
Etap Dzieci w wieku 6-10

Co w praktyce oznacza nauka w szkole realizującej 
English & more?

Czym jest program edukacji językowej English & more 
dla dzieci w wieku 6-10 lat?

Kurs języka w ramach English & more, podobnie jak na etapie edukacji przedszkolnej, na pierwszym miejscu 
zawsze stawia młodego ucznia i jego szczególne potrzeby.

Nauka w tej grupie wiekowej oparta jest na materiałach z katalogu Pearson English Primary. Pearson od wielu 
lat wyposaża nauczycieli i uczniów na całym świecie w podręczniki i rozwiązania, które pomagają opanować 
nowe umiejętności, budują pozytywny stosunek do języka angielskiego i pozwalają w pełni wykorzystać 
potencjał drzemiący w każdym dziecku.

English & more dba, by nauka sprawiała dzieciom przyjemność, rozwija umiejętności przyszłości niezbędne 
na dalszych etapach edukacyjnych i uczy żywego języka, którego zastosowanie sięga daleko poza salę lekcyjną.

Kurs języka angielskiego w ramach programu 
English & more dla dzieci w wieku 6-10 lat oparty 
jest o najnowsze rozwiązania Pearsona dla tej 
grupy wiekowej i tytuły takie jak English Code, 
Team Together czy Poptropica English Islands.

Różnorodny materiał, oparty na Global Scale 
of English i przygotowany do pracy w różnych 
warunkach, zapewnia wszechstronny 
rozwój sięgający poza struktury językowe 
i przygotowujący ucznia na wyzwania 
współczesnego świata.

Kreatywność, krytyczne myślenie i sztuka 
szukania innowacyjnych rozwiązań to 
tylko niektóre z obszarów rozwijanych wraz 
umiejętnościami komunikacyjnymi.

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/dla-uczelni-i-szkol-jezykowych/kursy-dla-najmlodszych


Dzięki zawartym w kursie elementom STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art & Design, 
Maths) i CLIL – dzieci w naturalny sposób łączą 
poznawany język z otaczającym światem,  
a proces nauki jest fascynujący i efektywny.

Odkrywanie świata

Kurs English Code wplata w naukę elementy 
kodowania, dzięki czemu młodzi odkrywcy chętnie 
eksperymentują, budują zdrową postawę wobec 
popełnianych błędów, a także rozwijają umiejętności 
elastycznego podejścia do napotykanych problemów  
i szukania innowacyjnych rozwiązań.

Kodowanie

Kurs w ramach English & more całymi garściami 
czerpie z naturalnej ciekawości młodego człowieka. 
Wykonywane aktywności wykorzystują potencjał 
dziecięcej wyobraźni i pobudzają ją do pracy. 
Uczniowie chętnie podejmują wyzwania  
i z powodzeniem angażują się w kreatywną pracę.

Kreatywność

Sztuka analitycznego myślenia, krytycznego 
podejścia do problemów i ich nieszablonowe 
rozwiązywanie to jedne z najważniejszych 
umiejętności niezbędnych do sukcesu w świecie 
jutra. Nauka języka to znakomita okazja do rozwoju 
krytycznego myślenia, a kurs w ramach English & more 
wprowadza tę zasadę w życie.

Krytyczne myślenie

Każde dziecko jest inne, ma inne potrzeby  
i w inny sposób osiąga cele. Kurs English & more 
uwzględnia te różnice, a dzięki różnorodności zadań 
i materiałów pomaga zainteresować każdego 
ucznia, wykorzystać jego pełen potencjał  
i doprowadzić do sukcesu.

Zaangażowanie

English & more pomaga młodym uczniom  
stawiać pierwsze kroki w karierze edukacyjnej  
i przygotowuje ich na przyszłe wyzwania w postaci 
egzaminów. Wykorzystywany w trakcie kursu 
materiał oswaja dzieci z treściami sprawdzanymi 
na egzaminach dla najmłodszych i pomaga zdobyć 
pierwszy poważny certyfikat językowy, np. 
Pearson English International Certificate Young Learners.

Gotowość na egzamin

Kolaboracja stanowi ważny element kursu w ramach 
English & more. Dzieci uczą się od siebie nawzajem, 
doceniając i pielęgnując różne style myślenia  
i uczenia się. Zadania wymagające pracy w grupie 
przygotowują do pracy w zespole i kształcą 
przyszłych liderów, a lekcje kulturowe uczą 
szacunku do innych i pomagają lepiej zrozumieć 
świat poza salą lekcyjną.

Współpraca i poznawanie kultur



Co, poza podręcznikiem, wyróżnia kurs w ramach  
English & more?

Podręcznik i towarzyszące mu materiały cyfrowe to ważny i centralny punkt kursu językowego, prowadzonego 
w ramach English & more. Każda publikacja, na której opiera się kurs, jest jednak częścią szerszego  
i kompleksowego ekosystemu edukacyjnego Pearsona, światowego lidera w świecie edukacji, w ramach 
którego nauczyciele, uczniowie i ich rodzice znajdą materiały i rozwiązania na każdy aspekt nauki języka.

International Certificate Young Learners to pierwszy poważny sprawdzian dla zdobywanej wiedzy, który 
oswaja dzieci z ideą egzaminu i pozwala w bezstresowy sposób przypieczętować udaną naukę poważnym 
międzynarodowym certyfikatem. English Benchmark Young Learners wspiera uczniów i ich lektorów  
w procesie monitorowania wiedzy i ustalania dalszych kroków na ścieżce rozwoju kompetencji językowych.

Porywające lektury Disney Kids Readers umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy poza salą lekcyjną, 
rozwijają umiejętności czytania i pomagają budować zamiłowanie do książek. Szereg dodatkowych 
materiałów dla uczniów, rodziców i lektorów, w postaci np. Primary Academy zapewnia różnorodne 
doświadczenia, pozwala zaangażować się opiekunom i sprawia, że nauka nigdy się nie nudzi i nie jest 
postrzegana jak praca.



Jakie przygody czekają na uczniów na kolejnych etapach  
nauki?

Kontynuacja nauki języka angielskiego w ramach programu 
English & more zapewnia idealne i płynne przejście do 
poważniejszych wyzwań dostosowanych do nastolatków.

Nauka na kolejnym etapie opiera się np. o bardzo wysoko 
cenioną serię Gold Experience 2nd edition, która łączy 
wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych 
z praktycznym przygotowaniem do coraz poważniejszych 
międzynarodowych certyfikatów. Niezrównany pakiet 
zasobów online spełnia potrzeby współczesnego nastolatka, 
dbając przy tym o motywację i zaangażowanie.

Kurs można też łatwo uzupełnić o bogaty wachlarz 
suplementów, takich jak lektury poziomowane, portfolio testów 
i egzaminów, słowniki czy pozycje poświęcone gramatyce.


