
1. Nicholas’s Little Starters
 dla dzieci w wieku 3-6 lat

Culture Space Calendar to 
książka do wprowadzenia 
wiedzy o świecie, kulturach 
i wydarzeniach w różnych 
krajach świata. Umożliwia 
stymulowanie autonomii 
ucznia na zajęciach języka 
obcego.

Gra wprowadza struktury komunikacyjne i słownictwo w języku 
obcym w kontekście podróżowania do różnych krajów na 
świecie.

Przykładowe autorskie materiały dydaktyczne

2. Alice’s Juniors
 dla dzieci w wieku 7-9 lat

Paszporty Blabbersów PORTFOLIO 
JĘZYKOWE to 4-poziomowe 
zeszyty ćwiczeń ucznia, 
przeznaczone do grupowej lub 
samodzielnej nauki. Służą do 
usprawniania umiejętności: 
pisania, czytania, rozumienia ze 
słuchu oraz mówienia. Paszporty 
zawierają ćwiczenia o różnym 
stopniu trudności, wspomagają 
wielokierunkowy rozwój dziecka.

Książka “Rhyming, miming, climbing, 
diving, czyli rymowanki Blabbersów" 
z płytą CD przeznaczona jest do pracy 
dydaktycznej w ramach umuzykalnienia 
w metodzie MAŁA LINGUA. Zawiera 
różnorodne ćwiczenia utrwalające 
struktury struktury gramatyczne przez 
zastosowanie rytmu, rymu i drylu 
językowego, co przekłada się na 
szybsze zapamiętywanie przerabianego 
materiału i na zauważalny, szybki 
progres językowy u dzieci.

3.  Early Teens  
dla dzieci w wieku 10-12 lat

MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp. z o.o.
ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży Grupa PWN

Centrala Head Office: Warszawa, ul. Daimlera 2, 6 piętro, budynek Libra, www.malalingua.com.pl
Kontakt: +48 509 908 791, franchising@malalingua.eu; Biuro Obsługi Klienta: +48 508 682 149, pon-pt w godzinach 8.00-16.00

Publikacje The Blabber’s Passport 1-3 
i The Blabber’s Passport AJ Starter to 
integralne komponenty 4-poziomowego, 
autorskiego kursu języka angielskiego 
MAŁA LINGUA, stworzonego z myślą 
o potrzebach i możliwościach dzieci 
w wieku przedszkolnym (3-6 lat). 
Kolorowe ilustracje, ciekawe historyjki 
i umuzykalnienie zajęć w połączeniu 
z aktywnością ruchową sprawiają, 
że uczniowie z zaangażowaniem 
uczestniczą w lekcjach.
Publikacje The Blabber’s Passport 1-3 
i The Blabber’s Passport AJ Starter, 
oprócz utrwalania słownictwa i struktur 
gramatycznych, mają na celu stopniowe 
przygotowanie dzieci do nauki czytania 
i pisania w języku angielskim już 
w grupach 3-latków (czytanie globalne, 
ćwiczenia grafomotoryczne).

MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp. z o.o.
ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży Grupa PWN

MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp. z o.o. 
to ogólnopolska sieć licencjonowanych szkół języków obcych dla 
dzieci i młodzieży wchodząca w skład Grupy PWN. Realizuje ona:
•  autorską metodę MAŁA LINGUA (3-6 i 7-9 lat) 
•  autorski program SPACE (10-12 lat)
•   program nauczania LINGUA TEENS SPACE  
dla młodzieży (10-18 lat)

Metoda MAŁA LINGUA oparta jest na autorskim motywie 
Rodziny Blabbersów z Livendell – magicznej krainy, mieszczącej 
się w innym, kosmicznym wymiarze.

Poznaj metodę nauki języków obcych dla dzieci MAŁA LINGUA 
i zostań naszym Partnerem Licencyjnym!

