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Moż l iwości wykorzystania l i teratury „osobnej”1

wś ród dzieci uczących s ię  języka polsk iego

uż we wczesnym dzieciństwie mały człowiek zapoznaje się z przeznaczonymi
dla siebie utworami literackimi. Odbywa się to najczęściej przez pośrednika –
osobę dorosłą i przez jej wybór. Utwór nadany przez dorosłego staje się roz-

rusznikiem wyobraźni dziecięcej. I to nie tylko pojedyncze, szczegółowe tytuły, ale
„cała »literatura« [wiersze, bajeczki – B.N.-Sz.] – przeczytana, opanowana pamięciowo,
staje się ogólnym odniesieniem. I już staje się zbiorem sposobów, tematów, a nawet
konwencji. Już i nazywanie, i opanowywanie świata nowo poznawanego odbywa się
[…] za pomocą tych pierwszych tekstów kultury”2.

Taki zespół działań wychowawczych – świadomych, a także spontanicznych,
prowadzących do wytworzenia u dziecka potrzeby korzystania z tekstów literackich
(pisanych) określany jest terminem inicjacji literackiej3. Jej punktem docelowym
jest powstanie potrzeby obcowania z literaturą, z komunikacją pisaną.

Inicjacja literacka ma więc także zasadnicze znaczenie w momencie, gdy dziecko
uczy się języka obcego, a tekst literacki staje się swego rodzaju wprowadzeniem do
tego języka i danej kultury.

Utwór literacki ma wtedy jeszcze większe znaczenie dla odbiorcy. Bo pełni rolę
tekstu literackiego w ogóle (jak w języku rodzimym), który „ustawia” kontakt
z książką na właściwej płaszczyźnie, buduje zażyłość dziecka z literaturą4. Korzystanie
z literatury zaspokaja też potrzebę zabawy i akceptacji, przynależności do grupy, buduje
zażyłość z opiekunem (odbiorcą-pośrednikiem), rodzi więź emocjonalną.

Jednak tekst literacki wprowadzony do nauki języka obcego pełni szereg dodatko-
wych funkcji. W zależności od rodzaju tekstu i jego specyficznych cech może służyć
                                                          

1 Terminu tego, oznaczającego literaturę dziecięcą i młodzieżową, używam za J. Cieślikowskim.
2 J. Cieślikowski: Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław 1975, s. 87.
3 Por. J. Papuzińska: Czytanie domowe. Warszawa 1975.
4 W twórczości wszystkich narodów i wszystkich kultur istnieją teksty słowne przeznaczone dla ma-

łych dzieci: kołysanki, piosenki, zabawy, w których słowo łączy się z gestem i melodią. Por. J. Cieśli-
kowski: Literatura i podkultura…
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do kształcenia w zakresie wymowy, rytmu i intonacji, do nauki słownictwa, do ćwi-
czeń rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, wreszcie – przez liczne ćwi-
czenia transformacyjne – do rozwijania sprawności pisania. Zapoznaje także ze
specyfiką tekstów kultury.

Dodatkową zaletą tekstu literackiego (dla dzieci) jest przy tym wnoszenie czynni-
ków motywacyjnych do nauki i zapewnienie naturalności komunikacyjnej, a przez
to niewymuszone aktywizowanie podmiotu nauczania – ucznia. Od aktywności
dziecka zależy – według twierdzeń pedagogiki antropocentrycznej – jego prawidło-
wy oraz wielostronny rozwój fizyczny, osobowościowy, intelektualny i społeczny.
W czynnym działaniu kształtują się zainteresowania i uzdolnienia dziecka. Doniosłą
rolę aktywności w rozwoju podkreślali pedagodzy i psychologowie: S. Szuman,
J. Piaget, J.P.W. Dawid, C. Freinet i H. Read, a także dydaktycy (doniosła rola me-
tod aktywizujacych w nauczaniu).

