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O NAUCE JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO WŚRÓD 
DZIECI
 Nauka języka to proces wieloletni, aby dobrze go opanować potrzeba 

czasu. Coraz więcej osób decyduje się na dodatkowe kursy, organizowane 

niezależnie od zajęć przedszkolnych, szkolnych czy uniwersyteckich. Wciąż 

nierozstrzygniętą pozostaje kwestia, kiedy powinniśmy rozpocząć naukę 

języka obcego. Najnowsze trendy wskazują, że im wcześniej, tym lepiej. W 

dzieciach, szczególnie najmłodszych, drzemie ogromny potencjał językowy. 

W pierwszych latach życia, gdy mali ludzie dopiero uczą się komunikować, 

mogą równolegle poznawać różne języki, czego przykładem są maluchy dwu 

czy trzyjęzyczne. Jednak ze względu na brak umiejętności czytania i pisania, 

ogromną żywiołowość i małą pojemność uwagi, najmłodsi nie są przystosowani 

do przyswajania języka poprzez tradycyjne techniki. 

 Z tego względu powstała innowacyjna, dedykowana dzieciom i 

młodzieży metoda Helen Doron, oparta na ich naturalnych predyspozycjach 

do nauki. Podczas zajęć z języka dla najmłodszych, tworzony jest grunt pod 

dalszą, bardziej zintensyfikowaną naukę słownictwa czy gramatyki. Dzieci, 

które rozpoczną edukację językową wcześniej od swoich rówieśników, którzy 

będą mieli pierwszy kontakt z językiem dopiero w przedszkolu czy szkole, mają 

większą szansę na lepsze opanowanie materiału, słownictwa czy wymowy. Te 

osoby lepiej poradzą sobie przy nauce kolejnych języków obcych w przyszłości.



O NAUCE JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO WŚRÓD 
DZIECI C.D.
 Badania dowodzą, że nauka języka wspomaga kreatywność, 

umiejętność znajdywania alternatywnych rozwiązań różnego rodzaju 

problemów, a także poszerza dostęp do informacji i wspomaga zdolności 

interpersonalne. Edukacja we wczesnych stadiach rozwoju powinna zostać 

dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. 



O AUTORCE METODY

 Helen Doron [zdjęcie] jest autorką metody nazywanej dziś Helen Doron 

English. Urodziła się w 1955 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie również dorastała. 

Ukończyła licencjat z lingwistyki i filologii francuskiej na uniwersytecie w Reading, 

gdzie uzyskała tytuł magistra w dziedzinie lingwistyki. Wykładała na uniwersytecie 

w Poitiers (Francja).

 

 „Badania pokazują, że większość dzieci na świecie jest wielojęzyczna. 

Dziecko na Filipinach mówi językiem matki, językiem ojca, urzędowym językiem jest 

tam angielski a w szkole uczy się kolejnych języków obcych. To tylko my w Europie 

żyjemy na wyspie, gdzie dzieci w Polsce mówią tylko po polsku, we Francji tylko 

po francusku, a w Niemczech tylko po niemiecku. Na szczęście i to się zmienia. 

Jesteśmy globalną wioską, a nasz mózg jest stworzony do nauki języków – nikt nas 

nie pytał, czy chcemy mówić językiem ojczystym, a jednak nauczyliśmy się go bez 

wysiłku – i jesteśmy w tym świetni.”

~Helen Doron



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
METODY

 Helen Doron English to popularna metoda nauczania języka angielskiego, 

stworzona w 1985 roku przez brytyjską lingwistkę. Helen Doron formułując 

założenia swojej metodyki, inspirowała się osiągnięciami japońskiego skrzypka 

Shinichi Suzuki, który opracował sposób nauczania dzieci gry na instrumentach 

muzycznych ze słuchu, bez użycia zapisu nurtowego. Zaprojektowany z myślą o 

najmłodszych program szkół HDE, oparty został o naturalną metodę nauki, ale 

zastosowano ją w odniesieniu do języka obcego. 

 Celem kształcenia według Helen Doron jest stworzenie środowiska 

językowego podobnego do takiego, w którym dorastają dzieci dwujęzyczne. 

