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Wstęp

Niniejsze opracowanie jest końcowym efektem projektu „Nauczanie języka nie-
mieckiego metodą narracyjną w  przedszkolu i  na pierwszym etapie edukacyj-
nym” zrealizowanego w 2015 roku w ramach programu „Akademickie Centrum 
Kreatywności”1. Składa się z publikacji książkowej i płyty CD przedstawiających 
różnorodne aspekty projektu oraz jego efektywność. Zawiera ono również istotne 
opinie studentów realizujących ten program w  tzw. szkołach ćwiczeń oraz ich 
dyrektorów i  opiekunów grup. Publikacja ta została w  całości sfinansowana ze 
środków przeznaczonych na ten projekt.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym 
w pracę nad projektem, a szczególnie studentom, którzy bezinteresownie poświę-
cili swój czas i wysiłek na jego realizację.

Prof. zw. dr hab. Jan Iluk
koordynator projektu

Akademickie Centra Kreatywności – Germanistyka
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1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.





Jan Iluk
Uniwersytet Śląski

Realizacja projektu 
„Nauczanie języka niemieckiego metodą narracyjną 
w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym” 

w ramach programu 
„Akademickie Centrum Kreatywności”*

31 lipca 2014 roku Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego ustanowił program 
o  nazwie „Akademickie Centrum Kreatywności”, którego głównym celem było 
formalne i  finansowe wsparcie innowacyjnych metod nauczania i  uczenia się 
danego przedmiotu w tzw. szkołach ćwiczeń. Uzyskane doświadczenie i rezultaty 
mają z  jednej strony zweryfikować skuteczność danej metody, a z drugiej służyć 
jej popularyzacji.

Komisja konkursowa zatwierdziła m.in. projekt Instytutu Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Śląskiego pt.: „Nauczanie języka niemieckiego metodą narracyjną 
w  przedszkolu i  na pierwszym etapie edukacyjnym”. Podstawy teoretyczne nar-
racyjnej metody nauczania języków obcych dzieci zostały wypracowane w  ra-
mach wcześniej podjętych w  tym instytucie badań, których wyniki zostały 
opublikowane w  monografii Jana Iluka Jak uczyć małe dzieci języków obcych? 
(Katowice 2002), rozprawie doktorskiej Jolanty Gładysz Effizienz des frühen 
Fremdsprachenlernens (Katowice 2006) oraz Katarzyny Sowy Efektywność na-
uczania języka niemieckiego w  przedszkolu (Katowice 2014), a  także licznych 
artykułach publikowanych w kraju i  za granicą.

Akademickie Centra Kreatywności – Germanistyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
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Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.
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Część dydaktyczna projektu, będąca istotnym elementem programu „Aka-
demickie Centrum Kreatywności”, została zrealizowana w  Szkole Podstawowej 
nr 59 im. Jana Matejki w  Katowicach, Miejskim Przedszkolu nr 90 im. Wró-
belka Elemelka w  Katowicach, Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i  Małgosi 
w  Katowicach i  Niepublicznym Przedszkolu „Elfik” w  Sosnowcu w  okresie 
od 16 lutego do 24 czerwca 2015 roku. Okres realizacji był ograniczony za-
równo czasem trwania projektu i  wymogiem odbycia praktyki studenckiej 
w  wymiarze minimum 30 godzin przez każdego studenta, jak i  organizacją 
roku szkolnego i  akademickiego. Udział w  projekcie wykraczał poza planowy 
program studiów, był dobrowolny i  nieodpłatny. Mimo to w  realizację pro-
jektu zaangażowało się 11 studentów germanistyki1. Wszyscy posiadali tytuł 
licencjata. Co więcej, w  ramach studiów licencjackich ukończyli specjalistycz-
ne seminarium z  zakresu narracyjnej metody nauczania języków obcych, co 
w  znacznym stopniu ułatwiło prowadzenie zajęć według tej metody i  zarazem 
gwarantowało jej poprawne stosowanie. Pomocą metodyczną w  przygotowaniu 
programu, materiałów wizualnych oraz prowadzeniu zajęć służyło pięciu tu-
torów oraz koordynator2.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu zorganizowano wykłady dla 
studentów na temat jego celów i  szczegółowych założeń oraz jeden wykład 
z  prawa opiekuńczego, który miał przypomnieć studentom o  spoczywającej na 
nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w  czasie zajęć, na których 
w  programowy sposób wprowadza się zabawy ruchowe. Do praktycznego 
przygotowania studentów wykorzystano również nagrania filmowe z  wcześ-
niejszych kursów językowych odbywających się w  przedszkolu – studenci 
mogli dzięki temu poznać praktyczne rozwiązania metodyczne i  reakcje dzieci 
podczas zajęć. Materiał filmowy pozwolił omówić popełniane błędy metodycz-
ne oraz wskazać możliwości lepszych rozwiązań. Ze względu na szczególną 
żywiołowość i  nieostrożność dzieci podczas działań ruchowych wykorzystywa-
nych w  procesie nauczania,  studenci zostali zapoznani przez prawnika Łukasza 
Iluka ze skutkami prawnymi niewłaściwego wykonywania nadzoru i  opieki 
nad małoletnimi.

Przed rozpoczęciem projektu zorganizowano wykład o narracyjnej metodzie 
nauczania języków obcych w  przedszkolu nie tylko dla dyrektorów tzw. szkół 
ćwiczeń, w  których miały odbywać się zajęcia językowe, lecz także dla większej 
grupy przedstawicieli przedszkoli z regionu Śląska i Zagłębia. W ramach działań 
promocyjnych metodę tę zaprezentowano w  dwóch zagranicznych ośrodkach 
akademickich. Na Uniwersytecie Śląskim w  Opawie wygłoszono cykl wykła-

 1 Funkcję lektorów języka niemieckiego pełnili: Natalia Bogdał, Anna Grzesista, Monika 
Kandzia, Grzegorz Kaczka, Klaudia Kiełdanowicz, Magdalena Kusz, Monika Lutyńska, Anna Kuzia, 
Katarzyna Nowak, Katarzyna Olędzka oraz Aleksandra Šiška.
 2 Funkcję tutorów pełnili pracownicy naukowo-dydaktyczni IFG: dr Jolanta Gładysz, 
dr Marek Gładysz, dr Mariusz Jakosz, mgr Maria Trela i dr hab. Iwona Wowro.
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dów dla studentów germanistyki i  anglistyki oraz dodatkowo, w  ramach Dnia 
Germanisty, dla nauczycieli języka niemieckiego z  okręgu opawskiego, a  na 
Uniwersytecie Masaryka w  Brnie dla dwóch różnych grup studentów z  kierun-
ków neofilologicznych na specjalizacjach nauczycielskich. W  obu ośrodkach 
wykłady zostały przyjęte z bardzo dużym zainteresowaniem.

Po zakończeniu nauczania metodą narracyjną i  ustaleniu jej efektywności 
na podstawie przeprowadzonych pomiarów uzyskane wyniki oraz zdobyte do-
świadczenie zostały przedstawione dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych 
z  województwa śląskiego. Ponadto we wrześniu wyniki projektu zostaną zapre-
zentowane na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Gesellschaft 
der angewandten Linguistik (GaL) na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą. Koordynator tego projektu został powołany do prowadzenia sekcji, 
której wiodącym tematem są zagadnienia wielojęzyczności i metodyki nauczania 
języków obcych.

Jednym z efektów przeprowadzonego projektu jest niniejsza broszura, w któ-
rej omawia się zasady:

 – nauczania metodą narracyjną;
 – adaptacji i wizualizacji treści tekstów obcojęzycznych;
 – narracji w  języku obcym;
 – wykorzystania zabaw ruchowych w celu utrwalania treści nauczania

oraz prezentuje się:
 – uzyskane efekty nauczania tą metodą;
 – opinie dyrektorów placówek oświatowych, w których projekt był realizowany, 
oraz opiekunów grup;

 – refleksje studentów prowadzących zajęcia językowe.
Broszurę kończy rozdział omawiający kwalifikacje niezbędne do prowadzenia 

zajęć językowych metodą narracyjną. Obszerna i aktualna literatura przedmiotu 
dopełnia informacje na ten temat. Ważnym dodatkiem do broszury są nagrania 
zajęć językowych, ilustrujące sposób nauczania metodą narracyjną, reakcje i za-
chowanie dzieci oraz strategie rozwiązywania problemów edukacyjnych.

Wprowadzając obowiązkowe przygotowanie dzieci przedszkolnych do posłu-
giwania się językiem obcym (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmie-
niające rozporządzenie w  sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2014, 
poz. 803), Ministerstwo Edukacji Narodowej nałożyło na osoby powołane do jego 
realizacji wielką odpowiedzialność za prawidłową inicjację wieloletniego procesu 
przyswajania języków obcych. W komentarzu „Rzeczpospolitej” do ogłoszonego 
rozporządzenia Grabarek (2015) zauważa, że 75% przedszkoli nie ma odpo-
wiedniej kadry. Ponadto MEN nie zabezpieczyło na ten cel żadnych środków 
finansowych. W takich warunkach realizacja rozporządzenia – zdaniem komen-
tatora „Rzeczpospolitej” – „nie tylko źle odbije się na jakości nauczania języka 
w przedszkolu, ale też może pogłębić różnice w znajomości języka, które już teraz 
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są bardzo widoczne pomiędzy wsią a  miastem”3, podczas gdy głównym moty-
wem wprowadzonej zmiany, jak zapewnia się w sejmowym uzasadnieniu do tego 
rozporządzenia, miało być „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym w omawianym zakresie”4. Na brak wykwalifikowa-
nej kadry do prowadzenia zajęć językowych w przedszkolach ponownie zwróciła 
uwagę „Gazeta Wyborcza” w  dniu 5 czerwca 2015 roku w  artykule O. Szpunar 
i  J. Sucheckiej pod wymownym tytułem Who are you? Polak mały.