Dydaktyka wyróżnia kilka rodzajów aktywności:
– aktywność sensomotoryczna (polegająca na działaniu);
– aktywność emocjonalna (związana z motywacją i przeżywaniem);
– aktywność werbalna (ekspresja słowna w monologu, dialogu, dyskusji);
– aktywność intelektualna (obejmująca transformację wiedzy i różne typy myślenia);
– aktywność recepcyjna (nastawiona na umiejętność odbioru komunikatów).
Dobra książka uruchamia je wszystkie, zwłaszcza książka dla dziecka młodszego

(jako twór synkretyczny i intersemiotyczny).

Dziecko traktuje książkę (tekst literacki) jako twór otwarty na działanie własne, podejmuje z nią gry
i zabawy, poddaje licznym transformacjom. Inspirowane pomysłami i propozycjami twórców książki
(autor-grafik-edytor) żywo na nie reaguje oraz ujawnia właściwości naśladowcze i kreacyjne5.

Z. Adamczykowa wyróżnia w dziecięcej percepcji literatury kilka typów postaw
aktywnych (w oparciu o typologię R. Glotona i C. Clero6):

– aktywność intencjonalna (inspirowana, „wpisana” w tekst literacki lub w książkę;
charakterystyczna dla twórczości dydaktyczno-pragmatycznej, ujawnia się w kon-
takcie z książką-zabawką czy książką edukacyjną dla najmłodszych);

– aktywność naśladowcza (odtwórcza): polegająca na „kopiowaniu” wzorów:
naśladowaniu postaci, sytuacji – w rzeczywistym życiu;

– dynamiczna, zakładająca własną inwencję dziecka podejmującego działanie
autonomiczne – wytwórcze lub wolicjonalne (prowadzące do zachowań emo-
cjonalnych i empatycznych w postawach wobec realnych problemów);

– aktywność kompatybilna, wyzwolona w wyniku oddziaływania dwóch bodź-
ców – multimedialne oddziaływanie tego samego tekstu, np. książki i filmu,
książki z nagraniem – uruchamiające odbiór wielozmysłowy;

– aktywność twórcza, ekspresja dziecka, oryginalna; może wyzwalać kreatyw-
                                                          

5 Z. Adamczykowa: Literatura dziecięca. Funkcje – kategorie – gatunki. Warszawa 2004, s. 40.
6 R. Gloton, C. Clero: Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1985, s. 56–57.
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ność: manualną, gestualną i motoryczną, wokalno-muzyczną, plastyczną, dra-
matyczną, werbalną (np. poezjowanie)7.

Autorka pisze, iż nie sposób ich jednoznacznie rozróżnić i zdefiniować, ponieważ
w aktywnych postawach i zachowniach dziecka ujawniają się skłonności do działań
symultanicznych, a te stanowią istotę istnienia dziecka w świecie i są podstawą jego
pełnego rozwoju. Jednak warto o tych postawach pamiętać przy doborze tekstów z lite-
ratury dziecięcej do działań lekcyjnych. Dominują wśród tych postaw: aktywność inten-
cjonalna, aktywność naśladowcza i twórcza.

Wskażmy parę przykładów.
1. „Aktywizująca [intencjonalna] funkcja książki (literatury) dla dziecka najwyraźniej

realizuje się w typie książki-zabawki i książki edukacyjno-ludycznej, przeznaczonej dla
najmłodszego odbiorcy, gdyż jest w nie intencjonalnie wpisana. Takie książki […] wy-
muszają wielokierunkowy odbiór i wyzwalają różnorodne działania dziecka, np. manu-
alne…”8 Do aktywnych działań odbiorczych inspirują też przedmowy, w których wy-
dawcy zwracają się do czytelnika, pobudzając go do myślenia i działań, w których auto-
rzy zapraszają odbiorcę do środka tekstu z zachętą do współtworzenia.

