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                                                           ANNOTATION 

       Whenever I attempt to present grammar to young learners, I have to face several 

difficulties. As it is usually not possible to avoid explaining the theory of grammar, it is a 

challenging task to find such ways which enable young learners to internalise the new pieces 

of information and encourage them to use the new skills and knowledge in practice. 

    The aims of my master thesis are to study and describe the development of children’s 

intelligence from the viewpoint of learning abilities and mention such methods which follow 

the principles of the development.  

    The practical part will deal with the real usage of methods in English lessons and we will 
endeavour to summarise the most important facts which concern deductive and inductive 
approach. The methods described in the theoretical part will be used in practice and to be 
able to summarise our observation, children will be given tests. The results of the tests will 
be analysed to find out which approach is more suitable for young learners.
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