Gdy człowiek poznaje mowę ojczystą najpierw osłuchuje się z językiem, potem 

powtarza nowe dźwięki, sylaby, wyrazy, z których następnie uczy tworzyć się 

poprawne zdania. Na zajęciach prowadzonych wyłącznie po angielsku, dzieci 

chcąc komunikować się z resztą grupy i nauczycielem, muszą zrezygnować z 

użycia ojczystej mowy. Przyswajanie języka (w tym słownictwa, gramatyki i zasad 

wymowy) odbywa się mimochodem, podczas wspólnych, angażujących zabaw. 

W czasie kursów dzieciom mogą towarzyszyć rodzice. Ich obecność wzmacnia 

poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie dziecka. Wspólne uczestnictwo może 

okazać się dobrym pomysłem w przypadku najmniejszych dzieci, szczególnie na 

pierwszych etapach edukacji. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
METODY C.D.
dzięki czemu wszystkie dzieci mogą brać udział we wspólnej zabawie, a ich 

uwaga nie zostanie rozkojarzona przez inne czynniki. W salach, gdzie odbywają 

się lekcje Helen Doron nie ma szkolnych ławek, natomiast znaleźć można wiele 

ciekawych pomocy naukowych. Każda lekcja opiera się za zabawach i grach, 

podczas których dzieci wspólnie śpiewają, zgadują, odgrywają scenki czy 

odpowiadają na pytania prowadzącego. Każdy kurs Helen Doron dopasowany 

jest do wieku i możliwości poznawczych jego uczestników. Lektorzy dbają, aby 

gry były zróżnicowane i interesujące dla małych studentów. Chociaż podstawę 

kursów stanowią cotygodniowe spotkania w centrach nauczania Helen Doron 

English, nauka metodą brytyjskiej lingwistki nie kończy się na zajęciach. Wszyscy 

uczniowie otrzymują materiały do nauki poprzez zabawę, z których korzystają w 

domu, co zapewnia im ciągły kontakt z językiem. Uczniowie utrwalają materiał 

dzięki książeczkom, materiałom audio i video, ale także poprzez dedykowane 

metodzie aplikacje mobilne na telefony i tablety oraz poprzez gry, które mogą 

znaleźć na multimedialnej platformie dostępnej tylko dla uczniów. Naukę wspierać 

mogą także rodzice, którzy otrzymują specjalne broszury informacyjne dotyczące 

każdego kursu. Poszczególne programy kursów opierają się na historyjkach, których 

bohaterami są wykreowane przez HDE postacie. Dzięki temu dzieci oglądają 

bajki, przywiązują się do postaci i chętnie biorą udział w zabawach. 



O METODZIE HELEN DORON

Dla kogo kursy?
Chociaż Helen Doron to metoda kojarzona głównie z nauką języka angielskiego 

wśród dzieci czy niemowląt to z powodzeniem sprawdza się także w przypadku 

nastolatków.  HD oferuje pełny zakres kursów językowych dla uczniów od 3 

miesiąca do 19 roku życia. Założenia są te same, ale różnią się jedynie metody ich 

realizacji.

Popularność – metoda stosowana jest w 35 krajach świata, a Polska 

może pochwalić się największą ilością placówek. Jest to jedna z najbardziej 

rozpoznawalnych i cenionych metod nauczania języka angielskiego.

Doświadczenie – metoda Helen Doron jest znana od 30 lat na świecie, a już 

od niemal 20 lat stosuje się ją w Polsce. 

Nowoczesność – chociaż metoda powstała ponad 30 lat temu, sztab 

specjalistów wciąż pracuje nad kursami, aktualizując je, ulepszając i dopasowując 

do aktualnych potrzeb, wieku oraz zainteresowań uczniów. Dowodem na to jest 

wprowadzenie, obok tradycyjnych pomocy dydaktycznych (takich jak książeczki 

czy nagrania), także mobilnych aplikacji i gier, również tych powstałych na bazie 

rzeczywistości rozszerzonej.



Zróżnicowane kursy - wszystkie kursy Helen Doron tworzą całościowy 

program edukacyjny, który dziecko może rozpocząć tuż po ukończeniu 3. miesiąca 

i kontynuować do 19 roku życia. Podczas każdego z kursów, dzieci poznają od 

kilkuset do ponad tysiąca słów. Kreatywni lektorzy dbają, aby wszystkie aktywności 

edukacyjne były interesujące i zróżnicowane.