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli określają sto-
sowne przepisy. Zgodnie z nimi, języków obcych nowożytnych w przedszkolach 
mogą nauczać – oprócz filologów posiadających przygotowanie pedagogiczne 
i  absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych – także osoby, które 
mają kwalifikacje do pracy w  przedszkolach, pod warunkiem, że legitymują się 
świadectwem znajomości danego języka obcego w  stopniu co najmniej podsta-
wowym (tj. według Uzasadnienia (s. 7): „co najmniej na poziomie B2”) oraz 
ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w  zakresie wczesnego 
nauczania danego języka obcego. W tym czasie MEN wydało nowe zmieniające 
rozporządzenie w  sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z  dnia 28 
sierpnia 2014 r., poz. 1142), w  którym określiło warunki prawne do tego, aby 
akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli mogły prowadzić kursy kwali-
fikacyjne dla nauczycieli z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania 
języka obcego oraz z  zakresu przygotowania pedagogicznego do wczesnego 
nauczania języka obcego. Szkoda, że w  rozporządzeniu tym nie uwzględniono 
ośrodków akademickich, które posiadają wybitnych specjalistów oraz warunki 
do prowadzenia szkoleń dokształcających.

Z  badań empirycznych wynika, że opanowanie języka obcego na poziomie 
B2 nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych przez MEN umiejętności językowych. 
Aby edukacja językowa w  przedszkolu była skuteczna i  służyła „budowaniu 
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyj-
nych”, musi być realizowana kompetentnie. Problem polega na tym, że nauczanie 
języków obcych w  przedszkolach nie doczekało się opracowania oryginalnych 
koncepcji kształcenia, dlatego z konieczności dostosowuje się metodykę naucza-
nia uczniów starszych do szczególnych predyspozycji psychomotorycznych dzieci 
przedszkolnych. Bazując na przekonaniu, że dzieci posiadają wyjątkową zdolność 
do naśladowania i że zabawa jest najbardziej akceptowanym przez nich rodzajem 
aktywności, uznaje się mylnie, że nauczanie języków obcych w wieku przedszkol-
nym i  na pierwszym etapie edukacyjnym może opierać się głównie na imitacji 
prostych wypowiedzi, piosenek i wierszyków oraz na zabawowych formach zajęć. 
Z dotychczasowych doświadczeń w nauczaniu języków obcych w przedszkolach 
 3 A. Grabarek: Za mało lingwistów dla przedszkolaków. „Rzeczpospolita” z  13.06.2014 
(online).
 4 Zob. Uzasadnienie, stan na 30.09.2013, s. 1. Zob. http://men.gov.pl/wp-content/uploads/ 
2014/08/dokument114492.pdf.
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wynika, że próby urozmaicenia toku lekcyjnego za pomocą piosenek i gier języ-
kowych nie wywołują trwalszego zainteresowania nauką języka obcego. Na takich 
lekcjach obserwowano u dzieci szybkie znużenie, brak skupienia lub rozprosze-
nie uwagi, dużą skłonność do przeszkadzania. Są to zachowania, które bardzo 
utrudniają zarówno nauczanie, jak i przyswajanie języka obcego.

Opracowana broszura może pomóc w  przygotowaniu kadry pedagogicznej 
do zdobycia stosownych kwalifikacji metodycznych. Zawiera ona informacje teo-
retyczne i praktyczne, które pozwolą zainteresowanym osobom pogłębić wiedzę 
oraz zdobyć kompetencję metodyczną niezbędną do efektywnego i  motywa-
cyjnego nauczania języków obcych. Uwzględnia ona najnowsze wyniki badań 
w zakresie akwizycji języków, psychologii, neurolingwistyki i metodyki oraz bo-
gate i  naukowo monitorowane doświadczenia w  prowadzeniu zajęć językowych 
metodą narracyjną.





Jan Iluk
Uniwersytet Śląski

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym 
w kontekście nowego rozporządzenia 

Ministerstwa Edukacji Narodowej*

MEN, wydając rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014, poz. 803), usankcjonowało 
prawnie obowiązkową naukę języka obcego dzieci korzystających z wychowania 
przedszkolnego. Od września 2015 roku obejmie ono dzieci realizujące obo-
wiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, dwa lata później wszystkie dzieci 
przedszkolne.

1.  Generalne założenia przygotowania dzieci 
do posługiwania się językiem obcym

Szczegółowe kwestie związane z nauką języka obcego w przedszkolu zostały ujęte 
w  rozdziale Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożyt-
nym. Jego generalnym celem jest (pkt 11):

przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym po-
przez rozbudzanie świadomości językowej i  wrażliwości kulturowej oraz bu-
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dowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach 
edukacyjnych, a  w  przypadku dzieci z  upośledzeniem umysłowym w  stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności 
językowej i  kulturowej.

Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem 
obcym powinno:

 – być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania 
przedszkolnego;

 – odbywać się przede wszystkim w  formie zabawy;
 – umożliwić dzieciom osłuchanie się z  językiem obcym w  różnych sytuacjach 
życia codziennego poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń 
w  języku obcym nowożytnym w  toku różnych zajęć i  zabaw;

 – uwzględniać wspólną lekturę książeczek dla dzieci w  języku obcym;
 – wykorzystywać proste wierszyki, piosenki, materiały audiowizualne w  języku 
obcym.

Według rozporządzenia, dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczy-
nające naukę w  szkole podstawowej powinno (pkt 16):

 – uczestniczyć w  zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, kon-
strukcyjnych, teatralnych;

 – rozumieć bardzo proste polecenia i  reagować na nie;
 – powtarzać rymowanki, proste wierszyki i  śpiewać piosenki w grupie;
 – rozumieć ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są 
wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

2. Krytyczna analiza rozporządzenia MEN

Dokonując krytycznej analizy treści zapisu tego rozporządzenia, należy w pierw-
szej kolejności zwrócić uwagę na generalne cele przygotowania dzieci do nauki 
języków obcych. Zaliczono do nich rozbudzanie świadomości językowej i wraż-
liwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do ich nauki.

2.1. Rozbudzanie świadomości językowej

W rozporządzeniu MEN (załącznik 1, pkt 11), wskazuje się, że przygotowanie do 
posługiwania się językiem obcym ma opierać się na rozbudzaniu świadomości 
językowej. Problem z realizacją tego wymogu polega na tym, że pojęcie świado-
mości językowej w  literaturze przedmiotu nie zostało zdefiniowane jednoznacz-
nie. Najogólniej rozumie się ją jako “a person’s sensitivity to and conscious awa-
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reness of the nature of language and its role in human life” (Donmall, 1985:  7). 
W  o  wiele szerszym znaczeniu terminem tym posługuje się Association for 
Language Awarennes (2007), które definiuje go w  następujący sposób: “explicit 
knowledge about language, and conscious perception and sensitivity in language 
learning, language teaching and language use”. Najczęściej świadomość językowa 
utożsamiana jest z  intuicją językową lub wiedzą o  języku, która jest ważnym 
czynnikiem ułatwiającym naukę i  nauczanie. Przytoczone definicje są jednakże 
zbyt ogólne lub za szerokie, aby mogły pomóc w  sprecyzowaniu tych specy-
ficznych zakresów świadomości językowej dzieci w  wieku przedszkolnym i  być 
uwzględnione w toku przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym. 
Z tego względu ich przydatność w tworzeniu koncepcji nauczania w warunkach 
przedszkolnych jest wysoce problematyczna.

Świadomość językowa dzieci w  wieku przedszkolnym w  polskiej literaturze 
przedmiotu określana jest w kontekście nauczania czytania i pisania w języku oj-
czystym (Krasowicz-Kupis, 2006). Pod tym pojęciem rozumie się świadomość 
istnienia symboli językowych i  reguł języka, a  przejawia się ona w  świadomym 
użyciu środków językowych, kontrolowaniu poprawności i intencjonalnym mani-
pulowaniu językiem. W ten sposób definiowana świadomość językowa, na którą 
składa się m.in. świadomość fonemowa, morfologiczno-składniowa i  in. nie jest 
adekwatna do celów nauczania języków obcych w przedszkolu, ponieważ impli-
kuje posiadanie relatywnie wysokiego poziomu biegłości językowej. Na poziomie 
opanowania języka ojczystego w  wieku przedszkolnym możliwe jest już mniej 
lub bardziej świadome użycie środków językowych, kontrolowanie poprawności 
gramatycznej lub wykonywanie operacji na języku, np. tworzenie dziecięcych 
neologizmów, zadawanie pytań o  znaczenie wyrazów, wyrażanie różnych relacji 
za pomocą spójników i przyimków. Tego typu zachowania nie towarzyszą jednak 
nauce języka obcego, kiedy dopiero zaczyna się mozolne budowanie jego mental-
nej reprezentacji, a dawka językowa (tzw. input) zredukowana jest do absolutnego 
minimum. Na tym etapie edukacji, w  którym dominuje nauka języka poprzez 
imitację, trudno odnieść się do świadomości językowej na poziomie fonologicz-
nym, morfologiczno-składniowym, semantycznym i pragmatycznym, jakkolwiek 
treści nauczania powinny obejmować wszystkie wymienione tu zakresy.

