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Nie od dziś wiadomo, że naukę języków obcych warto rozpocząć od najmłodszych lat. W
przypadku dzieci młodszych, niechodzący jeszcze do szkoły, szczególnie ważna jest jednak
odpowiednia metoda nauki języka. Ważne, żeby była nie tylko skuteczna, ale także
atrakcyjna dla dziecka. Dzięki temu język obcy stanie się dla niego naturalną, przyjemną
częścią życia.

Angielski dla dzieci – jaką metodę wybrać?
O tym, że znajomość języków obcych jest obecnie niezwykle ważna, nikogo nie trzeba już
przekonywać. Wielu rodziców zastanawia się jednak, jak uczyć języka angielskiego swoje dziecko,
szczególnie jeżeli nie wkroczyło jeszcze w wiek szkolny.
Warto wiedzieć, że angielski dla dziecka powinien być przede wszystkim przygodą i zabawą. Brak
sformalizowanych lekcji umożliwia swobodne i naturalne przyswajanie zwrotów w obcym języku.
Dobrą metodą na uczenie dzieci języka angielskiego jest Teddy Eddie. To metoda, która polega na
nauce przez zabawę - granie w gry, odgrywanie scenek, bajek, czy śpiewanie piosenek. Podczas
zajęć praktykowane jest pełne zanurzenie w języku – prowadzący używają tylko języka angielskiego,
a same lekcje są pełne interaktywnych zabaw oraz materiałów angielskojęzycznych. Wszystko to w
towarzystwie pluszowego misia, który zachęca dzieci do aktywności i wprowadza w meandry obcego
języka.W efekcie w taki sposób uczyć języka można dzieci już od 2 roku życia.

Dzięki metodzie Teddy Eddie nauka języka staje się dla dzieci przyjemnością, a nie przykrym
obowiązkiem. Dziecko uczy się porozumiewać w obcym języku naturalnie, a przy tym rodzi się u
niego miłość i pasja do angielskiego. To z pewnością zaprocentuje w przyszłości, także podczas zajęć
w szkole.
Efekty nauki podczas zajęć Teddy Eddie warto wzmacniać także w domu. Rodzice mogą wspierać
dziecko w nauce, proponując zabawy i rozmowy w języku angielskim.

Szkoła językowa – franczyza czy licencja?
Metoda nauki Teddy Eddie przyciąga coraz większe zainteresowanie zarówno rodziców, jak i
nauczycieli. Również twórcy tego sposobu nauki, Edu Bears, chcą promować swoją metodę nauki i
dotrzeć do jak największej liczby dzieci. Wszystkie osoby, które są zainteresowane tematem szkoła
językowa - franczyza, powinny rozważyć współpracę na zasadzie licencji z Edu Bears. Dzięki temu
możliwe jest rozszerzenie oferty kursów w istniejących szkołach językowych, a także utworzenie
zupełnie nowego ośrodka, w którym dzieci mogą uczyć się metodą Teddy Eddie. Wszystko to ze
wsparciem metodycznym, biznesowym i na przejrzystych warunkach.
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