Intencję aktywizowania odbiorcy zawierają też wiersze oparte na koncepcie gry
językowej, które służą zabawie, a jednocześnie rozbudzają świadomość językową
dziecięcego odbiorcy. Teksty te szczególnie nadają się do wykorzystania w trakcie
nauczania języka polskiego jako obcego, bo dzieci lubią eksperymentować z języ-
kiem. Należą do nich wiersze J. Ratajczaka: Zabawa z lwem, Słoń i koń, Lisi alfabet,
W. Woroszylskiego: Felek, A. Marianowicza: Bawimy się w rymy, które zmuszają
dziecko do działań na tekście (szukanie słowa w słowie). Inny typ zabawy z języ-
kiem proponuje J. Ratajczak w wierszu Miauczący kotek:

Kotek miał
to, co chciał.
Miał miseczkę pełną mleka,
lecz na drugą porcję czekał.
Myszkę miał i wróbla miał,
lecz on ciągle czegoś chciał.
Miał! […]

Dzieci lubią przekorną grę ze słowami – przekręcenie, stwarzanie języków tajnych,
przedrzeźnianie. Rzadko w tych zabawach wyzyskują wieloznaczność słów, bo według
przekonania młodszych dzieci każda nazwa ma przyporządkowane jedno znaczenie.
Tymczasem Ratajczak pokazuje przykład prostego i przystępnego użycia homonimii
w tekście nawiązującym wyraźnie do Kotka Juliana Tuwima. Jednak J. Tuwim nadaje
miauknięciu kota „ludzką” motywację (łączy „miau” z 3. os. czasownika mieć), wpro-
wadza znaczenie do asemantycznego dźwięku i interpretuje go antropomorficznie.
                                                          

7 Z. Adamczykowa: Literatura dziecięca…, s. 41.
8 Tamże, s. 42.
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U Ratajczaka czasownik miał występuje w podwójnej funkcji:
– podstawowej – dosłownej, nazywającej;
– naśladującej głos kota.
Wykorzystana została homonimia brzmieniowa (homofonia) czasownika – kotek

ani razu się nie odzywa, a kontekst składniowy uściśla znaczenie „miał”. Tylko
w tytule kotek jest miauczący. Jednak odbiór czytanego tekstu wprowadza poczucie
niejasności: zamazuje granice znaczeniowe – zwłaszcza w ostatnich wersach – kiedy
„miał” występuje bez kontekstu składniowego. Wielokrotne bezkontekstowe powtó-
rzenie odsłania grę z językiem9.

Tekst, który samoistnie uruchamia postawy aktywne można wykorzystać do wielu
celów dydaktycznych, takich jak: kształcenie percepcji słuchowej, wprowadzenie
wieloznaczności, rekcji czasownika mieć, rozróżnienie między mową a pismem,
wreszcie – wskazanie na funkcje literackie chwytu językowego (zabawa). W tekst
wpisana jest ponadto intencja głośnego czytania z wtórowaniem i naśladowaniem
głosu kotka, by nawiązać do znaczenia z tytułu wiersza.

2. Naśladownictwo jest naturalnym składnikiem rozwoju intelektualno-osobo-
wościowego dziecka i pojawia się w różnorodnych sferach jego życia. Dziecko
poszukuje autorytetów i wzorów wśród swoich najbliższych (rodzice, rówieśnicy),
z czasem w obszarach kultury/popkultury (bohaterowie, aktorzy, sportowcy). Woli-
cjonalne są też reakcje na literaturę – rozbudzona wyobraźnia odbiorcy-dziecka
wyzwala empatię i prowadzi do projekcji własnej przyszłości i swego miejsca
w świecie. Ujawniają się one jako:

– działania i decyzje podejmowane pod wpływem lektury, reprodukujące wzorce
literackie i przenoszone do otaczającej rzeczywistości (opieka nad zwierzęta-
mi, zachowania ekologiczne) lub do życiowych planów;

– działania wokół tekstu – jeśli ma on wyrazistą strukturę, może stanowić matry-
cę dla literacko-słownej zabawy, często wyzwala inwencję twórczą, czasami
wręcz nonsensowne „bzdurzenie” do rymu10.