Rozbudzanie świadomości językowej musi bazować na określonych meto-
dach adekwatnych do wieku (dojrzałości kognitywnej), kompetencji językowej 
i  komunikacyjnej dzieci. Nie wspomina się jednak o  tym w  rozporządzeniu, 
choć inne aspekty metodyczne zostały omówione dość szczegółowo. Wychodząc 
od definicji świadomości językowej, tak jak się ją formułuje w  odniesieniu do 
sześciolatków, trzeba stwierdzić, że żaden z wyliczonych jej elementów nie został 
wymieniony w efektach przedszkolnej edukacji językowej (zob. pkt 16). Na tym 
przykładzie widać brak konsekwencji w formułowaniu celów nauczania. Tak więc 
trudno oczekiwać, aby wymóg rozbudzania świadomości językowej mógł być 
właściwie zrealizowany, skoro został sformułowany w  sposób nietransparentny. 
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W mojej ocenie rozbudzanie świadomości językowej dzieci przedszkolnych i za-
pewne na I etapie edukacji szkolnej mógłoby zostać sprecyzowane w następujący 
sposób:

 – inicjowanie wypowiedzi o  metajęzykowym charakterze (medium-oriented 
communication);

 – uświadamianie zasad użycia języka w socjokulturowych kontekstach, zwłaszcza 
zasad etykiety językowej, co bezpośrednio wiąże się z kształceniem wrażliwości 
kulturowej;

 – budzenie oraz podtrzymywanie zainteresowania językami i  ich funkcjonowa-
niem1.

Sposobem rozbudzania świadomości językowej jest inicjowanie wypowiedzi 
odnoszących się do porównań języków lub jego podsystemów. Inicjowanie reflek-
sji językowych jest konieczne z  tego powodu, że dzieci rzadko same podejmują 
ten temat2. Inną możliwością zwrócenia uwagi na funkcjonowanie języka jest 
zabawa w tworzenie wyrazów, np. złożeń lub zestawień3, poprzez wykorzystanie 
prostej reguły i  analogii do poznanych wcześniej wyrazów. Na przykład w kon-
tekście bajki o  bardzo głodnej gąsienicy można zainicjować tworzenie nazw, 
których podstawą jest wyraz pokarm, a  człon określający mówi, dla kogo jest 
on przeznaczony, np.

pokarm dla psa – dog food – Hundefutter;
pokarm dla kota – cat food – Katzenfutter;
pokarm dla rybek – fish food – Fischfutter;
pokarm dla lwa – lion food – Löwenfutter.

Zabawowy charakter tego zadania uwidoczni się wtedy, kiedy dzieci – niczym 
nieskrępowane – będą tworzyły nazwy, których desygnaty mogą wystąpić tylko 
w  ich fantazji, np.

pokarm dla smoka – dragon food – Drachenfutter;
pokarm dla gąsienicy – caterpillar food – Raupenfutter.

 1 Nauwerck (2005: 37) używa w  tym kontekście terminu Sprachaufmerksamkeit (uwaga 
skierowana na język).
 2 W  szczególnych warunkach zdarza się, że dziecko z  własnej inicjatywy wyraża refleksję 
metajęzykową lub metakomunikacyjną. Takie spontaniczne zdarzenie miało miejsce, kiedy sied-
mioletnia Ania, posługująca się z  dużą płynnością trzema językami, na zakończenie wymyślonej 
przez siebie bajki, którą opowiadała z  wyraźną emfazą, zapytała swoich rodziców, współautorów 
tego opracowania, czy zauważyli, że bestia mówiła trochę dziwnie. W oryginalnym nagraniu wy-
powiedź metakomunikacyjna ma formę: Die Bestie sprach etwas komisch, nicht wahr?
 3 Zestawienia to nazwy złożone z dwu lub więcej wyrazów, funkcjonujące jako jeden leksem, 
por. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (2003: 690).
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Przy wykonywaniu tego typu zadań nie powinno się ograniczać kreatywności 
dzieci, lecz aprobować nawet najbardziej nierealne nazwy, np. pokarm dla księ-
życa – moon food – Mondfutter. Ważne, aby utworzone konstrukcje były zgodne 
z  odkrytą regułą językową, a  wykonywanie zadania sprawiało dzieciom radość 
i  satysfakcję. Samodzielne tworzenie tego typu formacji uwidacznia stopień 
opanowania reguł słowotwórczych, które są pomocne w semantyzacji regularnie 
tworzonych wyrazów, a których wcześniej się nie poznało. Zdolność do tworzenia 
dziecięcych neologizmów będzie potwierdzało stopniowe opanowywanie funkcji 
(reprezentacji) symbolicznej.

2.2.  Budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych 
na dalszych etapach edukacyjnych 
oraz zalecane zasady przygotowania dzieci 
do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Analizowane rozporządzenie eksplicytnie wymienia zasady przygotowania dzieci 
do posługiwania się językiem obcym w przedszkolu. Przygotowanie to powinno:

 – być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania 
przedszkolnego4;

 – odbywać się przede wszystkim w  formie zabawy;
 – obejmować tworzenie warunków do osłuchania się z  językiem obcym w  róż-
nych sytuacjach życia codziennego.

W  ramach zajęć językowych dzieci powinny wykonywać proste polecenia 
formułowane w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw. Zaleca 
się wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć ry-
mowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku 
obcym. Inne zasady wynikają z  zakładanych efektów nauczania:

 – kształcenie sprawności rozumienia ma być wspierane obrazkami, rekwizytami, 
ruchem, mimiką, gestem;

 – umiejętność mówienia dziecko ma zdobywać poprzez powtarzanie rymowa-
nek, prostych wierszyków i  śpiewanie piosenek w grupie;

 – wykonywane zadania mają mieć charakter zabaw muzycznych, plastycznych, 
konstrukcyjnych, teatralnych.

 4 W rozporządzeniu nie wspomina się ani słowem o  tym, jak zajęcia przygotowujące dzieci 
do posługiwania się językiem obcym mają być włączane w  inne działania w  ramach programu 
wychowania przedszkolnego. System kursowy, prowadzony przez nauczyciela języka obcego z  ze-
wnątrz w wymiarze od jednego do dwóch spotkań tygodniowo, nie stwarza dogodnych warunków 
do realizacji tego – moim zdaniem – bardzo słusznego wymogu. Wykonanie tego założenia jest 
możliwe, jeśli w przedszkolu zapewni się warunki do prowadzenia zajęć w  formie immersyjnej.
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Analizując wymienione zalecenia, można dojść do wniosku, że rozporządzenie 
sankcjonuje bardzo tradycyjną koncepcję metodyczną, polegającą na:

 – daleko idącej redukcji dawki językowej (np. „bardzo proste polecenia”, „proste 
wierszyki”)5;

 – linearnym wprowadzaniu i utrwalaniu obcojęzycznych wyrazów z określonych 
kręgów tematycznych w izolacji za pomocą obrazków, rekwizytów itp.; w prak-
tyce nie więcej niż 6–8 wyrazów na jednej lekcji6;

 – stosowaniu działań mownych ograniczających się do nazywania osób, zwierząt 
i przedmiotów oraz ich cech lub wykonywanych przez nich czynności; są one 
często oderwane od autentycznych sytuacji i potrzeb komunikacyjnych dzieci, 
dlatego wykonywane są bez specjalnego emocjonalnego zaangażowania i  za-
interesowania dzieci7;

 – priorytetowym traktowaniu rozwoju sprawności imitacyjnego mówienia po-
przez wielokrotne, mechaniczne powtarzanie krótkich tekstów („dziecko po-
wtarza rymowanki, proste wierszyki i  śpiewa piosenki w grupie”)8,

 – (pozornie) zabawowym charakterze zajęć, których rzeczywistym celem jest 
powtarzanie (mechaniczna imitacja) treści nauczania w celu ich utrwalenia9.

Z krytycznej lektury publikacji na temat przedszkolnego nauczania języków 
obcych wynika, że kreatywność metodyczna ogranicza się z reguły do propono-
wania ćwiczeń, które de facto służą do linearnego, mechanicznego utrwalania 
materiału językowego za pomocą imitacji w  minimalnych porcjach tego mate-
riału10. W  praktyce ich zabawowy lub muzyczny charakter ma niewielki wpływ 
na efektywność nauczania, ponieważ w  trakcie realizacji imitacyjnych ćwiczeń, 
recytowania wierszyków lub śpiewania piosenek input językowy nie jest przetwa-

 5 Konieczność redukcji dawki językowej wynika ze zbyt krótkiego kontaktu z  językiem ob-
cym oraz stosowania mechanistycznych metod kształcenia umiejętności mówienia imitacyjnego. 
W takich warunkach uczący się może tylko imitować język, ale nie jest w stanie przyswoić go na 
oczekiwanym poziomie.
 6 Okazuje się, że wybór leksyki ograniczony głównie do nazw osób i  przedmiotów, czyli 
rzeczowników, skutecznie hamuje rozwój języka obcego. W  tej fazie nauczania istotne jest, aby 
dzieci przyswoiły sobie jak najwięcej czasowników, ponieważ ich znajomość pozwala na rozumienie 
i  wykonywanie w  szerokim zakresie działań mownych, które z  kolei pozwalają poznać język od 
jego funkcjonalnej strony, tak jak to się dzieje w przyswajaniu L1 (języka pierwszego – ojczystego).
 7 Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że zbyt daleko idąca redukcja i  infantylizacja 
treści demotywuje nawet dzieci przedszkolne.
 8 Koncepcja nauczania języka, forsująca (kognitywną) bierność uczącego się i  imitacyjne 
formy mówienia jako reakcję na input nauczyciela, ma charakter behawioralny i  tym samym jest 
sprzeczna z konstruktywistycznymi poglądami, według których uczący się samodzielnie i aktywnie 
przetwarza input językowy (Tomasello, 2006).
 9 Niektórzy krytycy wczesnoszkolnego nauczania uważają, że proponowane zabawy oraz 
piosenki służą jedynie do przyozdabiania lekcji, aby w  ten sposób sprawić wrażenie, że naukę 
języka dostosowano do predyspozycji edukacyjnych dzieci (Rück, 1990: 218).
 10 Empiryczne badania Yanga (2012) potwierdzają, że imitacja nie jest podstawowym me-
chanizmem przyswajania języka.
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rzany z niezbędnym zaangażowaniem emocjonalnym, konieczną uwagą i dlatego 
niewystarczająco głęboko. Skutki takiej dydaktyki opisuje Olczak (2011: 73 i n.) 
w następujący sposób:

Z  dość dużym niepokojem obserwuję sposób realizacji edukacji w  zakresie 
języków obcych w  wielu polskich przedszkolach. Zastanawiam się, czy mówi-
my o  nauczaniu języka obcego czy o  zniechęcaniu do nauki języka obcego? 
Zajęcia dwa razy w tygodniu po pół godziny, mało dynamiczne, oparte głównie 
na zdjęciach, obrazkach, rysunkach nauczyciela, nazywaniu tych obrazków, 
przeplatanie tego jedną lub dwoma zabawami ruchowymi (nierzadko te same 
przez cały rok), połowa zajęć poświęcona kolorowaniu związanego z  tematem 
obrazka. […] – to musi budzić niepokój, bowiem oprócz marnowania czasu, 
niezwykle sensytywnego okresu w  rozwoju dziecka, dochodzi jeszcze nuda, 
z  którą zaczyna się dziecku jednoznacznie kojarzyć nauka języka obcego 
– co, w  moim przekonaniu, może nieść jeszcze bardziej negatywne skutki 
rozwojowo-edukacyjne [podkr. – J.I.].