Pozytywny wpływ na rozwój – zajęcia w szkołach Helen Doron English 

stymulują rozwój uczniów, dzięki zróżnicowanym grom, zabawom i ćwiczeniom 

stymulującym ich nie tylko językowo, ale także ruchowo czy wokalnie. W ten 

sposób odkrywa się drzemiące w dzieciach i nastolatkach talenty, a także pobudza 

kreatywne myślenie. Udział w ciekawych aktywnościach, razem z rówieśnikami 

oraz pozytywne wzmocnienia i pochwały ze strony prowadzących pozwalają 

dziecku budować poczucie własnej wartości, pewność siebie, komunikatywność, 

a także zachęcają do dalszego wysiłku. Zajęcia są dopasowane do możliwości 

dzieci i młodzieży w danym wieku. Gdy są na etapie nauki pisania i czytania, te 

umiejętności zostają również włączone w program kursów. 

 

Wartości - tematyka kursów HDE obejmuje istotne zagadnienia, które dodatkowo 

pozwalają budować prospołeczną postawę u dzieci i wspomagają przyswojenie 

istotnych wartości, takich jak przyjaźń czy dbałość o środowisko. Helen Doron 

jest marką zaangażowaną społecznie. Z okazji 30-lecia działalności na świecie, 

HDE zorganizowała akcję Hello My World, której celem było zwrócenie uwagi 

na problem zagrożonych gatunków zwierząt, a szczególnie orangutanów. W 

akcji uczestniczyli uczniowie z wielu krajów. W 2016 dzieci brały udział w kolejnej 

kampanii – Bee or not to be. Tym razem uczniowie zajmowali się ratowaniem 



pszczół. HDE rozdało 40 tysięcy woreczków nasion kwiatów miododajnych, które 

dzieci rozsiewały w ogródkach, doniczkach i na łąkach.

Współpraca z Uniwersytetem Cambridge - od 2012 roku szkoły 

Helen Doron współpracują z Uniwersytetem Cambridge przy organizowaniu i 

przygotowywaniu dzieci i młodzieży do egzaminów językowych ESOL (English 

for Speakers of Other Languages). Egzaminy Cambridge należą do najbardziej 

znanych i najczęściej zdawanych testów na świecie. Uczniowie szkół Helen 

Doron, przygotowujący się do zdawania egzaminów Cambrigde, mogą do nich 

przystąpić w autoryzowanych centrach Helen Doron English.



ROLA NAUCZYCIELA
 Lektorzy Helen Doron odgrywają kluczową rolę w procesie przyswajania 

języka przez dzieci. W czasie zajęć, to oni pełnią rolę animatorów, którzy aktywizują 

dzieci, zachęcają do aktywności i doceniają postępy. Dlatego ważnym jest, aby 

lektor prowadzący zajęcia nie tylko doskonale władał językiem angielskim, ale 

również potrafił stworzyć pozytywną atmosferę w klasie i w przyjazny sposób 

przekazać wiedzę swoim uczniom. Dla wielu nauczycieli Helen Doron English 

ogromną wartością jest wypełnianie misji edukacyjnej i kontakt z dziećmi. Ich 

praca nie kończy się jednak w momencie opuszczenia murów szkoły. Lektorzy 

poświęcają dużo czasu na przygotowanie się do lekcji - wymyślaniu i robieniu 

pomocy naukowych, projektowaniu gier, szukaniu atrakcyjnych pomysłów na 

zabawy. Dzięki nim lekcje nie są nudne. Uczniowie integrują się z grupą, wychodzą 

ze szkoły weseli i chcą do niej wracać. 

 Właściciele szkół przykładają wagę do kwalifikacji, entuzjazmu i 

zaangażowania w pracę przy wyborze swoich lektorów. Wszyscy nauczyciele, 

uczący metodą Helen Doron, przechodzą regularne szkolenia, doskonalą swoje 

umiejętności, dokształcając się z najnowszych metod efektywnego nauczania. 

Szkolenie nauczycieli wygląda podobnie jak zajęcia w szkole Helen Doron. 

Odbywa się w małych grupach, pod okiem trenera, który angażuje wszystkich 

uczestników do pracy. 



PO ZAJĘCIACH

W szkołach Helen Doron uczenie nie ogranicza się tylko do zajęć. By pomóc 

naszym uczniom jeszcze lepiej poznać angielski, stworzono bogatą w gry, zabawy 

i inne ciekawe aktywności platformę multimedialną.