Najczęściej naśladownictwo dotyczy tekstów nawiązujących do zabaw języko-
wych lub do folkloru dziecięcego (np. do świata na opak). Wiele wierszy współcze-
snych poetów, takich jak: W. Chotomska, J. Ficowski, T. Kubiak, A. Marianowicz,
D. Wawiłow, J. Kulmowa, L.J. Kern, J. Ratajczak, opartych na zabawie językiem
(paronomazje, homofony, deleksykalizacja słów i zwrotów frazeologicznych, po-
szukiwanie słów w słowie11) może prowokować odbiorcę do zajęcia postawy naśla-
dowczej.

Spójrzmy na tekst J. Tuwima O panu Tralalińskim.
                                                          

9 Interpretacja oparta na: W. Żuchowska: Oswajanie ze sztuką słowa. Warszawa 1992, s. 117–119.
10 Por. Z. Adamczykowa: Literatura dziecięca…
11 Znakomity przykład edukacyjnego naśladownictwa tekstów wprowadza Z.A. Kłakówna w Sztuce

pisania. Jest wśród nich Felek W. Woroszylskiego. Autorka wykorzystała do tego celu metodę analizy
i twórczego wykorzystania wzoru.
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W potocznym użyciu słowa są na ogół jednoznaczne. W utworze literackim nabie-
rają nowych, dodatkowych znaczeń i pełnią nie tylko funkcje poznawcze (służą „upo-
rządkowaniu naddanemu” i odkrywają nowe sensy). I właśnie dlatego warto je poka-
zać dzieciom uczącym się języka. Warstwa zdarzeniowa wspomnianego tekstu jest
skromna. Rozprzestrzenianie się śpiewu w otoczeniu słynnego śpiewaka jest tylko
pretekstem do zabawy językiem: do wymyślania nieskończonego szeregu słów two-
rzonych według jednego wzorca – lista nazw wymyślana nieraz przez małe dziecko na
użytek jednego zdarzenia, jednego skojarzenia może być bardzo długa. Słowa te są
nazwami „na niby” rzeczy i osób występujących w otoczeniu śpiewaka (stąd cząstka
wzięta z jego nazwiska – nazwa, „mówiąc”, naśladując śpiew, informuje zarazem
o wykonywanym zawodzie). Wyliczanie niezwykłych imion, powtarzających ten sam
dźwięk tworzy zabawny efekt spiętrzenia, z „wyłuskanym” każdorazowo sensem
przez zestawienie z rzeczownikiem pospolitym. Daje to w efekcie „wirtuozerski popis
skojarzeń dźwiękowych”, melodyjność i rytm. Wiersz sam staje się muzyczny i „kusi”
do naśladowania. Onomatopeiczność tekstu staje się cechą dominującą – opartą
o tworzenie nowych słów – nazwy fikcyjne pozwalają odkryć strukturę słowa:

W Śpiewowicach, pięknym mieście,
Na ulicy Wesolińskiej
Mieszka sobie słynny śpiewak,
Pan Tralisław Tralaliński.
Jego żona – Tralalona,
Jego córka – Tralalurka,
Jego synek – Tralalinek,
Jego piesek – Tralalesek.
No a kotek? Jest i kotek,
Kotek zwie się Tralalotek.
Oprócz tego jest papużka,
Bardzo śmieszna Tralalużka…

W wierszu odsłonięty został mechanizm słowotwórczy, który zachęca do pożytecznej
zabawy w tworzenie ciągów nowych skojarzeń według wpisanego w tekst wzoru. Jest to
ogromnie ważne ćwiczenie, ponieważ nazwy realne, odnoszące się do rzeczywistego
świata, zakotwiczają uwagę w zewnętrznej wobec tekstu rzeczywistości, „nazewnictwo”
fikcyjne jest tym elementem, który sam prowokuje do analizy, jest bardziej czytelne,
rodzi dociekliwość językową (dlaczego tak?), zaspokajają też dziecięcą potrzebę twór-
czości językowej12. Użycie tych ćwiczeń na zajęciach dla dzieci uczących się języka
polskiego będzie spełniać co najmniej kilka ważnych funkcji: może służyć klasyfikacji
nazw rzeczownikowych należących do różnych kategorii (rzeczy, zwierzęta, zawody
osób), ukazać mechanizmy słowotwórcze poszczególnych kategorii (nazw zawodów,
imion), wyjaśnić funkcjonowanie neologizmów, wreszcie – może służyć zabawie języ-
kowej w tworzenie rymujących się nazw lub w odgadywanie nazw z jednego pola se-
                                                          

