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Uczyć  przez zabawę  –

od nabywania języka ojczystego do nauki języka obcego

ziecko opanowuje ojczysty język mówiony spontanicznie, w naturalnym
procesie akwizycji. Początkowo poznaje go w środowisku rodzinnym. Ro-
dzina bowiem „stwarza własne środowisko kulturowe, swój mniej lub bar-

dziej wyraźny styl życia, swoje indywidualne sposoby wyrażania się, swoje zwy-
czaje, nawyki, (…) w ramach ogólnej zbiorowości, narodu lub klasy – i to środowi-
sko kulturowe kształtuje osobowość dzieci w procesie socjalizacji” (Szczepański
1980, 302). Nabywać doświadczenia językowe oznacza: „przyswajać zarówno re-
guły użycia tegoż języka, jak i reguły systemu formalnego”. Znać język to znaczy
wiedzieć – „jakiej odmiany języka należy użyć w danej sytuacji, jak zmienić styl
wypowiedzi w zależności od tego, do kogo w danej chwili się (…) (mówi –
B.N.-S.); kiedy i jakie gesty powinny towarzyszyć danej wypowiedzi” (Criper, Wid-
dowson 1986, 156). Język jest bowiem najsilniejszym wyróżnikiem odmienności kultu-
rowej. Stanowi klucz do zrozumienia świata i jego obiektów. W rzeczywistości „»realny
świat« jest w znacznej mierze zbudowany nieświadomie na zwyczajach językowych
danej grupy” (Sapir 1978, 87). Fakt ten ma niebagatelne znaczenie dla zrozumienia
zjawiska nabywania przez dziecko języka – pierwszego czy drugiego, jak też dla plano-
wania procesu kształcenia językowego w zakresie języka ojczystego i obcego, gdyż
światy, „w których żyją różne społeczeństwa, są odrębnymi światami, nie zaś tym sa-
mym światem, tylko opatrzonym odmiennymi etykietkami” (Sapir 1978, 88).

Rozwój języka dziecka charakteryzuje się najczęściej, ukazując zmiany na poziomie
fonologicznym, morfologicznym i syntaktycznym, semantycznym i komunikacyjnym.
Badacze języka dziecka potwierdzają też, że kolejność przyswajanych przez dziecko
dźwięków mowy jest identyczna niezależnie od języka, że w zakresie morfologii i skład-
ni dziecko postępuje od holofrazy (jednego słowa) przez wypowiedzi dwuwyrazowe,
mowę telegraficzną, sufiksy, morfemy gramatyczne, ku – w ostatniej fazie, już w wieku
wczesnoszkolnym – przekształcaniu przymiotników w przysłówki (ku morfemom de-
rywacyjnym) (Zimbardo 1999). W zakresie rozwoju semantycznego języka dziecka nie
ma już takiej zgodności. Najważniejsze hipotezy podkreślają istotę:
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– kolejności przyswajania cech semantycznych – od ogólnych do bardziej za-
wężonych (Zimbardo 1999);

– przyswajania prototypów jakiejś kategorii, stanowiącej punkt odniesienia,
przez dziecko (koncepcja E. Rosch);

– rozwój od konkretu do abstrakcji (od obrazu i nazwy przedmiotu do więk-
szych kategorii).

Jak zauważa E. Chromiec, odwołując się do badań I. Kurcz: „w ostatnich latach
obserwuje się tendencję do ujmowania tego rozwoju w całokształcie rozwoju proce-
su komunikowania się dzieci z otoczeniem społecznym i bada się uwarunkowania
tego procesu (…). Istotna jest intencja komunikacyjna dziecka; rozpatruje się jego
wypowiedzi w konkretnym kontekście sytuacyjnym” (Chromiec 2004, 43).

Proces nabywania języka drugiego jest od strony psychologicznej ogromnie
skomplikowany, w przebiegu tego procesu podkreśla się stanowczo, że poznawanie
nowego języka „znaczy więcej niż tylko opanowanie obcego systemu reguł. To powolny
proces wrastania w obcy język, kulturę i społeczeństwo” (Merten za: Chromiec 2004,
44). Nie wolno też zapominać, że zdolność opanowywania pierwszego, a potem drugie-
go języka, rozwinęła się u ludzi na przestrzeni wieków bez celowego edukowania.
Rolą współczesnej dydaktyki będzie więc wspieranie dziecka (małego człowieka)
w naturalnym wysiłku zdobywania nowych doświadczeń językowych – przez akty-
wizowanie czynników najbardziej wpływających na postępy, czyli aktywizowanie
u z d o l n i e ń  j ę z y k o w y c h  i  m o t y w a c j i  (Arabski 1985).

Howard Gardner, twórca teorii wielorakiej inteligencji, za element najzdrowszej
metody uczenia, motywujący wewnętrznie, uważa „uskrzydlanie” uczniów. Nazwą
tą określa wewnętrzny stan zadowolenia, a nawet radości, przy jednoczesnej kon-
centracji na wykonywanej czynności. Nie wymaga ono innych zachęt, ponieważ
nauka staje się przyjemnością:

Trzeba znaleźć coś, co się lubi (…). Dzieci zachowują się w szkole źle, kiedy się nudzą, a niespo-
kojne są wtedy, kiedy przerastają je zadania domowe. Najbardziej przykładasz się do nauki, kiedy
jest to coś, na czym ci zależy i zajmowanie się tym sprawia ci przyjemność (Gardner 2002, 214).