Nauczanie języka obcego w  przedszkolu według wymienionych zasad nie 
może być efektywne. Potwierdziły to empiryczne badania Sowy (2014: 145 i n.), 
które zostały przeprowadzone w dwóch grupach kontrolnych z  językiem angiel-
skim, nauczanych przez dwie różne osoby w  różnych przedszkolach. Znaczącą 
przewagę w  zakresie kompetencji leksykalnej dzieci z  grupy nauczanej metodą 
narracyjną potwierdzają i  inne następujące fakty:

 – ze względu na niską kompetencję leksykalną dzieci w  grupach kontrolnych 
materiał do testowania kompetencji receptywnej zawierał np. 10 razy mniej 
czasowników niż test sprawdzający poziom rozumienia języka w  grupie eks-
perymentalnej nauczanej metodą narracyjną;

 – w grupie eksperymentalnej czasowniki zostały opanowane receptywnie w 69%, 
podczas gdy w  grupach kontrolnych niewielka liczba czasowników została 
przyswojona zaledwie w 36% lub 45% (Sowa, 2014: 172, 173).

Hospitacje przeprowadzone przez Nauwerck (2012: 121) w  niemieckich 
przedszkolach, w których wdrożono nauczanie języka francuskiego według róż-
nych koncepcji, potwierdziły, że jeśli nauczyciel zadaje pytania głównie o nazwę 
wskazanego przedmiotu lub motywu pokazanego zdjęcia, dzieci udzielają wyłącz-
nie jednowyrazowych odpowiedzi, często wymuszonych. Z  tego powodu nauka 
języka obcego, jak pokazują badania, kojarzy się dzieciom głównie z nauką słow-
nictwa, a nie ze zdobywaniem umiejętności rozumienia i komunikowania w in-
nym języku. Mimo dużego skupienia uwagi nauczycieli na nauce i  utrwalaniu 
słownictwa, spory odsetek uczniów sygnalizuje trudności z  jego przyswajaniem. 
Dzieje się tak dlatego, że nauczane wyrazy w izolacji przetwarzane są w pamięci 
roboczej bardzo powierzchownie i  bez większego zużycia energii poznawczej. 
Dlatego też podlegają szybkiemu zapominaniu. Żmudne powtarzanie oraz wysi-
łek wkładany w zapamiętanie słownictwa nie pozostają bez wpływu na stosunek 
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do nauki języka obcego. Niewielki wysiłek w  przekonaniu dziecka implikuje 
łatwość i  przyjemność nauki języka i  odwrotnie. Poruszone tu problemy mają 
zasadnicze znaczenie dla budowania pozytywnej motywacji do nauki języków 
obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Nauka słówek z określonych kręgów 
tematycznych w  izolacji nie fascynuje dzieci i dlatego taka forma nauczania jest 
mało efektywna i  na dłuższą metę demotywująca. Co więcej, struktury grama-
tyczne, za pomocą których wprowadza się i utrwala elementarne słownictwo, nie 
odpowiadają poziomom rozwoju kompetencji językowej ustalonym w  ramach 
processability theory Pienemanna (1998). Wbrew oczekiwaniu, używane i repro-
dukowane przez dzieci struktury nie są dostosowane do ich aktualnego poziomu 
przyswojenia struktur językowych, chociaż formalnie wydają się bardzo proste. 
Z  drugiej strony, kierowany do dzieci input w  formie pojedynczych wyrazów 
odpowiada zdaniem Nauwerck (2012, 168 i 234) znacznie niższej fazie procesu 
przyswajania języka, który jest charakterystyczny dla dziecka rocznego lub dwu-
letniego. Z perspektywy tej teorii są to czynniki utrudniające przyswajanie języka 
obcego. Ignorując naturalną sekwencję (wrodzony plan) przyswajania struktur 
gramatycznych, zużywa się na ich opanowanie zbyt dużo energii kognitywnej, 
czego efektem są frustracja, utrata motywacji, fosylizacja11, a  w  końcu niska 
efektywność przyswajania języka.

Z doświadczeń Sopaty (2007) wynika, że dzieci nie aprobują również utrwa-
lających zabaw leksykalnych, które nie wyzwalają ich ciekawości, jak np. odga-
dywania nazw przedmiotów z  obrazków (wciąż tych samych) wyciąganych np. 
z worka lub torby przez inne dzieci. Natomiast badania Andrzejewskiej (2008a: 
31) wykazały, że dzieci z  większym doświadczeniem apercepcyjnym tekstów 
wykazują znacznie wyższą i  trwalszą kompetencję leksykalną.
Z przywołanych obserwacji można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Formy nauczania języka, które nie angażują dzieci emocjonalnie lub an-
gażują je w  niewystarczający sposób, nie wykorzystują możliwości poznaw-
czych dzieci, a  zwłaszcza naturalnych procesów przyswajania języka, generują 
nudę i zniechęcenie. W takich warunkach dzieci mają problemy z koncentracją, 
trwonią swoją energię poznawczą na aktywności niezwiązane z  tokiem nauki, 
przeszkadzają, stwarzają problemy dyscyplinarne i  in. Te niepożądane elementy, 
występujące w trakcie nauki języka obcego, nie mogą być niedostrzegane i prze-
milczane, ponieważ pojawiają się naturalnie, jeśli dzieci tracą zainteresowanie 
przedmiotem zajęć. W  tym miejscu należy podkreślić, że eliminacja czynników 
negatywnie oddziałujących na postawę dzieci automatycznie podnosi efektyw-
ność nauczania języka obcego w warunkach przedszkolnych.

2. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz literatura przedmiotu potwierdzają, 
że metodyka nauczania oparta na tradycyjnych formach nauczania (mechani-

 11 Fosylizacja to włączenie do interjęzyka niegramatycznych form językowych. Więcej na ten 
temat w: Wysocka, 2005.
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stycznych powtórzeniach) ma często demotywujący wpływ na postawę dzieci 
i  dlatego może skutecznie utrudnić budowanie pozytywnej motywacji do nauki 
języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, tak jak to zakłada ministerial-
ne rozporządzenie, ponieważ już na samym początku edukacji językowej u dzieci 
mogą kumulować się i utrwalać negatywne doświadczenia i skojarzenia z nauką 
języka obcego, które mogą wpływać niekorzystnie na ich późniejszą, emocjo-
nalną postawę wobec nauki języka obcego. Rzeczywiste rozbudzanie pozytyw-
nej motywacji jest możliwe tylko wtedy, kiedy na zajęciach językowych dzieci 
przeżywają autentyczną radość i  satysfakcję z  podjętego wysiłku zrozumienia 
obcojęzycznego komunikatu12. Aby tak się stało, treści zajęć oraz formy podawcze 
muszą zainteresować dzieci, wyzwalać aktywność kognitywną oraz angażować je 
emocjonalnie. W przeciwnym razie włącza się afektywny filtr (układ limbiczny), 
blokując głębsze przetworzenie dawki językowej (inputu).

3. Z  doświadczeń wyniesionych z  nauczania dzieci w  kilku przedszkolach 
w  Cieszynie wynika jednoznacznie, że nauczanie języka obcego poprzez wy-
muszoną imitację, bez odpowiedniego okresu inkubacji językowej, jest mało 
skuteczne, nawet jeśli ma formę zabawową (Iluk, 2008: 54). W  trakcie prowa-
dzonych tam kursów dzieci szybciej przyswajały język obcy, jeśli na początku 
jego nauki mogły skoncentrować się wyłącznie na rozwoju sprawności słuchania 
ze rozumieniem. Wraz z rosnącym doświadczeniem apercepcyjnym dzieci same 
zaczynały używać języka obcego.

4. Istotną wadą tradycyjnych form nauczania jest to, że redukcja inpu-
tu do słownictwa z  określonych zakresów tematycznych nauczanych linearnie 
i  w  izolacji oraz ograniczenie outputu do nazywania osób i  przedmiotów lub 
wykonywania piosenek zawierających dane słownictwo utrudnia zapamiętanie, 
a przede wszystkim dostęp do mentalnego magazynu leksykalnego. Efektem tego 
jest niewielki zasób zapamiętanych wyrazów. Ponadto programowa redukcja 
leksyki praktycznie uniemożliwia osiągnięcie tzw. krytycznej masy, tj. 400–500 
wyrazów, po opanowaniu których obserwuje się wyraźne przyspieszenie przyswa-
jania języka wraz z  jego regułami gramatycznymi (Bleyhl, 2002: 12). Ilościowe 
i  jakościowe zredukowanie inputu językowego do kilku zakresów tematycznych 
(nazwy członków rodziny, zwierząt, elementów garderoby, kolorów itp.), jak ma 
to miejsce w nauczaniu przed- i wczesnoszkolnym, sprawia, że w  tak organizo-
wanym procesie dydaktycznym potrzeby poznawcze i komunikacyjne dzieci nie 
są zaspokajane, a mentalne mechanizmy przyswajania języka są wykorzystywane 
w nikłym stopniu.