12 Interpretacja oparta na: W. Żuchowska: Oswajanie… Warszawa 1992, s. 105–109.
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mantycznego, które ukryły się za neologizmami (tralalesło – krzesło, tralaliczek – stoli-
czek, tralalafa – szafa; tralaliżka – łyżka, tralalanka – filiżanka itd.). Zabiegi wokół
tekstu mogą też skupić się na ćwiczeniach artykulacyjnych, jako że ciągi przedstawio-
nych nazw nie są łatwe do wymówienia.

Postawa naśladowcza inspirowana przez teksty literackie wpływa na wzbogacenie
słownictwa, kształci spostrzegawczość, budzi refleksje nad językiem, uruchamia
zabawę słowem.

3. Literatura dziecięca i młodzieżowa inspiruje swego odbiorcę do spontanicznych
działań twórczych – do rysowania, tańca, śpiewu, poezjowania. Wystarczy, że utwór
spodoba się dziecku, by wyzwolić działania, wyrażające ekspresję wewnętrzną.

Tę naturalną skłonność dziecka można wykorzystać w nauczaniu języka polskiego
podczas kształcenia sprawności pisania, wspierając się na metodach kształcenia
sprawności językowej13. Przy niewielkiej jeszcze sprawności językowej dziecka
warto wykorzystać metodę przekładu intersemiotycznego, szczególnie efektywnej
w pracy z poezją. Metodę praktyki pisarskiej oraz metodę analizy i twórczego wyko-
                                                          

13 Według klasyfikacji A. Dyduchowej. Autorka wyróżnia pięć metod: 1) metoda analizy i twórczego
naśladowania wzorów, 2) metoda praktyki pisarskiej, 3) metoda przekładu intersemiotycznego, 4) metoda
norm i instrukcji, 5) metoda okazjonalnych ćwiczeń sprawnościowych.

Metoda praktyki pisarskiej sięga do techniki tekstu swobodnego Celestyna Freineta. Uczniowie piszą lub
mówią swobodnie to, co w danym momencie chcą przekazać otoczeniu, w dowolnej formie, np. w postaci
wiersza, na gazetce ściennej, podczas publicznych wystąpień czy w kronice szkolnej. Tzw. swobodne teksty
wymagają różnych ćwiczeń sprawnościowych – słownikowych, gramatycznych, stylistycznych, kompozycyj-
nych, by nadać tym formom postać najdoskonalszą, adekwatną do sytuacji komunikacyjnej. Ćwiczenia te z kolei
prowadzą do indywidualizacji kształcenia języka ucznia, wyzwalają twórczy sposób myślenia i odczuwania.

Metoda analizy i twórczego wykorzystania wzoru korzysta z walorów różnego rodzaju gotowych wypowie-
dzi (utwór literacki lub jego fragment, tekst przygotowany specjalnie przez nauczyciela bądź tekst uczniowski
spełniający warunki wzorowej wypowiedzi). W ten sposób można ukazać dziecku harmonijną i spójną kompo-
zycję tekstu, jasność narracji, środki językowe, cechy stylistyczne wypowiedzi uwarunkowane sytuacją komuni-
kacyjną itp. Metoda ta zakłada obecność w toku lekcji różnorodnych ćwiczeń, kierujących analizą tekstu, ćwi-
czeń w operowaniu tworzywem językowym na innym materiale językowym, wreszcie ćwiczeń twórczych –
transformacyjnych (praktyczne rozwijanie zbliżonych tematów).