Uczeń może osiągnąć taki stan „uskrzydlenia”, kiedy poznaje wiedzę w sposób
aktywny, kiedy to niepostrzeżenie i bez przymusu uczy się w chwilach inspiracji
i zaciekawienia. Pobudzenie tej twórczej dyspozycji jest także sprawą relacji między
nauczającym a nauczanym. Bowiem warunkiem tego, aby dzieci zechciały się anga-
żować w jakiekolwiek wspólne działanie z nauczycielem, jest stworzenie przez
niego bezpiecznej, życzliwej atmosfery podczas lekcji.

Dzieci mają ogromny potencjał, ciekawość poznawczą i dużą łatwość w pozyskiwaniu
nowych wiadomości. Jak twierdzi Erik Erikson, w „żadnym innym okresie (…) jednost-
ka nie jest bardziej gotowa do szybkiego i łapczywego uczenia się, do stawania się »du-
żą« w sensie dzielenia obowiązku i dyscypliny i aktywnego działania” (Wilgocka-Okoń
1998, 10). Uczniowie, odpowiednio zachęceni przez otoczenie, odpowiadają na aktywi-
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zujące je bodźce. Byłoby to spore zaniedbanie, gdyby nie skorzystać z motywacji będą-
cej motorem ich działania, z elastyczności umysłowej, charakterystycznej dla jednostek
niedorosłych, zdolności słuchowej, artykulacyjnej oraz wielkiej wyobraźni1.

By jednak w pełni wykorzystać ten ogromny potencjał, młodsi uczniowie muszą być
w edukacji potraktowani holistycznie2 – w kontakcie z językiem najlepiej oddziałuje na
nich taka intensywność i wymiar czasu oraz taki układ czynników motywacyjnych,
z jakimi mamy do czynienia w warunkach naturalnych. Nie jest to możliwe w systemie
klasowo-lekcyjnym, jednak całościowość przekazywanej wiedzy w znacznej mierze
zapewnia zastosowanie odpowiednich form zajęć – sięgnięcie do technik ludycznych,
które zaspokajają fundamentalne potrzeby małego ucznia: wszelki ruch, działanie, ta-
niec, śpiew (Iluk 2005). Stosowane w nauczaniu młodszych dzieci umożliwiają pobu-
dzenie wszystkich zmysłów, a młodszy uczeń, poznając otaczający świat, korzysta z nich
w pełni: używa całego ciała, mimiki, ruchu. O wiele szybciej przyswaja też nowe treści,
jeśli nawiązują one do jego własnej ekspresji i naturalnej aktywności. Multisensoryczna
prezentacja treści ułatwia także percepcję materiału i zwiększa zdolność zapamiętywa-
nia. Taka prezentacja zachodzi w edukacji przy wykorzystaniu szeroko rozumianych
zabaw i gier. Zabawa jest przecież czynnością dobrze znaną uczniom z wczesnego
dzieciństwa, można więc założyć, że chętnie do niej powrócą.

By nie wdawać się w szczegółowe rozważania na temat różnic występujących
pomiędzy pojęciami gra i zabawa, warto odwołać się do podsumowującego je roz-
graniczenia, dokonanego na użytek ich wykorzystania w edukacji:

Zabawa w znaczeniu ogólnym odnosi się zatem do spontanicznej działalności typowej dla wieku
dziecięcego, wewnętrznie motywowanej i niepodlegającej ściśle określonym zewnętrznym re-
gułom. I choć działalności tej nie przyświeca określony cel, to jednak przypisać jej należy rów-
nież charakter funkcjonalny, gdyż przejawia się w twórczej aktywności dziecka nierozerwalnie
związanej z jego rozwojem w otoczeniu społeczno-kulturowym. Zabawa służy zaspokojeniu
dziecięcych zainteresowań oraz potrzeb (ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych),

                                                          
1 Naukowo dowiedziono, że uczenie się drugiego i kolejnego języka nie obciąża wcale umysłu dziecka,

jak twierdzono kiedyś, ale podnosi jego poziom intelektualny i stymuluje rozwój ogólny. Dziecko dwuję-
zyczne swobodnie przechodzi od jednych symboli do drugich. U dzieci bilingwalnych stwierdzono
również brak blokad spowodowanych nieśmiałością, lękiem przed wyśmianiem, które mogą utrudnić
dzieciom naukę języków obcych. Na marginesie warto dodać, iż za najbardziej sprzyjający wiek rozpoczęcia
nauki języka drugiego uważa się okres między czwartym a ósmym rokiem życia. Wtedy najsprawniejszy jest
aparat głosowy pozwalający na imitację, a mózg dziecka charakteryzuje się największą plastycznością i spe-
cjalną zdolnością niezbędną dla akwizycji języka. Koniec takiej gotowości do nabywania języka to 12–13
lat (mózg uległ już lateralizacji, dzieci znajdują się w fazie dojrzewania, a ucho słabnie na długości fal
charakterystycznych dla fonicznych form języka nieojczystego). Por. Chromiec 2004, 47.