5. Ograniczenie inputu do słownictwa z określonych zakresów tematycznych 
i jego przyswajanie w izolacji ma jeszcze tę poważną wadę, że wyklucza poznanie 
intonacji zdaniowej w  jej składniowej i  pragmatycznej funkcji. Apercepcja kon-
turu intonacyjnego, będącego wskaźnikiem różnic semantycznych między wy-

 12 Więcej na temat problematyki motywowania dzieci w: Andrzejewska (2008b).
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powiedzeniami, jest ważnym warunkiem identyfikacji funkcji illokucyjnej kon-
kretnego wyrażenia językowego (zdania lub jego równoważnika). Programowe 
wykluczenie jej z  toku nauki powoduje znaczne zubożenie inputu oraz ograni-
czenie możliwości poznania i opanowania funkcji ekspresywnej (emotywnej) lub 
konatywnej (imperatywnej) języka, która przyswajana jest przez dzieci bardzo 
wcześnie i  chętnie stosowana w  języku ojczystym13.

6. Największą wadą tradycyjnych metod nauczania jest to, że dawka języ-
kowa (tzw. input) nie jest elementem interakcji i  nie jest związana z  konkretną 
sytuacją, potrzebą komunikacyjną, działaniem, a  zwłaszcza przeżyciem dziecka. 
W  naturalnych warunkach dziecko przyswaja język (pierwszy) w  interakcji dla 
interakcji. W  takich sytuacjach dziecko uczy się odczytywać intencję komuni-
kacyjną (funkcję illokucyjną) wypowiedzi oraz zawarte w  niej informacje oraz 
wyrażać własne intencje.

3.  Alternatywne propozycje przygotowania dzieci 
do nauki języków obcych w przedszkolach

W literaturze przedmiotu słuchanie ze zrozumieniem uznaje się za podstawowy 
warunek rozwoju pozostałych sprawności językowych (Feyten, 1991). Sprawność 
ta implikuje m.in. następujące aspekty:

 – rozumienie ze słuchu obejmuje nie tylko apercepcję audytywną, lecz także 
spostrzeganie wzrokowe, dotykowe oraz ruch w połączeniu z działaniem14;

 – nabywanie gotowości (tj. chęci) do celowego słuchania i  aktywnego przetwo-
rzenia obcojęzycznego inputu wymaga kształcenia umiejętności koncentrowa-
nia uwagi i  kierowania jej procesami15;

 – osłuchanie się z  głoskami, ciągami głosek, rytmem języka oraz intonacją 
umożliwia identyfikację wyrazów i przypisanie im aktualizowanych znaczeń16;

 13 W  zależności od konturu intonacyjnego wypowiedź o  strukturze oznajmującej: „Piotruś 
idzie do przedszkola”, może być zrozumiana jako pytanie, zdziwienie, podziw lub nawet jako 
polecenie.
 14 Apercepcja przebiega efektywniej, jeśli słuchające dzieci mogą obserwować animowane 
postaci z bajki.
 15 Rozwój umiejętności słuchania z uwagą w dużym stopniu zależy od stosowanych tekstów. 
Z  doświadczeń wynika, że bajki są tym gatunkiem tekstu, który ułatwia dzieciom koncentrację, 
aktywizuje procesy apercepcyjne oraz mechanizmy przetwarzania językowego.
 16 Z niemieckich badań wynika, że nauczyciele oceniają swoją wymowę lepiej niż jest w rze-
czywistości odbierana przez uczniów (Edelenbos i  Kubanek, 2009: 58). W  takiej sytuacji wy-
kształcenie poprawnych, mentalnych wzorców fonologicznych poprzez osłuchanie się z  językiem 
może być znacznie utrudnione, co w  przypadku wymuszanego mówienia imitacyjnego otwiera 
przestrzeń dla silnego oddziaływania interferencyjnego ze strony języka ojczystego.
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 – rozpoznanie struktury składniowej pozwala zrozumieć wyrażane przez nią 
relacje logiczne i  semantyczne;

 – odczytanie (dekodowanie) intencji i  znaczenia komunikatu językowego za 
pomocą kontekstu i  środków nonwerbalnych;

 – identyfikację grup wyrazowych (tzw. chunks), tworzących komunikatywne 
całości i przyspieszających proces komunikacji;

 – strategie kompensacyjne, za pomocą których wyrównuje się brakujące elemen-
ty komunikatu językowego.

Jeśli zatem uzna się, że sprawność słuchania ze rozumieniem jest umiejętno-
ścią bardzo złożoną, a jednocześnie determinującą rozwój pozostałych sprawno-
ści, to należy uznać jej rozwój za nadrzędny cel w okresie przygotowania dzieci 
do nauki języków obcych. Kognitywna złożoność tej sprawności wymaga wydłu-
żonego czasu jej kształcenia. Okres ten nazywa się inkubacją językową, podczas 
której dziecko ma czas na obserwację, domyślanie się, stawianie i  weryfikowa-
nie hipotez, wyciąganie wniosków, identyfikację związków między dźwiękami 
a  przekazywaną treścią i  in.17. W  takich warunkach receptywne umiejętności 
językowe mogą rozwijać się bez zbędnej presji. Natomiast tego typu możliwości 
nie stwarza tradycyjny kurs językowy, na który składa się prezentacja materiału 
językowego, jego automatyzacja i  natychmiastowa (re)produkcja językowa, tzn. 
bezpośrednio po inpucie oczekuje się outputu. Wymuszanie produkcji języko-
wej, do której dziecko nie czuje się jeszcze zdolne, wywołuje u  niego naturalny 
lęk, zwłaszcza jeśli ma wykazać się swoimi umiejętnościami przed całą grupą. 
Przeżywany stres związany z  m.in. wymuszonym mówieniem, zdaniem Hanny 
Komorowskiej (1992: 329), jest przyczyną wielu niepowodzeń, a nawet buntu18. 
Ponadto, im wcześniej zmusza się do produktywnego użycia języka obcego, tym 
większe jest interferencyjne (negatywne) oddziaływanie języka ojczystego na 
wymowę i  struktury interjęzyka dziecka (Bleyhl, 2002: 9)19.

Mając na uwadze przedstawione treści, należy uznać, że inputem do rozwi-
jania sprawności słuchania ze zrozumieniem nie mogą być pojedyncze wyrazy, 
czasem najprostsze zdania lub teksty piosenek powtarzane wielokrotnie i mecha-
nicznie. Aby elementy nieznanego kodu językowego zostały rozszyfrowane i men-
talnie przetworzone, muszą być zanurzone w konkretnej sytuacji, transparentnej 
dla dzieci, lub interakcji, w której łączą się: ruch, doznania zmysłowe oraz myśle-
nie, na podstawie których dzieci dokonują subiektywnych, zmysłowo-językowych 
odkryć językowych. Warunki te najlepiej spełniają teksty o  interesującej fabule, 

 17 Z neurolingwistycznego punktu widzenia jest to niezwykle ważny okres, w którym tworzą 
się i stabilizują stosowne połączenia synaptyczne w mózgu. Proces ten przebiega relatywnie wolno 
i dlatego wymaga odpowiednio długiego czasu.
 18 Autentyczne przypadki stresu i  buntu związane z  nauką języka dzieci zostały opisane w: 
Iluk, 2002: 7.
 19 Terminem interjęzyk określa się za Selinkerem (1972) język, jakim posługują się uczący 
się języka obcego, którzy nie opanowali jeszcze w pełni tego języka.
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a więc bajki, baśnie lub różnego rodzaju historyjki. Ich szersze stosowanie zaleca 
notabene najnowsze rozporządzenie MEN, a ich szczególna przydatność do celów 
edukacyjnych wynika moim zdaniem (Iluk, 2008: 53) z następujących powodów:

1. Teksty bajek fascynują dzieci, rozwijają ich fantazję, wprowadzają je w inny 
świat. Odzwierciedlają one doświadczenia dzieci oraz pobudzają do refleksji 
i wyrażania opinii; rozwijają zdolność do uczuciowego utożsamiania się z innymi 
osobami i  rozumienia ich stanów emocjonalnych, pozwalają rozkoszować się 
atmosferą, jaka wyłania się z opowiadanej historii.

2. Siła motywacyjna tego typu tekstów jest bardzo duża. Widać to po natu-
ralnej gotowości dzieci do słuchania i zrozumienia co najmniej najważniejszych 
wątków historyjki. Dzięki temu stwarza się doskonałe warunki do rozwoju umie-
jętności globalnego rozumienia tekstu, poszukiwania sensu, zgadywania zna-
czenia, domyślania się związków treściowych i wykorzystywania swojej wiedzy.

3. Ważnym elementem narracyjnego nauczania jest przekonanie dzieci, że 
dzięki wykonywanym przez nauczyciela gestom, jego mimice, intonacji głosu, 
elementom wizualnym i  animacji mogą zrozumieć fabułę, ogólny sens tekstu, 
nawet jeśli nie znają poszczególnych wyrazów. Mimo początkowych trudności, 
dzieci szybko dochodzą do przekonania, że są w stanie zrozumieć całe opowia-
danie w  języku obcym i  przeżywają to w  kategoriach indywidualnego sukcesu, 
który – jak wiadomo – jest najsilniejszym czynnikiem motywującym. Stosowanie 
bajek stwarza zatem optymalne warunki do kształtowania i rozwoju umiejętności 
zgadywania znaczenia wyrazów w  transparentnych kontekstach.