Metoda przekładu intersemiotycznego polega na przekładzie jednego systemu znaków na drugi.
Dziecko łatwiej potrafi ująć i wyrazić swoją wiedzę, wyobrażenia i doznania działaniem, gestem, mimiką,
rysunkiem, tańcem itp. Metodę tę można realizować w formie różnych ćwiczeń.

Najistotniejszym elementem dydaktycznym podczas realizacji lekcji tą metodą jest wypowiedź uczniowska
na temat przekładu, gdyż sprowokowana pytaniem nauczyciela („dlaczego tak to wykonałeś?”) stwarza natural-
ną okazję do werbalizowania wniosków analitycznych bądź interpretacyjnych dotyczących czytanego tekstu.

Metoda norm i instrukcji polega na tym, że uczniowie wyposażeni w pewien instruktaż, będący wiedzą
teoretyczną na temat konstrukcji wypowiedzi, samodzielnie komponują własne teksty. Redagowanie prac,
ich korekta oraz ćwiczenia trwają tak długo aż wypowiedź uczniowska będzie odpowiadać normom.

Okazjonalne ćwiczenia sprawnościowe obejmują ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne, składniowe, kom-
pozycyjne, redakcyjne, stylistyczne, które w sposób pośredni kształcą język ucznia. Powinny one być podpo-
rządkowane tematowi zajęć, stanowić ich integralną część, a także korelować z metodami przyjętymi na lekcji.

Metody wydają się być skuteczne, bo preferują aktywny udział ucznia w procesie dochodzenia do
umiejętności i nawyków.
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rzystania wzoru można wykorzystać podczas inspirowania do tworzenia prozator-
skich form wypowiedzi.

Podstawowym warunkiem wyzwalania się ekspresji twórczej dziecka w kontak-
tach z literaturą jest przeżycie literackie, a jest ono możliwe, jeśli łączy się z odnie-
sieniem do świata dziecka, do jego zainteresowań – B. Żurakowski nazywa je pa-
idialnością14. Ponadto musi zaistnieć potrzeba wyrażania siebie i radość odczuwana
z samorealizacji siebie. Niezwykle istotny będzie w tym momencie wybór tekstu
uruchamiającego tę potrzebę. Chciałabym poddać obserwacji taki rodzaj tekstu
z kręgu literatury dziecięcej, który głęboko porusza wyobraźnię dziecięcą, a jego
odczytanie możliwe jest także w języku ojczystym. Tekst taki jest dobrą podstawą
do umotywowanego tworzenia tekstu własnego.

Niezwykle ważne jest także, by strategie nauczyciela nastawione były na inicjo-
wanie dyskursu i pomoc w organizowaniu twórczych działań uczniów. Formy ko-
munikowania dalekie są wtedy od sztuczności dialogu szkolnego15, kontakt nauczy-
ciela z dziećmi – jest bardziej naturalny, a układ ról – czasem zmienia się w układ
partnerski. Uczeń może się stać „specjalistą” w zakresie konkretnego tekstu (np.
lepiej od nauczyciela zna szczegóły kolejnych tomów ulubionej książki). Rolą na-
uczyciela jest wtedy zaaranżowanie takiej sytuacji motywacyjnej, by uczeń jako
twórca wypowiadał się bez przymusu na temat lektury. Na podstawie obserwowa-
nych działań uczniów można stwierdzić, że wypowiadają się oni chętniej w nawią-
zaniu do konkretnego tekstu: w określonej formie (też konkretnej, bo danej w tek-
ście), w ramach wyznaczonych przez semantyczne i pragmatyczne reguły lektury
niż za pomocą tekstów całkowicie swobodnych16.

Do ich powstania może przyczynić się lekcyjny kontakt z lekturą-wzorem, np.
z pierwszym tomem cyklu o Harrym Potterze J.K. Rowling17. W przypadku tego
utworu uczniom zwykle tak bardzo odpowiada nowy typ bohatera, że identyfikując
się z nim, wielokrotnie proszą o powrót do lektury (lub nowego tomu cyklu).