Kangi Club to portal z grami online przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 

do 12 lat. Uczniowie Helen Doron otrzymują hasło, dzięki któremu mają dostęp 

do pełnej zawartości Kangi Club. Dobrze się bawią, powtarzając słownictwo 

nauczane w czasie zajęć. Gości zapraszamy do strefy dostępnej bez hasła.

Helen Doron Song Club to nasz kanał na You Tube, gdzie dostępne są 

piosenki i filmiki po angielsku dla najmłodszych uczniów w wieku od 0 do 6 lat.

Helen Doron Radio to radio dla nastolatków. Młodzież z całego świata 

razem z radiem uczy się angielskiego.

First Words in English with Flupe to nasza pierwsza gra dostępna na 

smartfony i tablety. Stworzona z myślą o najmłodszych uczniach (2-5 lat).



HELEN DORON ENGLISH W 
LICZBACH

 Specjalizujące się w nauce języka angielskiego dzieci i młodzieży centra 

kształcenia Helen Doron English, działają obecnie na 5 kontynentach, w 35 

krajach świata. Dzieci uczęszczają na lekcje prowadzone metodą Helen Doron 

w: Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, 

Ekwadorze, Estonii, Francji, Niemczech, Izraelu, Kazachstanie, Lichtensteinie, 

Macedonii, Meksyku, Czarnogórze, Peru, Polsce, Portugalii, Rumunii, Rosji, San 

Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwajcarii, 

Tajlandii, Turcji,  we Włoszech, a także na Ukrainie, Cyprze i Węgrzech. Centra 

kształcenia działają w oparciu o system franczyzowy. Liczba placówek stale 

rośnie i na ten moment szkoła może pochwalić się aż 910 oddziałami, w których 

tajniki języka angielskiego poznaje łącznie ponad 140 tysięcy uczniów rocznie. 

Zajęcia są prowadzone przez ponad 4 tysiące zaangażowanych nauczycieli. 

Wszyscy lektorzy Helen Doron przechodzą regularne kursy dokształcające, 

a to za sprawą 29 specjalnie wyszkolonych metodyków. Przez 30 lat swojej 

działalności, szkoła wykształciła na całym świecie około 2 000 000 młodych 

absolwentów. W Polsce Helen Doron English jest obecna od niemal 20 

lat, a specjalistyczne centra kształcenia znaleźć można już we wszystkich 

województwach. Nasz kraj może pochwalić się największą liczbą oddziałów 

na świecie. Sieć szkół w Polsce ma obecnie pod opieką ponad 30 000 małych 

studentów. 



NAJWAŻNIEJSZE 
WYDARZENIA W HISTORII 
SZKÓŁ HELEN DORON 
ENGLISH W POLSCE
1998 –   Anglistka Joanna Cesarz-Krzystanek sprowadza metodę do Polski 

2002 –  Helen Doron odwiedza Polskę po raz pierwszy. Przeprowadza pierwsze 

szkolenie dla nauczycieli Warszawie i uczetniczy w konferencji dla nauczycieli 

 z całej Polski.

2003  – Liczba uczniów HDE w Polsce wynosi 10 000

2006 – Liczba uczniów HDE w Polsce wynosi 20 000, a w całym kraju działa już 

160 placówek

2007 – Liczba uczniów HDE w Polsce wynosi 22 000, a w całym kraju działa 

już 170 placówek

Do oferty nauczania centrów w Polsce włączone zostały kursy dla dzieci od 3-go 

miesiąca życia 



2008 - Liczba uczniów HDE w Polsce wynosi 24 000, a w całym kraju działa 

ponad 170 placówek

2009 - Liczba uczniów HDE w Polsce wynosi 25 000, a w całym kraju działa 

ponad 180 placówek

2010 - Liczba uczniów HDE w Polsce wynosi 26 000, a w całym kraju działają 

ponad 184 placówki

HDE zyskuje miano najbardziej profesjonalnej i dynamicznie rozwijającej się 

metody

2011 - Liczba uczniów HDE w Polsce wynosi 26 500, a w całym kraju działa 

ponad 190 placówek

Sieć szkół Helen Doron English przyłącza się do ogólnokrajowej akcji „Cała Polska 

czyta dzieciom”

2012 - Liczba uczniów HDE w Polsce wynosi 27 000, a w całym kraju działa 

ponad 200 placówek

Kurs dla dzieci 2-5 letnich zostaje zastąpiony nowoczesnym kursem Fun with Flupe 

trwają także prace nad własnym systemem kursów dla nastolatków. 