2 Wskazuje na to zjawisko biligwizmu funkcjonalnego: „praktycznie każde dziecko w wieku 2 do 12 lat, któ-
remu zdarzy się zaistnieć w obcym kulturowo otoczeniu, wchodzi w interakcje, bez ingerencji dorosłych zaczy-
na posługiwać się językiem panującym wśród jego »obcych«, ale znaczących rówieśników (Fillmore, Grosjean,
Burling). Ten spontaniczny bilingwizm jest – (…) stylem życia, tak naturalnym jak sen, zabawa czy nauka
chodzenia. Główną rolę odgrywa tu chęć identyfikacji ze społecznością mówiącą tym językiem, jak również
sama konieczność i potrzeba porozumiewania się w danym języku” (Chromiec 2004, 45).
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przez co ułatwia dziecku poznanie samego siebie czy zdobywanie nowych doświadczeń, zwłaszcza
w kontekście współżycia społecznego. (…) Gra natomiast, będąca odmianą zabawy, jest terminem,
który w znaczeniu ogólnym odnosi się do takich interakcji społecznych, w jakich wymaga się prze-
strzegania ściśle zdefiniowanych reguł postępowania, zaś na znaczeniu zyskuje osiągnięcie określone-
go celu. Z osiągnięciem celu wiąże się bezpośrednio konieczność współzawodnictwa. Pomimo iż
w grze, podobnie jak w zabawie, występuje poczucie dobrowolności i przyjemności z podjętych dzia-
łań, to jednak w odróżnieniu od zabawy charakteryzuje się ona tym, że zazwyczaj w końcowym jej
etapie wśród uczestników następuje podział na zwycięzców i przegranych. Choć do podstawowej wła-
ściwości gier zaliczyć należy czynnik rywalizacji, to jednak za szczególnie ważne dla kształtowania
określonych postaw społeczno-moralnych (…) uznać należy te gry, w których osiągnięcie celu możli-
we jest tylko w wyniku współpracy bądź też na skutek kompromisu pomiędzy uczestnikami gry. Jest to
szczególnie ważne także z uwagi na charakterystyczny dla najmłodszych uczniów brak umiejętności
rywalizacji i akceptowania przegranej (Jaroszewska 2008, 158–159).

Zabawa jest w nauczaniu znaną strategią. J. Brzeziński zauważa, że „treść naucza-
nia zajmuje miejsce przedmiotu zabawy, natomiast wdrażane struktury z »ukrytą
gramatyką« przyjmują charakter reguł gry” (Brzeziński 1987, 118–119): uczeń sa-
modzielnie lub w grupie wykonuje satysfakcjonujące go działanie, nie zdając sobie
sprawy, że w ten sposób uczy się i rozwiązuje problemy. Dzieci same uwielbiają
bawić się językiem (Krasowicz-Kupis 2004). Jego poznawanie może w znacznym
stopniu do takich zabaw nawiązywać. Mogą to być wyliczanki, śpiew z gestem, gra
słowem, zagadki językowe, zabawy tematyczne czy manipulacyjno-plastyczne. Ich
zadaniem jest wtedy rozwijanie zasobu słownictwa, struktur składniowych, spraw-
ności fonematycznej, komunikacyjnej oraz przybliżanie nowego kontekstu kulturo-
wego. Obecność zabaw na lekcjach zwiększa motywację uczniów, rozwija pamięć,
spostrzegawczość, umiejętność koncentracji i potrzebę autoekspresji.

Na zabawę zwracał też uwagę Lew Wygotski, wskazując, że może ona być zna-
czącym czynnikiem w procesie rozwoju wyższych funkcji psychicznych. Anna
Brzezińska pisze zaś, że „aktywność zabawowa stanowi fazę przejściową między
działaniem całkowicie spontanicznym, impulsywnym, nierefleksyjnym, a działa-
niem w pełni intencjonalnym, sterowanym świadomie przez jednostkę” (Brzezińska
2000, 121). Stąd też wnoszą one do sformalizowanego procesu kształcenia elementy
swobody i aktywności twórczej, czyniąc go jednocześnie atrakcyjnym.

Zabawa wyzwala bowiem pomysłowość i inicjatywę dzieci, pozwala im poznać
i przekraczać swoje umiejętności, umożliwia kontakt i współdziałanie z rówieśni-
kami, uczy współzawodnictwa, pracy w zespole, dzięki czemu dziecko poznaje
siebie i innych. Zabawa przeciwdziała agresji, bierności i uporowi. Umożliwia odre-
agowanie stresów i napięć. Ułatwia zniesienie dystansu między nauczycielem
a uczniami oraz wytworzenie stosunku partnerstwa, klimatu zaufania i współpracy
poprzez wspólne uczestnictwo w grach językowych. Nauczyciel zyskuje w ten spo-
sób możliwość poznania swoich uczniów z innej perspektywy, dzięki czemu może
wspierać i koordynować ich działania (Pamuła 2003, 89–90).

Wybór zabaw i gier będzie uzależniony od celu lekcji oraz od poziomu wiedzy ję-
zykowej uczniów. Na każdym poziomie niewątpliwą zaletą takich form pracy będzie
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sytuacja zdrowego współzawodnictwa, wyzwalająca pomysłowość, twórczą aktyw-
ność i chęć mówienia.