Ta lektura i dziecięca fascynacja bohaterem może być wykorzystana w nabywaniu
kompetencji „w operowaniu pisaną odmianą języka”, a wypracowane teksty stają się
rezultatem „wysiłku podejmowanego ze świadomością możliwości rozmaitego od-
krywania i kształtowania znaczeń za pomocą języka”18.

Nawiązanie do popularnej powieści pełni funkcję strategii motywacyjnej do po-
dejmowania działań z użyciem języka. Zamiast analizy rymów dzieci będą się uczyć
                                                          

14 B. Żurakowski: Wartości estetyczne w literaturze. W: Wartości w świecie dziecka i w sztuce dla
dziecka. Red. M. Tyszkowa, B. Żurakowski. Warszawa 1984, s. 221.

15 M. Madejowa: Proces porozumiewania się a praktyka szkolna. W: Kształcenie porozumiewania się.
Red. S. Gajda, J. Nocoń. Opole 1994, s. 161–162.

16 Por. chętne podejmowanie przez uczniów działań przy zastosowaniu metody analizy i twórczego
wykorzystania wzoru A. Dyduchowej.

17 Chodzi o I tom cyklu pt. Harry Potter i kamień filozoficzny.
18 Z.A Kłakówna, I. Steczko, K. Wiatr: Sztuka pisania. Klasy 1–3 gimnazjum. Książka dla nauczyciela.

Kraków 2003, s. 11–12.
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układania zaklęć, zamiast zwykłego przepisu kulinarnego – stworzą przepis na napój
magiczny, jak to czynił ulubiony bohater, Harry Potter. Uczniowie będą niezwykle
zaangażowani w działanie pisarskie, ponieważ interakcja w grupie pozwoli na
wspólne, sprawniejsze tworzenie tekstu, a oparcie na ulubionej lekturze zrodzi
u nich wspólnotę uczuciową19.

Powstające formy wypowiedzi – przepis kulinarny, rymy (niezależnie od upraw-
nionych błędów), są zwykle na wyższym poziomie niż wprowadzane w sposób
tradycyjny. Bywa, że pojawią się dodatkowo walory humorystyczne, wskazujące na
wyobraźnię małych twórców i świadomość tekstotwórczą20.

Strategiczna funkcja lektury, jej rola motywacyjna, może też być wykorzystywana
w tradycyjnej interakcji dydaktycznej21. Krótkie fragmenty z cyklu o Harrym Potterze

                                                          
19 Oto rezultaty pracy dzieci z polskiej szkoły – przykłady zaklęć:

1. Czary, mary, dwa ogary. 2. Czary, mary, dwa ogary, garnek stary, szczurów chmary.
Niech się spełnią me zamiary. Hokus pokus, maka taka, zaraz zmienię cię w robaka!
Niech się schowa nocą sowa.
Niech słoneczko wnet zaświeci. 3. Żółci się kwaśna cytryna,
Niech rozśmieszy wszystkie dzieci. Wiosna piękna się zaczyna.

Duża róża się czerwieni.
Niech się mrówka w słonia zmieni!

20 Oto efekty pracy dzieci z polskiej szkoły – przykłady na magiczne przepisy:
E l i k s i r  p r z e p ę d z a j ą c y  z ł y  h u m o r
Składniki: 1. Sok z trzech jabłek czerwonego koloru; 2. Wyciąg z kiści winogron; 3. Sok wyciśnięty

z siedmiu mandarynek; 4. Łyżka złocistego miodu lipcowego; 5. Pół tabliczki gorzkiej czekolady; 6. Pięć
słodkich migdałów; 7. Listek mięty.