4. Przyjmując, że narracyjny sposób myślenia jest wrodzony i  charakte-
rystyczny dla dzieci w  wieku przedszkolnym, należy zadbać o  to, aby w  toku 
nauki procesy przyswajania języka nie były blokowane przez niewłaściwą me-
todykę nauczania. W  przeciwieństwie do metod bazujących na behawioralnych 
(mechanistycznych) koncepcjach nauczania (input → output), proponowana tu 
metoda narracyjna dostarcza dzieciom motywujący, bogaty i  urozmaicony in-
put, odpowiadający ich możliwościom percepcyjnym i  wyzwalający naturalne 
procesy przyswajania języka, jakie zachodzą w  przypadku przyswajania języka 
ojczystego20. Co więcej, bajki wywołują u dzieci emocje, które mają silną funkcję 
motywującą, uaktywniające prawą półkulę mózgu. Dzięki temu dzieci efektyw-
niej, bo całościowo, przetwarzają komunikat językowy, uruchamiając procesy 
poznawcze i  tym samym naturalne mechanizmy przyswajania języka obcego21. 

 20 W  kontekście nauczania dzieci w  wieku przedszkolnym należy pamiętać, że znajdują się 
one jeszcze w  takiej fazie swojego rozwoju, w  której język doświadcza się i  poznaje w  działaniu 
(reprezentacja enaktywna) i  w  oparciu o  skojarzenia danych spostrzeżeniowych (reprezentacja 
ikoniczna) (Bruner, 1978: 547). Zbyt szybkie przejście na poziom symboliczny, tak jak to ma 
miejsce np. w ćwiczeniach drylowych, może negatywnie wpłynąć na motywację uczenia się języka 
obcego.
 21 Praktyka dydaktyczna potwierdza, że zainteresowanych historyjką dzieci nie trzeba specjal-
nie dyscyplinować, co z kolei ułatwia koncentrację i utrzymanie uwagi przez dłuższy czas.
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Pozytywne emocje oraz poczucie sukcesu w  rozumieniu obcojęzycznego tekstu 
powodują wydzielanie w mózgu pożądanych w trakcie nauki neuroprzekaźników: 
dopaminy i noradrenaliny22. W takich warunkach dzieci odczuwają przyjemność, 
która sprawia, że przetwarzana dawka językowa, tj. bajka i  językowy sposób jej 
utekstowienia, jest lepiej i  trwalej zapamiętywana.

5. Stosowanie bajek stwarza doskonałe warunki do aktywnej i interaktywnej 
apercepcji, której wyrazem są m.in. werbalne manifestowanie swoich spostrze-
żeń, antycypowanie, wyrażanie impresji, potwierdzanie w  języku ojczystym zro-
zumianych kwestii w  języku obcym, próby animacji bohaterów bajek, stopnio-
we przejmowanie roli narratora, wymyślanie alternatywnych bohaterów (Iluk, 
2012). W trakcie narracji bajki dzieci są na ogół skoncentrowane, zachowują się 
naturalnie, wykazując emocjonalne zaangażowanie. W  dużym skupieniu śledzą 
losy bohaterów, spontanicznie reagują na ich losy23. Zainteresowanie bajką prze-
jawia się również w  tym, że dzieci wybierają miejsca w  pobliżu animowanych 
lalek lub pluszowych zwierzaków, tak aby mogły się z nimi przywitać, pogłaskać 
je, dotknąć lub nawet przytulić24. Reakcje i  komentarze wypowiadane w  języku 
ojczystym w  trakcie słuchania i obserwacji działań nauczyciela potwierdzają, że 
dzieci uważnie słuchają, spontanicznie antycypują losy bohaterów i  skutki ich 
działań. Wypowiadane głośno tłumaczenia obcojęzycznych wyrazów lub formuł 
należy odbierać jako sygnał odniesionego sukcesu apercepcyjnego. Postęp w opa-
nowaniu języka przez dzieci, które jeszcze nie potrafią używać go produktywnie, 
uwidacznia się w sposobie reakcji podczas słuchania bajki, emocjonalnym zaan-
gażowaniu, samodzielnej animacji jej treści itp.

Nauka języka bazująca na tekstach bajek oraz stosownych zadaniach stwa-
rza zatem dogodne warunki do intelektualnego, kreatywnego i  emocjonalnego 
rozwoju dzieci.

 22 Więcej na temat roli neuroprzekaźników w procesie uczenia się: Żylińska, 2013: 105 i n.
 23 Dzieci emocjonalnie reagują na losy bohaterów, dlatego zaleca się, aby relatywnie wcześnie 
opanowały środki językowe do wyrażania i nazywania emocji w języku obcym, np. wykrzyknienia.
 24 Wypowiedź Oli (przytoczona przez jej mamę), uczestniczki kursu językowego prowadzone-
go w  ramach realizowanego projektu, w  której wyraziła zdecydowane niezadowolenie z  niestoso-
wania pacynki na lekcji języka obcego, potwierdza, że zaniechanie posłużenia się pacynką podczas 
narracji bajki dzieci odbierają negatywnie. Dzieje się tak dlatego, że pacynka ułatwia dzieciom 
przeniesienie się w świat fantazji, wprowadza elementy ruchu i działania, wymusza narrację z od-
powiednią emfazą. Wszystkie te czynniki podnoszą poziom zainteresowania i skupienia. W takich 
warunkach procesy apercepcji przebiegają bez nadmiernego wysiłku kognitywnego i  sprawiają 
naturalną przyjemność. Mając to na uwadze, należy przyznać, że niezadowolenie Oli jest w pełni 
uzasadnione i powinno być poważnym sygnałem dla prowadzących kursy językowe dla dzieci.
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4. Ogólne założenia metody narracyjnej

Narracyjna metoda nauki języków obcych różni się tym od tradycyjnych (me-
chanistycznych) sposobów nauczania, że w pierwszej kolejności stwarza dogodne 
warunki do poznania języka obcego w  jego komunikacyjnych funkcjach i  – co 
najważniejsze – w  konkretnych i  motywujących kontekstach, a  nie w  formie 
wyizolowanych wyrazów bez jakiegokolwiek związku komunikacyjnego.

Metoda narracyjna jest w istocie swojej metodą eklektyczną, w której można 
dostrzec różne nurty myśli dydaktycznej. To co ją odróżnia od tradycyjnych form 
nauczania języków obcych dzieci uwidacznia się w  przyjętych zasadach, które 
wynikają z następujących założeń25:

1. Narracyjna metoda nauczania języka obcego orientuje się na naturalnych 
(podobnie jak w  L1) procesach przyswajania języka, w  których intensywne 
słuchanie i  rozumienie znacznie wyprzedza powtarzanie i  mówienie dialogowe. 
Z  reguły małe dzieci, inaczej niż dorośli, potrzebują około pół roku, zanim 
same zaczną używać języka obcego produktywnie. Zdaniem psycholingwistów 
powtórzenia reproduktywne można wprowadzać dopiero wtedy, kiedy uczniowie 
potrafią intuicyjnie rozszyfrować (rozpoznać) strukturę fonetyczną, gramatyczną 
i  semantyczną wypowiedzi, ponieważ bez wykształcenia odpowiednich podstaw 
kognitywnych wszelkie próby (re)produktywnego użycia języka będą zawierać 
liczne błędy. Ich korekta ze strony nauczyciela może skutecznie demotywować 
zwłaszcza te dzieci, które jeszcze nie wykazują wyraźnej chęci do imitacyjnego 
użycia języka obcego. Z  tego faktu wynika konieczność priorytetowego rozwoju 
sprawności słuchania ze zrozumieniem. Należy pamiętać, że zaczynający naukę 
języków obcych mają zrozumiałe trudności z  rozpoznawaniem wyrazów, seg-
mentacją strumienia mowy, konstrukcją znaczeń, nadążaniem za komunikatem, 
zapamiętaniem zawartych w  nim informacji itp.26. Okres tzw. inkubacji języko-
wej ma służyć głównie rozwinięciu tych umiejętności (Iluk, 2008: 50). Dzieci 
wsłuchują się w  system fonetyczny nowego języka, uczą się rozpoznawać obce 
wyrazy i  struktury składniowe oraz rozumieć treść usłyszanego komunikatu. 
W  tym celu niezbędne jest bogate doświadczenie receptywne, które pozwala 
wytworzyć i  zorganizować mentalną reprezentację obcego systemu językowego 
oraz programy sterujące produkcją językową. Bazując na różnych wariantach 
realizacyjnych języka, najpierw tworzą się mentalne normy morfo-fonologiczne 
(mentalne reprezentacje, prototypy), sterujące percepcją i  produkcją obcoję-
zycznych dźwięków. Bez tego typu matryc nie można wykształcić stabilnej, 
prawidłowej wymowy, tj. mentalnego i  neurologicznego programu sterującego 

 25 Szczegółowe zasady nauczania języków obcych małych dzieci zostały omówione w: Iluk, 
2002.
 26 Mając to na uwadze, nauczyciele języków obcych powinni odznaczać się pogłębioną wiedzą 
o procesach słuchania ze zrozumieniem.
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aparatem artykulacyjnym. Natomiast dziecko zmuszone do przedwczesnej repro-
dukcji imituje wyłącznie to, co spostrzega przez filtr języka pierwszego (L1) i do 
czego jest zdolne, opierając się na L1, a więc wykorzystuje utrwalone programy 
percepcyjne i  motoryczne języka ojczystego i  automatycznie ulega interferen-
cji27. McCandless i Winitz (1986) udowodnili na podstawie swoich badań, że 
w klasach z długą fazą percepcji języka opanowanie fonetyki było wyraźnie lepsze 
niż w klasach, w których uczniowie musieli mówić od razu. Co więcej, zdaniem 
Ashera (1982), Postovsky’ego (1974; za Lovik, 1996: 40) i Rücka (2008: 137) 
przyswajanie języka może być nawet utrudnione, jeżeli uczniowie za wcześnie 
są zmuszani do imitacyjnego użycia języka obcego. Zatem do czasu wykształce-
nia zrębów wewnętrznej (mentalnej) reprezentacji nowego systemu językowego 
uczący się nie mogą posługiwać się poprawnie językiem obcym. Dlatego na 
tym etapie edukacyjnym dzieci powinny otrzymać możliwość skupienia się na 
rozwoju sprawności rozumienia ze słuchu, a  imitacyjne użycie języka powinno 
być ograniczone do minimum28.