Spójrzmy na konkretne przykłady:
1) Zabawy słowne mogą przede wszystkim wykorzystywać warstwę brzmieniową

wypowiedzi – dla dziecka liczy się nie tyle znaczenie, ile brzmienie (będą one jed-
nocześnie swoistą formą oswajania z językiem). Stąd za formę zabawy słowem
należy uznać wprowadzenie wierszy onomatopeicznych, w których leksyka służy
tworzeniu określonej iluzji dźwiękowej (Bańko 2009). W zakresie sięgania po war-
stwę brzmieniową szczególnie chętnie wykorzystywane są tzw. „skrętacze języka”,
gatunek, który wywodzi się z folkloru i służy nabywaniu perfekcji językowej (fo-
nologicznej)3. Formą organizacyjną zabawy może w takiej sytuacji stać się konkurs
wymowy4, w którym przedstawiciele poszczególnych grup losują kartki z wyrazami,
wierszykami lub skrętaczami języka. Za każde poprawnie wymówione słowo (wier-
szyk) uczeń zdobywa jeden punkt dla swojej drużyny. Do tego typu zabaw artykula-
cyjnych wprowadzać mogą „skrętacze” łatwiejsze, ćwiczące słuch fonematyczny
i właściwą wymowę małego ucznia:

Co dzień w borze
O tej porze
Puchacz w buk
Puka: puk!
(A. Frączek, Puk! z tomu Dranie w tranie, czyli wiersze trudne niesłychanie)

Kapu, kapu… Kuba bada,
czemu z nieba zupa pada.”
(A. Frączek, Opad z tomu Dranie w tranie, czyli wiersze trudne niesłychanie)

Drapie się po trapie drab,
aż pod drabem drży ten trap.
drab się drapie, drobi kroki
i na trapie tropi smoki.
(A. Frączek, Drab na trapie z tomu Dranie w tranie, czyli wiersze trudne niesłychanie)

Trudniejsze teksty prezentują M. Strzałkowska i Ł. Dębski. Nasycenie ich wierszy
leksyką znaną polskim dzieciom z własnej „produkcji” (z tekstów folkloru), np.:
„król Karol”, „królowa Karolina”, „koralowe korale” czy: „sucho”, „szosa sucha” –
motywuje do głośnego wykonania i zabawy dźwiękami. Dzieci spontanicznie zma-
gają się z „królami Karolami” i „suchymi szosami”, a autorzy „skrętaczy” literac-
kich nie skrywają swego dydaktycznego celu5. Fascynacja słowem u uczniów może
                                                          

3 Oczywiście do zabawy mogą posłużyć typowe „skrętacze”, np.: Opowiadanko nieduże o kozusze
kłamczusze; Czy tata czyta cytaty Tacyta? Kolorowy koralik; Sasanka wyrasta na wiosnę pod sosną.

4 Obejmujący wyrazy, z których wymową uczniowie mają trudności.
5 Choćby przez „jawne” tytuły: Wierszyki łamiące języki (M. Strzałkowska), Banialuki do zabawy

i nauki, Trzeszczyki (A. Frączek), Łamisłówka (Ł. Dębski) czy sformułowanie celu tekstów: By pracował
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się rozpocząć od głośnego wykonania i zabawy dźwiękami, później możemy wpro-
wadzić wiersze do konkursu. A oto literackie warianty znanych skrętaczy:

Lokaj Karoliny, Karol,
(zdolny rolnik
miał ten walor),
czesał Karolinę w kok
i lokował wkoło lok. (…)
(Ł. Dębski, Lokaj i korale z tomu Łamisłówka)

Szach szedł szybko suchą szosą,
szosą szedł też Staszek z kosą.
Bosy szach wprost w Staszka ucho,
sunąc szosą szepnął sucho. (…)
(Ł. Dębski, Szach i Staszek z tomu Łamisłówka)

Rezultat konkursu jest zawsze pozytywny: teksty te bawią i uczą. Dodatkowym
efektem zabaw artykulacyjnych może być bogacenie słownictwa, jeśli uzupełnimy
zabawę w odniesieniu do nieznanych wyrazów metodą ogniw rysunkowych6.

2) Inny przykład gier dydaktycznych nawiązuje do dziecięcych zabaw materią
słowa. Dobry rezultat można uzyskać, proponując uczniom kilka zabaw językowych
na rozgrzewkę. Może to być w zależności od znajomości języka:

– wyszukiwanie palindromów (lub tylko wyrazów rozpoczynających się i koń-
czących na tę samą literę);

– układanie jak najdłuższych zdań z wyrazów rozpoczynających się na tę samą
literę (lub przemiennie na dwie wybrane litery7);

– zabawa w anagramowanie – układanie z liter zawartych w dłuższym, poda-
nym przez nauczyciela wyrazie innych słów8.

Mogą się też pojawić zabawy polegające na odnajdowaniu słów, które zawierają
w sobie inne wyrazy (np.: krata, makaron, kotara).
                                                                                                                                       
język, / usta oraz główka, / mamy tu dla Ciebie / różne łamisłówka. / Sam mistrzem wymowy / zostaniesz
z łatwością, / tylko je powtarzaj / z rosnącą prędkością (Ł. Dębski).