•   rozwijanie umiejętności tworzenia  
pełnych zdań

•   komunikacja w języku obcym 
 

•  przekazywanie wiedzy o świecie 
w kontekście podróżowania 
i kształcenia przedmiotowo-
językowego (CLIL)

Cele w metodzie MAŁA LINGUA

• czytanie globalne 
•  wprowadzanie głoskowania w języku 

angielskim na poziomie 5 i 6 latków
•  wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu 

do wspomagania nauki czytania i pisania
•  ćwiczenia usprawniające małą i dużą 

motorykę oraz grafomotorykę

•  naturalne 
nauczanie 
języka 
w procesie 
stymulowania 
zmysłów 
(nauczanie 
polisensoryczne)

Nowości w metodzie MAŁA LINGUA

Motyw Rodziny Blabbersów
• wykorzystanie siły dziecięcej wyobraźni 
• stymulacja zmysłów
• dotarcie do wrażliwości dziecka 

•  wspomaganie komunikacji w języku 
obcym poprzez zastosowanie na 
zajęciach pacynek Blabbersów
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Unit 3  

FTPFTP

 CLIL 1
Tick the materials used to build a house.

Zaznacz materiały, z których można zbudować dom.

FTPFTP

FTPFTP

 The Blabbers’ Song  
Listen to the song. Where are the objects?

Posłuchaj piosenki. Narysuj linie od przedmiotów do miejsc, w których się znajdują. 



MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp. z o.o.
ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży Grupa PWN

�Ka,cik�Powtórzeń� 
(Revision Corner)

• stała faza każdej lekcji
•  cykliczne utrwalanie materiału językowego  

z tzw. głębokim cofnięciem
•  powtarzanie słownictwa i struktur  

leksykalno-gramatycznych nie tylko 
z ostatnich zajęć, ale wprowadzonych 
wcześniej, nawet na początku kursu

•  przenoszenie nabytej wiedzy do pamięci 
długotrwałej

Umuzykalnienie
 • inspirujące nauczanie języka przez muzykę
 •  zastosowanie rytmu, rymu i drylu językowego jako 

sposób na powtarzanie i utrwalanie pełnych zdań
 • przenoszenie wiedzy do pamięci długotrwałej
 • utrwalanie poprawności językowej

Korzystając z podręcznika do umuzykalnienia „Rhyming, miming, climbing, diving, 
czyli rymowanki Blabbersów”, dzieci rytmicznie powtarzają całe zdania, 
umieją je przeczytać i wyśpiewać. Rysują ilustracje obok zdań i uzupełniają luki. 
Tworzą własne proste rymy, które zawierają konstrukcje gramatyczne.

Je,zyk sytuacyjny
•  zastosowanie języka w praktyce  

(np. w podróży, w restauracji)
•  spontaniczne reagowanie w języku 

obcym w różnych sytuacjach
•  poznawanie  i aktywne 

wykorzystanie pełnych sekwencji 
językowych

•  rozwijanie umiejętności wchodzenia w role w języku obcym, 
prowadzenia rozmów, inicjowanie dialogów

Zobacz nasze projekty  na  BlabbSpace TV  i  MAŁA LINGUA NOWOŚĆ!!!

MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp. z o.o.
ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży Grupa PWN

 Zintegrowane ksztaĺcenie  
przedmiotowo-je,zykowe (CLIL)

•  poznawanie zjawisk otaczającego nas świata z wykorzystaniem materiału językowego 
niezbędnego do ich opisania

•  rozwijanie logicznego myślenia i wyciągania wniosków
•  wzbogacanie zajęć językowych ćwiczeniami z różnych obszarów edukacji: przyrodniczej, 

społecznej, artystycznej
•  metoda nauką projektu jako wyraz nauczania zintegrowanego

 Teatralizacja- roczny projekt kulturowo-je,zykowy 
MAĹ�A LINGUA DRAMA PROJECT 
„Dziecie,ce�smaki�świata,�czyli�podróz. e Blabbersów”

•  MAŁA LINGUA DRAMA PROJECT to projekt dydaktyczny poświęcony co roku innemu 
miejscu na świecie. Podzielony jest na kilka faz, z których uczniowie dowiadują się 
o kulturze i zwyczajach w nich panujących. Projekt zakończony jest udziałem uczniów 
w przedstawieniu na deskach teatru.

•  Rozwija tolerancję i otwartość uczniów na inne kultury.
•  Rozwija pasję do podróżowania, a co za tym idzie uświadamia, jak ważna i przydatna jest 

znajomość języków obcych w dzisiejszym globalnym świecie.
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