2. Z  naszych doświadczeń wynika, że priorytet rozwoju sprawności słucha-
nia ze zrozumieniem skutecznie kompensuje indywidualne różnice w  zakre-
sie dojrzałości kognitywnej i  emocjonalnej, pojemności pamięci, umiejętności 
spostrzegania, a  także w  poziomie motoryki, sposobie reagowania, uczenia się 
i  zapamiętywania dzieci uczących się w  jednej grupie29. Różnice dotyczące wy-
mienionych zakresów sprawiają, że nie można oczekiwać, aby wszystkie dzieci 
przyswajały język obcy w  tym samym tempie i  z podobnym efektem, tak jak to 
zakładają, a  właściwie wymuszają, metody bazujące na priorytetowym kształce-
niu imitacyjnego mówienia.

3. W metodzie narracyjnej nie stosuje się tradycyjnej progresji gramatycznej 
i  leksykalnej, ponieważ jej uwzględnienie wyklucza stosowanie tekstów bogat-
szych w  treść30. Nie oznacza to, że dzieciom oferuje się nieprzefiltrowany in-
put. Zgodnie z  teorią Krashena (1985) o  adekwatnym (optymalnym) inpucie, 
oferowana dawka językowa w  metodzie narracyjnej musi mieć transparentną 
strukturę, być fonetycznie nieskomplikowana, leksykalnie i treściowo redundant-

 27 Uwaga ta wyjaśnia, dlaczego imitacje strony dźwiękowej wyrazów lub zdań, mimo prawi-
dłowego wzorca i wysiłków nauczyciela, długo pozostają niepoprawne pod względem fonetycznym.
 28 Podsumowując swoje doświadczenia dydaktyczne w swoich pracach dyplomowych, student-
ki NKJO w Cieszynie stwierdziły jednoznacznie, że dzieci nie można zmuszać do mówienia, jeśli 
nie mają na to ochoty. Wymuszanie odpowiedzi wywołuje u  dziecka negatywne emocje, których 
nie wolno bagatelizować (Iluk, 2008: 56).
 29 Ze względu na relatywnie wysoką i  często dłuższą absencję dzieci na zajęciach w  przed-
szkolu, forsowanie sprawności mówienia może przyczyniać się do powstania wyraźnych różnic 
w  poziomie opanowania języka obcego. Naszym zdaniem przygotowanie dzieci do posługiwania 
się językiem obcym nie powinno wywoływać tego typu skutków.
 30 Jak wykazują badania, przyswajanie języka nie przebiega linearnie od najprostszych form 
morfologicznych i  składniowych do coraz bardziej skomplikowanych, tak jak to zakładają beha-
wioralne (mechanistyczne) metody nauczania.
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na i wsparta gestem, mimiką lub innymi materiałami pozwalającymi zrozumieć 
obcojęzyczny tekst31. Jeśli spełnione są określone warunki, dzieci radzą sobie 
z apercepcją dłuższych tekstów i bardziej złożonymi konstrukcjami językowymi, 
m.in. różnymi formami czasowymi lub dłuższymi konstrukcjami zdaniowymi, 
które zostały użyte do utekstowienia opowiadanej historyjki. Proces rozumie-
nia, zdaniem Butzkamma (1996: 82), dotyczy dwóch zasadniczych elementów: 
treści oraz struktur użytych środków językowych. W  toku uczenia się języka 
procesy te mogą przebiegać równolegle lub oddzielnie. Następująca wypowiedź, 
zaczerpnięta z cytowanej pracy Butzkamma, „Stop talking” może być początkowo 
zrozumiana na poziomie intencjonalnym jako „Proszę o spokój”. Dzięki analogii 
do innych zbliżonych konstrukcją zdań, dziecko z czasem może rozbić jej struk-
turę na składniki „stop mów + ing” i  zrozumieć ją precyzyjniej jako „Przestań 
rozmawiać”. Rozumienie na tych dwóch płaszczyznach umożliwia nam inter-
pretację innych, ale podobnie skonstruowanych wypowiedzi, których wcześniej 
się jeszcze nie słyszało. Natomiast powtarzanie wypowiedzi bez rozumienia ich 
struktury w celu ich zapamiętania, nawet w formie muzycznej zabawy, jest zda-
niem Butzkamma zwykłą i, co gorsza, mało efektywną tresurą językową. Dlatego 
wszelkie powtórzenia bez zrozumienia i  komunikatywnego zanurzenia są mało 
skuteczną formą zajęć, wywołującą szybką dekoncentrację i zniechęcenie dzieci. 
Według Rücka (2008: 68) instrumentalizowane zabawy w funkcji dydaktycznej, 
np. w celu utrwalenia porcji obcojęzycznych wyrazów, traktują naukę jako proces 
egzogenny (wywołany przez czynniki zewnętrzne), a  nie endogenny, podczas 
którego uruchamiane są naturalne procesy przetwarzania inputu i  przyswajania 
języka.

4. Narracyjna metoda stwarza dogodne warunki do tego, aby przyswajanie 
języka odbywało się poprzez samodzielne odkrywanie struktur językowych w L1 
i  L2. Aby było ono skuteczne, zajęcia językowe muszą spełnić odpowiednie 
warunki:

 – dostarczana dawka językowa musi być zrozumiała i podawana w dużej ilości, 
tak aby dzieci poznawały środki językowe w różnych kontekstach. Pojedyncze 
doświadczenia, których źródłem są na przykład te same obrazki, powtarzane 
zdania lub wielokrotnie odśpiewywane piosenki z  odpowiednią zawartością 
leksykalną, nie gwarantują skuteczności procesów przyswajania języka;

 – wypowiedziom językowym muszą towarzyszyć transparentne interakcje oraz 
działania nonwerbalne, które dzieci mogą obserwować i na ich podstawie do-
myślać się znaczenia komunikatu językowego. Zdobyta praktyka potwierdza, 
że stosowanie dwuwymiarowych ilustracji jest znacznie mniej skuteczne niż 
wizualizacje trójwymiarowe, które mają jeszcze ten istotny walor, że stwarzają 

 31 Mimika i  gesty informują słuchające dzieci, jak dana wypowiedź ma być zrozumiana. 
Podobnie głośna, cicha, wolna, przyspieszona narracja, z  mniej lub bardziej widoczną emfazą 
sygnalizuje emocje, ironię, zdziwienie, kategoryczność, pobłażanie, stosunek narratora do sytuacji 
lub bohaterów opowiadanej bajki.
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dogodne warunki do animacji bohaterów przez same dzieci. Stosowane mate-
riały wizualne i inne powinny oddziaływać na różne kanały percepcyjne dzieci 
i pomagać im w rekonstrukcji znaczeń. Wszelkie działania dydaktyczne podej-
mowane przez nauczyciela mają aktywować dzieci kognitywnie, emocjonalnie 
i  manualnie. Ze względu na to, że dzieci najskuteczniej motywują emocje, 
input musi być dla nich emocjonalnie znaczący. Warunek ten spełniają odpo-
wiednio dobrane bajki, ponieważ dzieci chętnie utożsamiają się z bohaterami, 
uważnie śledzą ich losy, żywo przeżywają ich doświadczenia itd.32;

 – język musi być przetwarzany w  interakcji z  zachowaniem kontaktu wzroko-
wego podczas wspólnego wykonywania różnorodnych działań, w  połączeniu 
z  ruchem i  emocjonalnym zaangażowaniem. Apercepowany komunikat języ-
kowy musi być elementem autentycznej sytuacji komunikacyjnej;

 – ćwiczenia i zadania powinny z jednej strony nawiązywać do treści usłyszanych 
tekstów, a z drugiej umożliwiać połączenie nauki języka z działaniem, interak-
cją i  ruchem33. Okazuje się, że w grupach, w których nauka języka połączona 
była z  ruchem, dzieci zapamiętały prawie cztery razy więcej wyrazów niż 
w grupach, w których nauka nie była połączona z ruchem (Hille i  in., 2010). 
Najlepsze efekty uzyskuje się, jeśli ruch, ilustrujący wyrażenie językowe, wy-
konywany jest nie tylko przez nauczyciela, ale przede wszystkim przez samych 
uczniów. Jego pozytywny wpływ na efektywność uczenia się uzasadniony jest 
fizjologicznie i  neurologicznie. Ruch pobudza krążenie krwi, także w  samym 
mózgu, dzięki czemu poprawia się jego praca oraz zdolność do koncentracji 
i  utrzymania uwagi. Podczas aktywności ruchowej wydzielane są w  większej 
ilości neuroprzekaźniki stymulujące uwagę, koncentrację, prędkość i  trwałość 
efektów uczenia się (Ratey, 2009: 53). Natomiast dyscyplinowane i „przykute” 
do krzesła dzieci mają utrudnione możliwości spontanicznej ekspresji i aktyw-
ności ruchowej, dzięki którym uruchamiane i  podtrzymywane są naturalne 
procesy przyswajania języka obcego;