6 Metoda ogniw rysunkowych stosowana jako jedna z metod mnemotechnicznych przy zapamiętywa-
niu ortografów. Polega na wykorzystywaniu techniki zastępowania słów (do wyuczenia) rysunkami,
wymyślaniem historyjki dla zastępowanego wyrazu, rysowanie komiksu (najczęściej dwuobrazkowego)
do historyjki i projekcji historyjki w wyobraźni dziecka. Cykl zaplanowany w metodzie znakomicie
nadaje się do ułatwienia zapamiętywania nowego i trudnego słownictwa (przykład: rysowanie historyjki
do wyrazu kociokwik).

7 Uczniowie losują literę alfabetu lub dwie litery. W pierwszym przypadku układają jak najdłuższe
zdania, w których wszystkie wyrazy poza przyimkami i spójnikami zaczynają się na wylosowaną literę.
W drugim – wyrazy zaczynają się raz na jedną, raz na drugą literę (np. Kasia ogląda książkę – ogromną
i kolorową.).

8 Nauczyciel tak dobiera dłuższy wyraz, by uczniowie mogli z niego zbudować wcześniej poznane
słowa (np.: potteromania, kalkomania, parasol itp.).
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Celem takich wstępnych gier jest odprężenie uczniów z jednoczesnym wyćwicze-
niem gotowości do działań twórczych9, integracja grup, przyswajanie pewnych
umiejętności, osiągnięcie porozumienia między dziećmi nieśmiałymi, które potrze-
bują dodatkowych wzmocnień.

Ostatnia z wymienionych gier (anagramowanie) „zaprowadzi” uczniów do zabawy
tekstem literackim. Znakomitym przykładem będzie tekst J. Ratajczaka Zabawa z lwem:

Gdzie się ukrył lew?
Pomóżcie mi go znaleźć!
Na lewo jest zlew, na prawo telew-
izor… I może widzę źle,
lecz lwa tu nie ma wcale.

Więc gdzie się lew ukrywa,
w jakim słowie się skrył?
Gdzie są pazury? Gdzie grzywa?
I lew – gdzie szczerzy kły?
Może wlazł do cholewy,
w lewkonie, do chlewu, w plewy
lub tak się przestraszył ulewy,
że sterczy wciąż pod okapem…
Kto się na tym połapie?
I kto się go znaleźć odważy
nie raz, lecz osiem razy?

Sam tekst aktywizuje ucznia do poszukiwań „słowa w słowie”. Można jednak
pomóc uczniom poznającym dopiero język polski, zwracając uwagę na wers:
„w jakim słowie się skrył?” Ważne, by to zadanie każdy uczeń wykonał samodziel-
nie. W tym czasie pozostali mogą kontynuować wcześniejszą zabawę: szukać
w języku słów, w których ukryły się inne wyrazy (typu: krok, piosenka, plastelina,
rękawiczka, wiadom/ość, sto/noga)10.

Zespoły o średniej i dobrej znajomości języka mogą „pobawić się” tekstem
W. Woroszylskiego Felek, który nawiązuje do dziecięcych rymowanek-wyliczanek11.
                                                          

9 W tym przypadku dobrze wprowadzić pracę w grupach i element rywalizacji.
10 Możemy też pokazać w zależności od czasu inne teksty tego typu, np. J. Ratajczaka: Słoń i koń.
11 Wiecie dzieci? –

świat jest wielki,
a na świecie same Felki.
Więc:
dla nóżek – pantofelki,
a na obiad – kartofelki,
a do lodów są – wafelki,
a do pieca są – kafelki,
a do śmieci są – szufelki…
Naokoło wielki świat,
a pośrodku stoję – ja:
nie kafelek,
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Struktura tekstu jest stosunkowo łatwa do uchwycenia i naśladowania: poza po-
szukiwaniem słów w słowie i wykonaniem ćwiczeń transformacyjnych12 uczniowie
będą świetnie się bawić podczas ćwiczenia twórczego, polegającego na naśladowa-
niu środkowej części wiersza i tworzeniu własnego tekstu z zebranego wcześniej
materiału językowego (Kłakówna, Wiatr 2006). Wyszukiwanie wyrazów do własne-
go wiersza kształci dodatkowo umiejętność szybkiego aktywizowania leksyki.
W materiale przygotowywanym przez dzieci mogą się znaleźć imiona: Ulka, Usia,
Anka, Ania, Elka, Arek, Halina, Karolina czy wyrazy pospolite: rak, mak, rok, mali-
na. Oto rezultaty takich prac:

ELKA

Na tym świecie,
a świat wielki,
zamieszkują same Elki.
Więc:
małe krople to kropelki,
coca-cola jest z butelki,
a na smyczy są pudelki,
bez rękawów – kamizelki,
młode wróble to wróbelki,
a z obiadem są rondelki.

Naokoło wielki świat,
A pośrodku stoję ja:
nie modelka,
nie pętelka,
tylko taka zwykła Elka.

RAK

Wiecie, dzieci?
Świat jest taki,
że na świecie same raki.
Więc:
Dobry strój na ślub to – frak,
gdy go nie ma – to jest brak.
W barszczu zawsze są buraki,
Holender lubi wiatraki.
W grodzie Kraków mieszkał Krak,
a w baraku stoi – wrak.

Naokoło wielki świat,
Wciąż do tyłu chodzę ja:
nie tatarak ani wrak,
a tym bardziej frak czy brak,
lecz po prostu – piękny rak.