Pierwszy z nich czyli Teen Talent, pozwala uczniom osiągnąć poziom językowy 



A2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Jezykowego

2013 – trwają obchody 15-lecia funkcjonowania metody Helen Doron w Polsce. 

Helen Doron odwiedza Polskę,   by wziąć udział w konferencji prasowej i wręczyć 

nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie. Zwycięskie prace 

zostały wydane w formie książki. 

Autorka metody jest gościem programu pt. „Pytanie na śniadanie” w telewizyjnej 

Dwójce.  Opowiada, na czym polega naturalna metoda uczenia dzieci języka             

angielskiego.

Powstaje kontynuacja kursu Fun with Flupe – More Fun with Flupe oraz Teen Choices 

( na poziomie B1)

Powstaje pierwsze na świecie internetowe anglojęzyczne radio Helen Doron dla 

nastolatków

Szkoły Helen Doron English stają się licencjonowanymi ośrodkami egzaminacyjnymi 

Cambridge English: Young Learners

Ulepszona zostaje multimedialna platforma z grami do nauki angielskiego Kangi 

Club nauki angielskiego Kangi Club – staje się jeszcze szybsza,  nowocześniejsza, 

z większą liczbą gier. Ukazuje się również darmowa gra edukacyjna na telefon 

i tablet z systemem Android do nauki angielskiego dla dzieci - First Words in             

English with Flupe.



Na kanale YouTube dostępny jest Helen Doron Song Clubu, z piosenkami z różnych 

kursów Helen Doron w wersji karaoke.

2014 - powstaje nowy poziom kursu dla nastolatków Teen English – Teen Express, 

a także Jump with Joey dla młodszych dzieci. Jego program obejmuje zabawę z           

aplikacją opartą na tzw. rzeczywistości rozszerzonej

2015 – trwają obchody 30-lecia metody Helen Doron  na świecie. Z tej okazji 

nasi uczniowie włączają się do  międzynarodowej akcji ratowania orangutanów.        

Nagrywają filmiki, by zwiększać świadomość dotyczącą sytuacji orangutanów i 

wielu innych ginących z powodu działalności człowieka gatunków.

Powstaje nowy kurs Read and write, przeznaczony dla  dzieci w wieku od 4 do 

9 lat. Obejmuje zajęcia z nauki czytania i pisania po angielsku. Wraz z książkami 

dostępna  jest aplikacja do ściągnięcia na smartfony i tablety.

Do Polski przyjeżdża Richard Freedman – DJ prowadzący audycje w Helen Doron 

Radio. DJ Richard w szkołach Helen Doron aranżuje mobilne studio radia

2016 - Richard Freedman  ponownie odwiedza Polskę

Szkoły Helen Doron angażują się w akcję „Bee or not to be”  czyli kampanię na 

rzecz ratowania pszczół

 Wprowadzony zostaje nowy kurs Nat and Friends dla dzieci w  wieku 5-6 lat



KURSY HELEN DORON ENGLISH

Baby’s Best Start (BBS)
To pierwszy, najbardziej innowacyjny kurs, na który można zapisać dzieci w wieku od 3 do 24 miesiąca życia. Podczas zajęć BBS dzieci chłoną angielski, 

a ich swój rozwój psychomotoryczny jest kształtowany dzięki piosenkom, wyliczankom i rymowankom. Obok osłuchania się z językiem, celem zajęć jest 

budowanie pewności siebie dziecka, doskonalenie pamięci, ćwiczenie koordynacji ruchowej i stymulacja wszystkich zmysłów dzięki wprowadzaniu 

urozmaiconych bodźców. W toku zajęć maluchy poznają także podstawowe znaki języka migowego dla niemowląt. W kursach BBS uczestniczą 

również rodzice, którzy swoją obecnością wzmacniają poczucie bezpieczeństwa dzieci w trakcie zajęć. To także doskonała okazja do spędzenia czasu 

z dzieckiem i pogłębiania wspólnej więzi. Edukacja językowa rozpoczęta we wczesnym etapie rozwoju daje efekty podobne do tych jakie uzyskuje się 

w przypadku naturalnie przebiegającej nauki angielskiego wśród dzieci dwujęzycznych. 



