
 
 

Nauka języka rosyjskiego dzieci w przedszkolu  – 
uwarunkowania, motywacje. 

 
 
Znajomość języków obcych, w dzisiejszym świecie, nie jest przywilejem.  

 Stała się koniecznością, narzędziem pracy. Poprzez zjawisko Internetu społeczeństwa zbliżyły się na tyle, że 
pojęcie narodu, tradycji, społeczeństwa, a także i języka narodowego, dla młodego człowieka  wymagają 
redefinicji.  
Świat stał się jednym globalnym państwem, w którym wielojęzyczność jest sprawą oczywistą, 
umożliwiającą pełną koegzystencję w międzynarodowym społeczeństwie. 
Dlaczego  język rosyjski?  
Uwarunkowania geopolityczne lokują Polskę jako jednego z najbliższych sąsiadów Rosji. 
 Wzajemne powiązania kulturowe i ekonomiczne, mimo skomplikowanych relacji politycznych, wymagają 
znajomości języka rosyjskiego. Dlatego też nauka języka naszych wschodnich sąsiadów jest szczególnie 
popularna np., w środowiskach ekonomiczno-biznesowych.  

Język rosyjski należy do rodziny języków słowiańskich. Pewne zbieżności fonetyczne, leksykalne i 
gramatyczne powodują, że dzieci dość szybko przyswajają sobie podstawy tego języka.  

Melodyjność powoduje łatwość zapamiętywania poprzez stosowanie licznych rymowanek, 
wierszyków i piosenek. Dlatego też  język rosyjski  w przedszkolu jest ciekawą alternatywą dla języka 
angielskiego.  

Jest oczywistym, z punktu widzenia psychologii, że  umysł dziecka  na etapie  wieku przedszkolnego 
jest najbardziej chłonny. Dziecko, w  tym okresie swego rozwoju, przyswaja najwięcej i najmniejszym 
wysiłkiem.  

Uczenie jest dla niego wtedy absolutnie nieświadome i intuicyjne. 
 Dlatego też, najlepszą formą uczenia dziecka przedszkolnego jest zabawa.  

W związku z powyższym, praca z grupą przedszkolną wymaga od lektora języka obcego niezwykłej 
kreatywności i pomysłowości w swych działaniach. Dlatego też zajęcia odbywają się w sposób 
odpowiadający etapowi rozwoju psychofizycznego dziecka. Ze swej natury są one dynamiczne i 
zdominowane poprzez zabawy ruchowe, pracę z obrazkiem , zabawy dramowe, wplatanie  zwrotów w 
sytuacje dnia codziennego przedszkolaków, a jednocześnie  przekazujące  podstawowe treści  edukacyjne, 
założone przez nauczyciela. 

Edukacja językowa – jej wymierne efekty  są uzależnione są od cykliczności, systematyczności i 
ciągłości oddziaływania.   

Przedszkole nasze  uznaje rodziców za największych sojuszników w działaniach na rzecz wspierania 
rozwoju i potencjału  przedszkolaków.  Wspólna  edukacja językowa dzieci z rodzicami w domu  to bardzo  
ważny przyczynek do tego, aby   nauka była skuteczna i efektywna, trwała. . 

Dlatego też będę  zamieszczał na stronie internetowej przedszkola  materiały pomocne do wspólnej 
rodzinnej „zabawy z językiem rosyjskim” . Dla ułatwienia słownik tematyczny, wraz z wymowa.  

Zapraszam Rodziców do współpracy, poprzez regularne powtarzanie  z dziećmi materiału, wplatanie 
słownictwa w naturalne i aranżowane sytuacje dnia codziennego. Rodziców zainteresowanych zapraszam 
tez na konsultacje tematyczne oraz zajęcia otwarte.  

 Mam nadzieję, że przygoda przedszkolna z językiem rosyjskim przerodzi się w przyszłości w 
potrzebę dobrego poznania tego języka i  trwałe postawy otwartości na komunikowanie się w tym języku . 

 
Z wyrazami szacunku. 
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