Podejmowane ćwiczenia mogą się stać – przy zebraniu przykładów ukazujących
zjawisko słowotwórcze – wstępem do lekcji o sposobach tworzenia zdrobnień13,
mogą też stanowić dziecięcą próbą definiowania znaczeń w poznawanym języku.
Tego typu działaniom zawsze towarzyszy dobra zabawa, można też zaobserwować
przekraczanie własnych możliwości przez uczestniczące w sekwencjach dzieci.

3) Kolejnym przykładem zastosowania zabaw językowych w edukacji niech bę-
dzie rozwijanie technik narracyjnych w poznawanym języku.

Celem ćwiczenia będzie zbudowanie tekstu w konwencji baśniowej. Wersja ła-
twiejsza może się koncentrować na wymyślaniu odmiennych zakończeń znanych
                                                                                                                                       

nie kufelek,
ani nawet pantofelek,
stoję ja: po prostu Felek.
(W. Woroszylski, Felek z tomu O Felku, żbiku i mamutku).

12 Ćwiczenia transformacyjne nawiązują do tzw. tekstów „dziurawców”, które uczeń uzupełnia. Uzu-
pełnianie dotyczy środkowej części wiersza, owego wyliczenia ukrytych w innych słowach wyrazów.

13 Nie zawsze zebrane przykłady zawierają zdrobnienia.
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baśni lub kolejnej przygody bohatera utworu. Tego typu zabawa z tekstem powinna
się pojawić po zapoznaniu uczniów z tekstami bajek (słuchanie, czytanie, odtwarza-
nie dialogów z jednoczesnym ustalaniem wyznaczników gatunkowych tekstów – na
poziomie ucznia). Znane bajki (Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Królewna Śnieżka)
mogą prowokować do poszukiwania innych zakończeń (np. uwspółcześnionych).
Mogą też stać się punktem wyjścia do stworzenia całkowicie nowej historyjki14.
Ułatwieniem fabularnym stanie się tekst znanej wersji z lukami, co w rezultacie
wspomoże stworzenie schematu nowej historii. Inspiracją tematyczną nowego tekstu
mogą się też okazać rozmaite rekwizyty zgromadzone na plakacie lub rozłożone na
planszy – niekoniecznie dotyczące świata ludzi. Niech dzieci pomyślą o upersonifi-
kowaniu całkiem zwyczajnych przedmiotów (np. marchewka, grabki, łopatka, pole-
waczka, chwast lub kurtka, but, kapelusz, czapka, rękawiczka).

Dobry rezultat można uzyskać, wprowadzając dodatkowe ćwiczenie polegające na
gromadzeniu słownictwa nazywającego wygląd, charakter, zachowania nowych
bohaterów oraz jego utrwalanie przez zadawanie pytań dotyczących postaci. Wresz-
cie dzieci mogą przystąpić do stworzenia fabuły, do jej zilustrowania czy do stwo-
rzenia krótkich, prostych dialogów. Niebywałą moc wykonawczą ma robienie ilu-
stracji i oprawy graficznej do historyjki. Zawsze wpływa ono na wartość tekstową
tworzonej baśni (intuicyjnie uruchamia kompetencję tekstotwórczą dzieci).

Całość zawsze wymaga umiejętności formułowania myśli, ale także fantazji i po-
mysłowości.

Układanie baśni czy historyjek może też przebiegać w innym porządku: uczniowie
w grupach wybierają z wyłożonych przez nauczyciela kilkudziesięciu tematycznie
dobranych wyrazów na karteczkach kilka dowolnych słów. Dają one możliwość
tworzenia różnych konfiguracji pomysłów, treści, leksyki. Na podstawie wybranej
leksyki dzieci układają historyjki (w które dodatkowo można wpleść krótki dialog).
Historyjki te mogą też znaleźć swój finał w grach rysunkowych (komiksach) lub
w grach teatralnych (w przekładzie intersemiotycznym). Warto podkreślić, iż typo-
wo interakcyjny charakter metod odwołujących się do wszelakich technik teatral-
nych służy rozwojowi komunikacji oraz dialogu, a „teatralność” także ukrywa dy-
daktyczny i formalny charakter zajęć. Skuteczność „grania” jako metody została
określona na początku dwudziestego wieku, jednak jej rezultaty zawsze pozytywnie
zaskakują, warto więc pamiętać o ich wykorzystywaniu.

We wszystkich grach i zabawach występuje tak duża różnorodność obrazów, akcji,
rymu i rytmu, słów pisanych i mówionych, ewentualnie – muzyki, że wykorzystując
je w edukacji, angażujemy osiem typów inteligencji, które w modelu wielorakiej
inteligencji wprowadził H. Gardner: lingwistyczną, matematyczną-logiczną, wizual-
no-przestrzenną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną, kinestetyczną i przy-

                                                          
14 Tego typu zabawę warto przeprowadzić w grupach – współpraca różnych typów wyobraźni zwykle

przynosi nadzwyczajne rezultaty.
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rodniczą (naturalistyczną)15. Zróżnicowane profile intelektualne uczniów powinny
zadecydować o rezygnacji nauczyciela z jednego stylu nauczania dla wszystkich
uczniów na rzecz bardziej dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Zastosowanie
gier i zabaw narzuca taką organizację działań w środowisku szkolnym, która zapew-
nia wielointeligentne funkcjonowanie.

