
Pierwszy rok życia dziecka to czas bardzo szybkiego rozwoju. Dziecko poznaje świat i od pierwszego dnia stara się 
go zrozumieć, nauczyć. Komunikacja nigdy nie jest jednostronna, ale metody komunikacji rozwijają się stopniowo 

– od delikatnych odgłosów, poprzez gaworzenie aż po pierwsze nieporadnie wyartykułowane słowa.

DOBRA KOMUNIKACJA: SŁOWO PO SŁOWIE, ZABAWKA PO ZABAWCE
Chicco zaprasza rodziców i dzieci do świata nauki poprzez zabawę. Każda z edukacyjnych zabawek językowych wciąga dziecko w świat 
rozwijających zabaw. Pomaga przyswajać nie tylko dźwięki i melodię języka polskiego i angielskiego, ale również pozwala bawić się  
w odgrywanie ról, rozwija pasje, wyobraźnię i wywołuje wielki uśmiech! Z którym bohaterem zaczniecie swoją językową przygodę?

CHICCO.PL MIś POdróżnIk StOLIk HObbyPCHaCz WeSOłe zakuPy

DZIECKO JEST W STANIE UCZYĆ SIĘ  
WIĘCJ NIŻ 1 JĘZYKA 
Językoznawcy twierdzą, że mózg noworodka jest multi-
lingwistyczny i przejawia predyspozycje do naturalnego 
przyswajania wszelkiego rodzaju dźwięków. Nawet tych 
pochodzących z języka, który nie jest jego ojczystym.

KIEDY DRUGI JĘZYK?
Na pierwszy kontakt z językiem obcym nie czekaj  
do momentu, gdy dziecko opanuje język ojczysty. 
Pozwól dziecku obcować z dźwiękiem języka innego  
niż Wasz ojczysty i zobacz, jaki pozytywny skutek  
to przyniesie. W ten sposób przygotujesz dziecko  
do łatwiejszego przyswajania języków obcych w przyszłości. 
W świecie bez granic, w którym żyjemy, umiejętność 
posługiwania się językami obcymi to standard.  
zabawa z zabawkami językowymi to najbardziej 
naturalny i łagodny początek tej drogi.

3 LATA TO GRANICA
Wraz z upływem lat, przyswajanie języka obcego staje się 
coraz większym wyzwaniem. Tracimy naturalną, wrodzoną 
predyspozycję do przyswajania obcych dźwięków.  
Nie czekajmy więc na upływ czasu, tylko skorzystajmy 
z tej naturalnej predyspozycji, by zgarnąć jak najwięcej 
umiejętności językowych w momencie, kiedy jesteśmy 
najbardziej chłonni. Zwłaszcza, że czas nauki będzie czasem 
fantastycznej zabawy.

JAK WSPIERAĆ ROZWóJ UMIEJĘTNOśCI  
JĘZYKOWYCh DZIECKA?
l Mów do swojego dziecka, używając prostych  
ale poprawnych i odpowiednio wymawianych słów. 
Dokładnie tak, jakbyś przemawiała do dorosłego.

l Czytaj mu książki! Korzystaj z wszelkiego rodzaju  
okazji do interakcji, jakie mogą się pojawiać: przerw, 
intonacji, mimiki.

l nazywaj czynności, które wykonujesz. Pomożesz 
dziecku skojarzyć aktywność ze słowem ją określającym. 
Próbuj aktywnie je angażować, aby jeszcze łatwiej  
było mu zapamiętać daną czynność.

NATURALNIE ROZSZERZAJ ZAKRES
Starszemu dziecku możesz zaproponować bardziej 
zaawansowane aktywności, które wprowadzą go w świat 
dwujęzycznych zdań, rymowanek i piosenek.  
Niech w naturalny sposób wybiorą swoje ulubione.

RAZEM NAJLEPIEJ
Najskuteczniejsze metody nauki języków obcych bywają 
bardzo niestandardowe. Wszystkie jednak potrzebują 
aktywnego zaangażowania nauczyciela. dla dzieci takim 
nauczycielem jest rodzic. Wspólna zabawa to czas spędzony 
razem, a nauka która w międzyczasie też ma miejsce 
jest niezwykle intensywna i zróżnicowana: począwszy 
od umiejętności językowych, poprzez rozwój zmysłów, 
wyobraźni i motoryki.

GUU...  
      GAA...

Czy  WIeSz, że …… za sukces  w posługiwaniu się językiem obcym  w dużej mierze  odpowiada rozpoznanie  
i naśladowanie dźwięków danego języka?
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