KURSY HELEN DORON ENGLISH

Toddler’s Best Start
Kurs dla dzieci od 15-ego miesiąca życia do 3 lat. Angielski nauczany jest poprzez zabawy, rymowanki oraz 28 oryginalnych piosenek inspirowanych 

muzyką z całego świata. Dzieci uczą się angielskiego w czasie zabawy oraz grania w gry. Rozwijają także swoje umiejętności motoryczne i poznają 

elementy matematyki. Dodatkowo kurs może również zawierać naukę czytania. Do programu nie jest dołączony filmik, dzięki czemu kurs jest dobrym 

rozwiązaniem dla rodziców, którzy wolą, by ich dzieci zaczęły oglądać bajki w późniejszym wieku.



KURSY HELEN DORON ENGLISH
It’s a Baby Dragon 
To kurs przeznaczony dla dzieci od 15 miesiąca do 3 roku życia, stanowiący pełne muzyki i zabawy wprowadzenie do nauki języka angielskiego. Postaciami, 

które pojawiają się w materiałach z kursu są Książę Sam, kot Fluffy i smok Dragon. Dzieci z łatwością przyswajać będą język angielski metodą naturalną, 

równolegle do nauki ojczystej mowy. It’s a Baby Dragon potraktować można jako kurs startowy dla maluchów lub jako kontynuacja BBS. 



KURSY HELEN DORON ENGLISH 
Fun with Flupe 3-6 lat
Kurs Fun with Flupe jest efektem pracy ekspertów z dziedziny pedagogiki i psychologii rozwojowej z myślą o dzieciach 
w wieku od 3 do 6 lat. Materiał sprawdzi się zarówno w przypadku dzieci, które dopiero rozpoczynają przygodę z Helen 
Doron English, jak i tych kontynuujących naukę po kursie BBS i IBD. W materiałach pojawiać będą się takie postacie jak Paul, 
jego babcia Granny Fix i stworek Flupe. Ich przygody obejrzeć można w 12 filmach animowanych zawierających dialogi i 
scenki przedstawiające zastosowanie całych wyrażeń, których uczą się dzieci. Korzystając z materiałów, maluchy uczą się 
podstawowego słownictwa, struktury zdań i zasad wymowy. Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom podczas zajęć, wspierając 
przy tym ich pewność siebie. Uczestnicy kursu otrzymują 4 książki, materiały dźwiękowe oraz video do słuchania i oglądania 
w domu. Starsze dzieci mogą korzystać z zasobów multimedialnej platformy Kangi Club, gdzie znajdą gry utrwalające 
słownictwo. Dzięki temu mali studenci mają stały kontakt z językiem. Aby wspomagać proces nauki języka u swoich dzieci, 
rodzice otrzymują specjalną broszurę informacyjną z najważniejszymi wskazówkami. 



KURSY HELEN DORON 
ENGLISH 
More Fun with Flupe 4-6 lat
Program More Fun with Flupe stanowi kontynuację Fun with Flupe i jest dedykowany dzieciom 

w wieku od 3 do 6 lat. W toku kursu uczniowie poznają kolejnych 650 słów i wyrażeń 

dzięki wykorzystaniu elementów kultury dziecięcej krajów anglojęzycznych, wśród których 

znajdują się rymowanki, wierszyki, piosenki i inne zabawy. Bohaterami pojawiającymi się w 

materiałach dydaktycznych ponownie są Paul, Granny Fix i Flup. 

Nat and Friends 5-6 lat
Kolejny kurs dla dzieci w wieku 5-6 lat, oparty jest o przygody psa Polly (Polly the Collie) 

i kota Nata (Nat the Cat). Zwierzątka wspólnie podróżują po świecie, spotykają nowych 

przyjaciół, znanych wszystkim maluchom: Czerwonego Kapturka czy trzy świnki. Program 

może być przeznaczony dla uczniów, którzy kontynuują naukę w szkole po kursie More fun 

with Flupe lub dla nowych studentów.

Polly Reads and Writes 5-9 lat
To kurs, który powoli włącza do nauki umiejętności czytania i pisania, dzięki unikatowym i 

oryginalnym książkom interaktywnym. Materiał jest przerabiany razem z lektorem w czasie 

zajęć. Uczniowie kontynuują naukę w domu samodzielnie lub przy wsparciu rodziców, 

używając przy tym tabletu lub smartfona, wyposażonego w interaktywne aplikacje. Dzieci 

uczą się czytania i pisania przy minimalnej pomocy ze strony dorosłych. 