Sposób przyrządzenia: Owoce opłukać pod krystalicznie czystą wodą. Mandarynki sparzyć dodatkowo wrząt-
kiem. Wycisnąć sok z owoców. Aby uzyskać klarowny sok, służący do sporządzenia eliksiru rozweselającego,
należy go przefiltrować trzykrotnie i bardzo szybko przez idealnie białą bibułkę. Można zwiększyć siłę działania
eliksiru przez jego delikatne zmieszanie z łyżką miodu. Sparzone i obrane ze skórki migdały oraz gorzką czeko-
ladę pogryzać po każdym łyku eliksiru podawanego razem z listkiem mięty. Eliksir zyskuje jeszcze na mocy,
kiedy połączyć jego działanie z porcją lodów lub dużą górą bitej śmietany.

O dowcipie świadczą kolejne przepisy, rymowany i nierymowany (klasa 4.):
E l i k s i r  n a  p o r o s t  w ł o s ó w
Składniki: 1. Nóżka pająka i głowa bąka; 2. 4 ogary i 3 komary; 3. Oko wampira i mała żmija;

4. Sproszkowany ogon świnki; 5. 3 truskawki, 2 malinki.
To wymieszać, ugotować. Potem głowę posmarować.
E l i k s i r  n a  mą d r o ś ć
Składniki: 1. Słownik ortograficzny; 2. Kalkulator; 3. Słownik j. angielskiego i niemieckiego; 4. Książ-

ka „Życie w dawnej Polsce”; 5. globus; 6. nuty Chopina.
Sposób przygotowania: Do kociołka wlać wodę, zagotować. Wrzucić wszystkie przygotowane składniki

i gotować 25 minut na wolnym ogniu. Wypowiedzieć zaklęcie: „Czary-mary, fiku-miku, rozum wpada do
mojego notesika”. Wypowiadając zaklęcie, stale mieszać w kociołku.

Stosowanie: Rano przed śniadaniem wypić jeden kubek eliksiru. Efekt będzie widać w szkole – same szóstki.
21 Por. D. Bula, B. Niesporek-Szamburska: Kultura popularna a edukacja językowa dzieci i młodzieży.

W: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. Red. B. Myrdzik,
M. Karwatowska. Lublin 2005.
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(jako materiał do ćwiczeń) mogą zdecydować o aktywności uczniów w czasie pracy nad
ortografią czy interpunkcją: wystarczy, że praca w małych grupach będzie zorganizowa-
na w oparciu o przynależność uczniów do dormitoriów z Hogwartu. Nie do przecenienia
jest także zaangażowanie uczniów w czasie przygotowań do lekcji, a także fakt, iż takie
podejście do tekstu literackiego inspiruje do starannego opracowania formy pod wzglę-
dem „edytorskim”, co znakomicie służy dalszej interakcji w szerszym, uczniowskim
odbiorze22.

Jak widać z przykładów, tekst lektury, odpowiednio wykorzystany, może rozwijać
kompetencje językowe dziecka. Sam uczeń, tworząc własne „dzieło”, w sposób
naturalny sięga po wcześniejsze doświadczenie lekturowe (także we własnym języ-
ku), korzysta z inspiracji tekstowej, z wiedzy potocznej i własnej kreatywności. Bo
jak stwierdził M. Bachtin im „swobodniej posługujemy się nimi [gatunkami, tek-
stami], tym pełniej odsłaniamy własną indywidualność […], zgrabniej i subtelniej
odzwierciedlamy niepowtarzalną sytuację, w jakiej przebiega porozumiewanie się –
jednym słowem: tym doskonalej realizujemy nasz własny zamiar językowy”23.
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22 Nawiązanie do Harry’ego Pottera skłania dzieci do starannego przygotowania: z własnej woli przy-

noszą na lekcje stroje, naczynia, przyrządy, by zaaranżować atmosferę magicznej pracowni i zbliżyć się
do działań ulubionego bohatera. Dzieje się tak za każdym razem, kiedy zajęcia uczniów są związane
z cyklem J.K. Rowling. Strona edytorska, np. zaklęć i przepisów, naśladuje „autentyzm” i nawiązuje do
kultury, z której jakoby wywodzą się teksty.

23 M. Bachtin: Estetyka twórczości słownej. Warszawa 1986, s. 376.
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