Uczeń posiadający szczególnie rozwiniętą i n t e l i g e n c j ę  l i n g w i s t y c z n ą
preferuje czytanie, tworzenie historyjek oraz zabawy ze słowami, więc zainteresuje
go świat zabaw materią języka. Ucznia o dominującej i n t e l i g e n c j i  m a t e -
m a t y c z n o - l o g i c z n e j  cechuje zamiłowanie do eksperymentów, do rozwiązy-
wania zagadek, układania puzzli, kalkulowania i ciągłego zadawania pytań. Jego
potrzebom będą odpowiadały zagadki językowe (wśród nich zabawy w anagramy
czy palindromy), wykreślanki słowne, rebusy i krzyżówki. Z kolei dziecko o prze-
wadze i n t e l i g e n c j i  i n t e r p e r s o n a l n e j  lubi być przywódcą, organizować
zabawy, negocjować, kierować ludźmi. Zadowolą je wszystkie grupowe zabawy,
przebywanie wśród rówieśników, prowadzenie swego zespołu do zwycięstwa.
Uczniowi z dużą i n t e l i g e n c j ą  i n t r a p e r s o n a l n ą  należy przydzielić samo-
dzielne zadanie, na przykład stworzenie nowej baśni, ponieważ preferuje on wybory
indywidualne, lubi samotnie spędzać czas, wyznacza sobie cele, marzy, planuje
i rozważa. Zaś ten o przewadze inteligencji w i z u a l n o - p r z e s t r z e n n e j  lubi
rysować, szkicować i projektować. Dla niego odpowiednie będą wszelkiego rodzaju
gry i zabawy pobudzające wyobraźnię, z zastosowaniem klocków, układanek, fil-
mów, dyktanda graficzne czy rysunkowe16, ilustrowanie własnych tekstów, sporzą-
dzanie komiksów itp. Dziecko mające wysoką i n t e l i g e n c j ę  k i n e s t e t y c z n ą
lubi tańczyć, biegać, skakać, gestykulować. Odpowiednie dla niego będą gry teatral-
                                                          

15 H. Gardner wysunął sugestię, że inteligencja człowieka występuje w różnych postaciach, odpowia-
dających głównym dziedzinom kultury, a więc w rzeczywistości mamy do czynienia z inteligencją wielo-
raką. Jego zdaniem inteligencja to intelektualna zdolność człowieka do efektywnej pracy umysłowej oraz
do rozwiązywania problemów społecznych. Jej konsekwencją jest zdolność do tworzenia problemów, co
stwarza możliwości poznania i przyswojenia nowej wiedzy. Typy inteligencji badacz opisuje następująco:
inteligencja lingwistyczna – pozwala komunikować się za pomocą języka, wzorów i systemów; matema-
tyczna i logiczna – pozwala posługiwać się relacjami pojęć abstrakcyjnych i rozumieć je; wizualna
i przestrzenna – umożliwia postrzeganie obrazów, przekształcanie ich i odtwarzanie z pamięci; muzyczna
– pozwala tworzyć i rozumieć znaczenie dźwięków, wrażliwość emocjonalna; interpersonalna – umożli-
wia rozpoznawanie i odróżnianie uczuć i zamiarów innych ludzi; intrapersonalna – pozwala rozpoznawać
uczucia i tworzyć swój dokładny model psychiczny; kinestetyczna – pozwala posługiwać się z najwięk-
szym mistrzostwem swym ciałem lub jego niektórymi partiami, obejmuje uzdolnienia manualne, ruchli-
wość; przyrodnicza – pozwala odróżniać, klasyfikować i wykorzystywać cechy środowiska – najlepiej
w środowisku naturalnym. Do zbadania typów inteligencji oraz określenia rozkładu poszczególnych
z nich wśród uczniów klasy służy specjalny kwestionariusz. Jego przeprowadzenie daje świadomość
posiadanych przez poszczególnych uczniów kognitywnych słabych i mocnych stron (por. Gardner 2002).

16 Przykłady dyktand graficznych można znaleźć w: Handzel 2006. Dyktanda rysunkowe polegają na
plastycznym uzupełnianiu (rysowaniu) obrazka zgodnie z czytanym tekstem. Sprawdzają rozumienie
czytanego tekstu.
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ne lub na przykład „lekcja geografii” zorganizowana jako gra w piłkę w państwa
i miasta, zgodnie z literacką inspiracją z Akademii pana Kleksa17. Uczeń o przewa-
dze i n t e l i g e n c j i  p r z y r o d n i c z e j  (naturalistycznej) to miłośnik natury. Lubi
historyjki o zwierzętach i zajęcia w plenerze. Możemy go zainteresować poznawa-
niem języka w kontakcie z naturą, poznawaniem gatunków roślin i zwierząt oraz
nazywaniem ich, zgadywankami słownikowymi opartymi na fotografiach powięk-
szonych fragmentów roślin i elementów przyrody. Wreszcie – ucznia o przewadze
i n t e l i g e n c j i  m u z y c z n e j  ucieszą wszystkie gry ze śpiewem, także układanie
rymowanek oraz zabawa skrętaczami języka.