KURSY HELEN DORON 
ENGLISH 
Jump with Joey 6-9 lat
To kurs dla dzieci początkujących, w wieku od 6 do 9 lat oraz dla dzieci, 

które ukończyły kurs Fun with Flupe. Program składa się z 12 historyjek, 

dostępnych również w formie bajek do oglądania w domu. Dzieci uczą się 

przede wszystkim języka mówionego, a dla tych, które zaczynają naukę 

czytania i pisania po angielsku przygotowano specjalne ćwiczenia oraz 

multimedialny program, pomagający w nabyciu tych umiejętności. Bohaterem 

kursu jest kangurek Joey, synek kangurzycy Kangi, która również pojawia się 

w historiach stanowiących podstawę kursu, gdzie występują też takie postacie 

jak dziewczynka Millie i chłopiec Paul Ward. Motywami przewodnimi kursu 

są przyjaźń, zdrowe żywienie czy ekologia.

More Jump with Joey 7-9 lat
Kurs jest kontynuacją Jump with Joey. Epizody opowiadają dalsze przygody 

Paula, Millie, Kangi i Joey’ego w Storyville. Dzieci uczą się dzięki magicznym 

książeczkom z tzw. trójwymiarową rzeczywistością. Kurs zawiera m. in. 25 

piosenek i opiera się na wielu angażujących grach i wesołych aktywnościach. 

Uczestnicy kursu poznają struktury gramatyczne, a w toku zajęć wykorzystuje 

się nowonabytą umiejętność pisania. 



KURSY HELEN DORON 
ENGLISH 
Play On in English 6-10 lat
Kurs Play On in English jest programem przeznaczonym dla dzieci w wieku od 

6 do 10 lat. W jego trakcie uczniowie poznają około 1050 słów i ćwiczą ich 

spontaniczne użycie w różnych sytuacjach. Ważnym elementem kursu są krótkie 

przedstawienia i scenki teatralne, które pozwalają uczniowi rozwinąć ekspresję w 

języku angielskim oraz potencjał aktorski. Poza zajęciami dzieci słuchają materiałów 

dźwiękowych w domu. Tak jak w przypadku innych kursów, uczestnicy korzystają 

również z platformy multimedialnej Kangi Club. Rodzice mogą wspierać proces 

nauczania korzystając ze wskazówek zawartych w przygotowanej specjalnie dla 

nich broszurze. Play On in English zapewnia stały i częsty kontakt z językiem.

Botty the Robot 7-10 lat
Kurs Botty the Robot jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. 

Głównym celem zajęć jest nauka czytania i pisania w języku angielskim. W toku 

kursu wykorzystuje się technikę czytania globalnego. W toku zajęć uczeń poznaje 

ponad 1400 wyrazów. Ćwiczy również  zastosowanie podstawowych struktur 

gramatycznych. Przyswajanie nowych zwrotów i umiejętności wspiera zabawny 

film o przygodach sympatycznego robota Botty. Dodatkowe pomoce dydaktyczne 

obejmują materiały dźwiękowe do słuchania w domu, skrypt i cztery ilustrowane 

książeczki przeznaczone do nauki pisania i czytania. 



KURSY HELEN DORON 
ENGLISH 
Paul Wards’s World 9-11 lat
Kurs Paul Ward’s World jest przeznaczony dla dzieci w wieku 9-11 lat. Uczniowie 

poznają nowe struktury gramatyczne oraz pisownię i wymowę około 1 700 słówek. 

Cechą szczególną kursu są Tongue Twisters – zabawne, trudne do prawidłowego 

wypowiedzenia zbitki wyrazów, które uwrażliwiają dziecko na specyfikę angielskich 

głosek, kształtują dykcję i utrwalają przyswajane wyrażenia. Zajęcia obejmują 

ćwiczenia z gramatyki, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem. Kurs 

wspiera naukę angielskiego w szkole, a jego poziom odpowiada wymaganiom 

stawianym na egzaminie Cambridge Starters. Podchodzący do niego absolwenci 

kursu Paul Ward’s World osiągają znakomite wyniki.

