia obcojęzycznego. Reformy 
kształcenia ogólnego a wczesnoszkolne nauczanie języków obcych w Polsce. 

34. Kobielska-Kalisz, Joanna : Action now! Jak uaktywnić ruchowo uczniów na lekcjach 
języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej / Joanna Kobielska-Kalisz // 
„Języki Obce w Szkole”. - 2009, nr 2, s. 43-49 
Style uczenia się. Dostosowanie stylu nauczania do preferencji uczniów (wzrokowe, 
audytywne, kinestetyczne). Uczniowie o preferencjach kinestetycznych. Jak ich rozpoznać i 
pomóc w nauce języka obcego. Ćwiczenia śródlekcyjne. Gry i zabawy językowe w kl. I-III. 

35. Kossakowska, Karolina : Gdy dziecku brakuje motywacji / Karolina Kossakowska // 
„Wychowanie w Przedszkolu . - 2012, nr 8, s. 16-[19] 
Działanie mechanizmu motywacji u dziecka. Motywacja pozytywna (dodatnia). Motywacja 
ujemna. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Mechanizm motywacji. Jak wspierać dzieci na 
różnych etapach wzbudzania motywacji. 

36. Kotarba-Kańczugowska, Marta : Dynamika wczesnej nauki języków obcych czyli o 
tym, co się dzieje na styku przedszkola ze szkołą podstawową / Marta Kotarba-
Kańczugowska // „Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne)”. - 2013, nr 1, s. 
16-21 
Europejskie trendy w nauczaniu języków obcych. Wczesne nauczanie języków obcych w 
praktyce szkolnej - kształtowanie kompetencji komunikacyjnych a sprawność wypowiedzi. 

37. Kotarba-Kańczugowska, Marta : O nauce języków obcych / Marta Kotarba-
Kańczugowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2013, nr 2, s. 12-[17] 
Nauka języków obcych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Podobieństwa i 
różnice. 

38. Kowalczyk, Anna : Internet a nauka języków obcych / Anna Kowalczyk // „Przegląd 
Edukacyjny”. - 2004, [nr] 5, s. 14-15 
Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w przyswajaniu języka obcego. W jaki sposób 
motywować uczniów? Internet jako sojusznik nauczyciela języków obcych. 



39. Krajewska, Agnieszka : Na lekcji języka obcego - 1001 pomysłów praktyka / 
Agnieszka Krajewska. – (Dysleksja a języki obce) // „Dysleksja”. - 2011, nr 3, s. 51-56 
Dzieci z dysleksją. Edukacja wczesnoszkolna. Praca z podręcznikiem. Pisanie na tablicy. 
Zeszyt ucznia. Piórnik. Klasa szkolna. Komputer na lekcji. Wierszyki - rozpoczęcie, 
podsumowanie lekcji. Gimnastyka na lekcji. 

40. Kruszyńska, Agnieszka : Developing learning independency in young children. Cz. 1 / 
Agnieszka Kruszyńska // „The Teacher”. - 2014, nr 3, s. 43-45 
Rozwijanie samodzielnego uczenia się u uczniów w wieku wczesnoszkolnym na języku 
angielskim - opis metod (praca w grupach, uczenie się nawzajem). Artykuł w języku 
angielskim. 

41. Kucharczyk, Radosław : Wielojęzyczność wczesnoszkolna z punktu widzenia 
rodziców uczniów polskiej szkoły podstawowej / Radosław Kucharczyk // „Języki 
Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne)”. - 2013, nr 3, s. 92-99 
Przedstawienie opinii rodziców na temat wczesnoszkolnego nauczania języków obcych. 
Charakterystyka profilu psychologicznego dziecka - potencjalnego ucznia języka obcego. 
Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych w kontekście europejskiej polityki językowej - 
europejskie i polskie dyrektywy dotyczące nauczania języków obcych w szkole podstawowej. 
Analiza wyników badania przeprowadzonego wśród rodziców uczniów szkoły podstawowej. 

42. Langhoff, Darius : Rola pamięci u dziecka uczącego się języka obcego / Darius 
Langhoff // „Języki Obce w Szkole”. - 2010, nr 3, s. 9-14 
Rola pamięci krótkotrwałej w procesie nauki języka obcego u dziecka w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. 

43. Lewińska, Joanna : Rola uświadomionych czynników motywacyjnych w recepcji 
komunikatorów w języku angielskim / Joanna Lewińska // „Edukacja Humanistyczna 
(Szczecin)”. - 2008, nr 2, s. [164]-173  
Ukazanie związku między uświadomionymi czynnikami motywacyjnymi a umiejętnością 
prawidłowej recepcji informacji oraz autoedukacji w języku obcym. Zdefiniowanie pojęcia 
"motywacja" w kontekście współczesnych koncepcji psychologicznych, przedstawienie 
czynników wpływających na podniesienie lub obniżenie motywacji. 

44. Mikołajczyk, Małgorzata : Mały uczeń jest zdolny językowo! : wspieram, rozwijam i 
kształtuję jego zdolności / Małgorzata Mikołajczyk, Marta Borówka, Dariusz Witkowski 
// „Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne)”. - 2012, nr 2, s. 128-146 
Artykuły nagrodzone w 44. edycji konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na 
najlepszy artykuł dotyczący kształcenia językowego. Prezentowane teksty dotyczą edukacji 
językowej małych dzieci. 

45. Milata-Troińska, Agata : Wczesnoszkolne nauczanie języków / Agata Milata-Troińska 
// „Gazeta Szkolna : aktualności „. - 2010, nr 44, s. 6-7 

46. Naporowska, Joanna : Increasing child-learner autonomy in the classroom / Joanna 
Naporowska // “The Teacher”. - 2014, nr 4, s. 61-63 
Opis jak można zwiększyć samodzielności ucznia w klasie na języku angielskim. Przykłady 
działań. 



47. Pawelec, Lidia : Ważniejsze metody nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym / Lidia Pawelec // „Poliglota”. - 2011, nr 1, s. 45-63 
Przykłady skutecznych i efektywnych metod nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 
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