Tworzenie takich sytuacji zależy przede wszystkim od umiejętności i chęci na-
uczającego, który znając uczniów i ich możliwości intelektualne, artystyczne, orga-
nizatorskie i językowe, wie, jak mobilizować ich aktywność i wykorzystywać
wszystkie umiejętności pozajęzykowe, niezbędne przy organizowaniu ciekawych
sekwencji zabawowych. Zaś dzięki wielu swym właściwościom zabawy i gry języ-
kowe należą do takich technik nauczania, które umożliwiają kompleksową realizację
wszystkich podstawowych założeń współczesnego nauczania języka. Ich stosowanie
podnosi również kompetencje językowe uczniów i wzmacnia pozytywne nastawie-
nie do nauki drugiego języka.

L i t e r a t u r a

Arabski J., 1985, O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa.
Bańko M., 2009, Słownik onomatopei, czyli wyrazów dźwięko- i ruchonaśladowczych, Warszawa.
Brzechwa J., 1977, Akademia pana Kleksa, Warszawa.
Brzezińska A., 2000, Wygotski i z Wygotskim w tle, w: Kwiecińska Z., red., Nieobecne dyskursy, Toruń.
Brzeziński J., 1987, Nauczanie języków obcych dzieci, Warszawa.
Chromiec E., 2004, Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk.
Criper C., H.G. Widdowson, 1983, Socjolingwistyka a nauczanie języka, tłum. E. Radomska, M. Pogo-

rzelska-Bonikowska, w: Allen J.P.B., Corder S. Pit, Davies A., red., Kurs edynburski językoznawstwa
stosowanego, t. 1, Warszawa.

Dębski Ł., 2007, Łamisłówka, Warszawa.
Frączek A., 2008, Banialuki do zabawy i nauki, Łódź.
Frączek A., 2009, Dranie w tranie, czyli wiersze trudne niesłychanie, Łódź.
Frączek A., 2008, Trzeszczki, czyli trzeszczące wierszyki, Łódź.
Gardner H., 2002, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, tłum. A. Jankowski, Poznań.
Handzel Z., 2006, Dyktanda graficzne, Gdańsk.
Iluk J., 2005, O niektórych aspektach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych, „Poliglota. Edukacja

językowa dzieci”, nr 1 (1), Częstochowa.
Jaroszewska A., 2008, Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym

w kontekście wielokulturowości, w: Surdyk A., Szeja J.Z., red., Kulturotwórcza funkcja gier, Poznań.
Kłakówna Z.A., Wiatr A., 2006, Nowa sztuka pisania. Klasy 4–6 szkoły podstawowej, Kraków.
Krasowicz-Kupis G., 2004, Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka, Lublin.
Pamuła M., 2003, Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Warszawa.
                                                          

17 Por. lekcję geografii prowadzoną przez pana Kleksa jako gra globusem w piłkę, rozdz. Nauka
w Akademii. (Brzechwa 1977).



202 O METODYCE

Ratajczak J., 1986, Wierszyki dla Grzesia, Poznań.
Sapir E., 1978, Kultura, język, osobowość, tłum. B. Stanosz, R. Zimand, Warszawa.
Strzałkowska M., 2006, Wierszyki łamiące języki, Warszawa.
Szczepański J., 1980, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
Wilgocka-Okoń B., 1998, Dojrzałość szkoły, „Dialog i Edukacja”, nr 2/95, s. 10–14.
Woroszylski W., 1990, O Felku, żbiku i mamutku, Warszawa.
Zimbardo P., 1999, Rozwijające się dziecko, w: Zimbardo P., Psychologia i życie, tłum. E. Czerniawska,

J. Łuczyński, J. Radzicki, J. Suchecki, Warszawa.

B E R N A D E T A  N I E S P O R E K - S Z A M B U R S K A

T e a c h i n g  b y  p l a y i n g  –  f r o m  a c q u i r i n g  a  m o t h e r  t o n g u e  t o  l e a r n i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e

The study defines the role of modern education in supporting children during the process of gaining new
lingual experiences. The author points to the motivational role of entertaining methods and defines their
features – for example, the opportunity to use students’ paralinguistic skills in education. The author also
shows a few examples of linguistic games: games connected with the sound layer of words, playing with
words, and last but not least – playing with text (paraphrasing simple texts, improving narrative tech-
niques). According to what the author wrote, using different types of lingual games strengthens positive
attitudes towards learning foreign languages. It also improves students’ lingual competence.

S p i e l e n d  L e r n e n  –  v o m  E r w e r b  d e r  M u t t e r s p r a c h e  z u m  L e r n e n  d e r  F r e m d s p r a c h e

Der Beitrag erörtert die Rolle der modernen Didaktik bei der Unterstützung von Kindern im Prozess des
Erwerbs neuer sprachlicher Erfahrungen. Die Autorin hebt die motivierende Funktion spielerischer
Methoden hervor und beschreibt ihre Eigenschaften – so zum Beispiel die Nutzung der paralinguistischer
Fähigkeiten der Schüler beim Lernen. Die Autorin stellt zudem einige Sprachspiele vor: Klangspiele,
Wortspiele und nicht zuletzt Spiele mit Texten (Umformung einfacher Texte, Verbesserung der narrativen
Techniken). Wie die Autorin hervorhebt, tragen die verschiedenen Sprachspiele dazu bei, eine positive
Einstellung gegenüber dem Erlernen einer Zweitsprache zu fördern und die sprachliche Kompetenz der
Schüler zu erweitern.