Paul Ward and the Treasure 10-13 lat
Paul Ward and the Treasure to kurs przygotowany z myślą o uczniach pomiędzy 

10 a 13 rokiem życia, którzy potrafią już czytać i pisać po angielsku. Poruszane 

na zajęciach zagadnienia odpowiadają treściom realizowanym w ostatnich 

klasach szkoły podstawowej. W sposób systematyczny wprowadzana jest także 

gramatyka języka angielskiego. Uczniowie opanowują ponad 2 000 słów i trenują 

ich wykorzystanie w rozmaitych sytuacjach. Stosowane są również elementy 

sugestopedii – niezwykłej metody pozwalającej na naukę nawet szybszą niż ma 

to miejsce przy użyciu tradycyjnych technik.



KURSY HELEN DORON 
ENGLISH 
Teen English 
składają się 4 kursy (Teen Talent, Teen Choices, Teen Express, Teen 

Success), którewykorzystują założenia Helen Doron w pracy z 

młodzieżą w wieku od 12 do 19 lat. Podstawowe zasady metodyczne 

są niezmienne – kursanci pracują w małych grupach (4-12 osób) i 

słuchają w domu anglojęzycznych nagrań. Ich treść jest dostosowana 

do potrzeb nastolatków i porusza istotne dla nich zagadnienia. Kolejną 

cechą wyróżniającą Teen English na tle innych zajęć jest dostęp do 

Facebook Common Chat Room, aplikacji umożliwiającej rozmowy z 

uczestnikami kursów z całego świata. Dodatkowo można także słuchać 

anglojęzycznych audycji w Helen Doron Radio.

Teen English składa się z 4 etapów, które jeśli są realizowane po 

programach Helen Doron dla młodszych dzieci, stają się ich naturalną 

kontynuacją. Jeśli zaś nastolatek rozpoczyna dopiero naukę naszą metodą, 

jest kwalifikowany na jeden z kursów na podstawie testu poziomującego. 

Programy składające się na Teen English to: Teen Talent, Teen Choices, 

Teen Express i Teen Success.



KURSY WAKACYJNE:

Helen Doron przygotowało bogatą ofertę kursów językowych. Część z 

nich kładzie nacisk na poznawanie angielskiego poprzez zabawy, a część 

jest intensywną nauką, która umożliwia nadgonienie lub wyprzedzenie 

szkolnego materiału. Kursy są krótkie. Stworzono je z myślą o przerwach w 

czasie roku szkolnego (np. ferie) i letnich wakacjach. Zawierają elementy 

teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne. 

Wakacyjny Fun with Flupe – (3-7 lat) 
Dzieci uczą się angielskiego poznając filmowe przygody stworka  Flupe’a. 

Program zawiera dużo gier, piosenek, działań twórczych i eksperymentów.

Wakacyjny Jump with Joey 
Przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Dzieci uczą się angielskiego 

śledząc animowane przygody Joey’ego, Millie i Paula.

I am the World – (4-9 lat) 
Dzieci udają się w wirtualną podróż dookoła świata. Uczą się angielskiego 

poprzez dramę, gry, tańce, gotowanie i wykonywanie prac plastycznych.

English through Drama – (7-12 lat) 
Dzieci uczą się angielskiego z klasycznych bajek, przygotowując ich 

sceniczną adaptację.



Get Ahead & Catch Up – (6-12 lat) 
Dla uczniów, którzy znają już angielski. Ten kurs to intensywna powtórka 

materiału.

Paul Ward’s World  – (10-12 lat) 
Paul Ward i jego przyjaciele uczą się razem z uczestnikami kursu. Dzieci 

poznają wiele interesujących faktów o niemalże 20 krajach świata, 

uczą się praktycznego słownictwa i zdobywają umiejętności językowe 

przydatne w podróży.

PRZYJĘCIA 
URODZINOWE
Helen Doron organizuje również przyjęcia urodzinowe dla dzieci od 4 

do 9 roku życia. Podczas 90-minutowej imprezy dzieci wspólnie grają w 

gry, śpiewają piosenki, dobrze się bawią z językiem angielskim. Rodzice 

mają do wyboru jeden z sześciu tematycznych scenariuszy. Przyjęcie 

poprowadzi lektor HDE. Materiały są przygotowane dla wszystkich 

uczestników urodzinowego party. 
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