 – znaczenia obcojęzycznych wyrazów dzieci powinny poznawać głównie na 
podstawie bezpośredniej obserwacji wzrokowej. Wykorzystane w  tym celu 
realne przedmioty, ilustracje, gesty, mimika mają pomóc domyślić się znaczeń 
bez odwoływania się do języka ojczystego. Tam, gdzie to jest konieczne lub 
czasowo bardziej efektywne, można wyjaśniać znaczenia wyrazów lub zwrotów 
w  języku ojczystym, nie rezygnując ze środków poglądowych;

 – podczas zajęć język obcy ma być dominującym środkiem komunikacji34. 
W metodzie narracyjnej dzieci zaczynają go używać bez wymuszania podczas 

 32 Jak podkreśla Leontiev (1991: 14), bajkowy świat (np. rodzina niedźwiedzi z  trojgiem 
niedźwiadków) jest dla dzieci bardziej atrakcyjny niż świat realny (np. realna rodzina z  trojgiem 
dzieci).
 33 Atrakcyjne propozycje tego typu ćwiczeń podaje Jaworowska (2008).
 34 Zasada ta wymaga od nauczyciela, wbrew potocznym sądom, bardzo dobrego opanowania 
języka obcego, w  tym języka lekcyjnego, dużych umiejętności narracyjnych i parafrazowania.
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przejmowania narracji tych fragmentów tekstu, które wielokrotnie powtarzają 
się w tekście, np. „Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świe-
cie?”. Istotne jest to, że dzieci powtarzają wypowiedzenia umotywowane fabułą, 
a nie w warunkach drylu językowego. Muszą przy tym uważnie słuchać, aby we 
właściwym czasie przejąć rolę narratora. Wspólna narracja kształtuje twórczy 
klimat oraz pogłębia wspólnotę między jej uczestnikami. Chóralne powtarza-
nie zrozumiałej pod względem treści lub funkcji frazy nie powoduje stresu, 
stopniowo aktywizuje wszystkie dzieci, podtrzymuje uwagę, utrwala formuły 
słowne odtwarzane w  całości, wytwarza emocjonalną więź z  bajką, sprawia 
przyjemność i wywołuje ogólną radość. Swoimi doświadczeniami dzieci często 
dzielą się w  domu, opowiadając rodzicom treść poznanej historyjki. Jeśli tak 
się dzieje, to potwierdza to nasze założenia metodyczne;

 – ze względu na czasowo ograniczony kontakt z  językiem obcym, np. dwa 
spotkania po 30 minut w  tygodniu, niezbędne jest utrwalanie materiału ję-
zykowego. Ćwiczenia utrwalające są efektywne tylko wtedy, jeśli spełniają 
dwa podstawowe kryteria: werbalna aktywność dzieci jest ściśle połączona 
z  sensownym dla nich działaniem i  sprawia im wyraźną przyjemność (Iluk, 
2008: 54). Taki efekt osiąga się, jeśli ćwiczenia utrwalające mają charakter 
kreatywny i  łączą użycie języka z  zabawą i  ruchem. Natomiast powtarzanie 
wyrazów w izolacji jest na dłuższą metę, niezależnie od formy, nużące z dwóch 
powodów: po pierwsze dzieci chcą doświadczać języka jako środka komuni-
kacji, a  nie jako zbioru inaczej brzmiących „etykietek” dla znanych pojęć, po 
drugie, dzieci szybko zauważają, że efektywność mechanicznych powtórzeń 
jest niewielka, ponieważ stale zapominają tego, czego się uczyły. Problem ten 
narasta proporcjonalnie do liczby wprowadzanych wyrazów.

Wymienione kryteria spełniają kreatywne formy reprodukcji treści tekstu. 
Polegają one na tym, że powtarza się poznaną historyjkę, w  której zmienia się 
bohaterów, miejsce akcji, wprowadza się nowe epizody i/lub wymyśla inne za-
kończenie (Iluk, 2012: 1608 i n.). Faza utrwalająca jest zatem doskonałą okazją 
do kreatywnej modyfikacji treści bajek i tym samym do wielokrotnego jej powtó-
rzenia. Wykonywanie takich zadań stwarza warunki do skupienia, mimowolnego 
utrwalania leksyki i  struktur językowych, a  ponadto wywołuje emocje: zacieka-
wienie, radość, poczucie satysfakcji i  odprężenie fizyczne. Najprostszy sposób 
modyfikacji, np. bajki o rzepce, polega na tym, aby jej bohaterami uczynić dzieci 
z  grupy, można wówczas przyjąć, że rzepkę posadziła np. pani dyrektor przed-
szkola lub pani kucharka. Podczas narracji wywołuje się kolejne dzieci, prosząc 
o  udzielenie pomocy przy wyciąganiu rzepki. W  innej wersji bohaterami mogą 
być np. ciała niebieskie (słońce, księżyc, gwiazda), chmurki itp., których nazwy 
dzieci poznały przy innej okazji. Tego typu modyfikację można zaprezentować 
następująco35:

 35 Prezentowane ilustracje wykonała w  ramach seminarium dyplomowego Paulina Ciurla.
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             Scena 1                     Scena 2

   

             Scena 3                     Scena 4

   
Przykład 1. Modyfikacja bajki Rzepka Jana Brzechwy – w roli bohaterów ciała niebieskie i chmura

Pomysły tak rozumianych modyfikacji powinny zgłaszać same dzieci. 
Prezentując po raz pierwszy alternatywną wersję danej historyjki, należy stwo-
rzyć warunki do antycypacji nowego bohatera, innego miejsca akcji itd., tak aby 
dzieci miały okazję do zgadywania i  z  zainteresowaniem oczekiwały kolejnych 
epizodów. W tym celu nie należy ujawniać od razu finalnej sceny, lecz scenę po 
scenie, tak jak przedstawiono na ilustracjach.

Kolejne dwa przykłady pokazują, w  jaki sposób, bazując na strukturze nar-
racyjnej tej samej bajki, można utrwalać słownictwo z  wybranych, wcześniej 
poznanych pól leksykalnych. Powtórzeniowy charakter tego typu ćwiczeń jest 
dla dzieci niezauważalny i dlatego nie działa demotywująco.

Przykład 2. Modyfikacja bajki Rzepka Jana Brzechwy – w  roli bohaterów owoce
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Przykład 3. Modyfikacja bajki Rzepka Jana Brzechwy – w  roli bohaterów sprzęty domowe

Podczas opowiadania nowej wersji bajki przez dzieci należy odciążyć ich pamięć 
poprzez stosowną wizualizację, wskazanie aktualnej sceny, przejmowanie narracji 
trudniejszych fragmentów tekstu przez prowadzącego zajęcia. Dopiero prezentację 
sceny finalnej można wykorzystać do ćwiczenia biegłości w mówieniu, polegającego 
na tym, że wybrane dziecko lub grupa dzieci opowiada całą historyjkę od początku 
do końca. W takiej sytuacji ilustracja odciąża pamięć: ułatwia przypominanie treści 
i wyznacza kolejność epizodów. Ponadto zmniejsza lęk przed wykonaniem zadania, 
eliminując wewnętrzne blokady związane z mówieniem w języku obcym.

5. Uwagi końcowe

Metodyka nauczania języka obcego, bazująca na tekstach bajek oraz stosow-
nych zasadach, stwarza najlepsze warunki do intelektualnego, kreatywnego, 
emocjonalnego oraz językowego rozwoju dzieci i  dlatego znakomicie nadaje się 
do wykorzystania w  przygotowaniu dzieci przedszkolnych do posługiwania się 
językiem obcym. Wyniki uzyskane w  jednosemestralnym eksperymencie prze-
prowadzonym w trzech przedszkolach i  jednej szkole podstawowej potwierdzają 
słuszność zaprezentowanych zasad nauczania. Wyniki te zostały przedstawione 
i omówione w artykule Prof. Iwony Wowro (s. 67).

Usankcjonowanie prawne nauczania języków obcych w  przedszkolach na-
kłada na nauczycieli języków obcych pełną odpowiedzialność za prawidłową 
inicjację wieloletniego procesu przyswajania języków obcych, bo taka jest prze-
cież intencja MEN. W  tym miejscu należy jednak przypomnieć decydentom 
oraz wykonawcom tego rozporządzenia, że samo wydłużenie okresu nauczania 
języków obcych nie gwarantuje uzyskania wyższego poziomu kompetencji ko-
munikacyjnej, ponieważ – jak wykazują badania – starsze dzieci uczą się szybciej 
i efektywniej, a dzięki temu w krótkim czasie wyrównują ewentualne różnice wy-
nikające z wcześniejszego rozpoczęcia nauki języka obcego (Iluk, 2002: 12–17).
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na potrzeby przedszkolnego 
i wczesnoszkolnego nauczania języków obcych 

na przykładzie bajki Trzy świnki *

1. Wprowadzenie

Efektywność stosowania metody narracyjnej w  przedszkolnym i  wczesnoszkol-
nym nauczaniu języków obcych zależy w dużym stopniu od doboru tekstu nar-
racyjnego oraz sposobu jego adaptacji i dydaktyzacji. Pierwsza część niniejszego 
opracowania poświęcona jest zatem kryteriom wyboru tekstów narracyjnych 
z  podziałem na kryteria ogólne i  językowe. W  dalszej części przedstawiono 
sposób adaptacji i  dydaktyzacji tekstu narracyjnego na podstawie bajki Trzy 
świnki. W propozycjach dydaktyzacji tekstu narracyjnego uwzględniono podział 
na następujące fazy (Gerngross, 1992: 18; Iluk, 2002: 117):

 – wprowadzenie;
 – narracja tekstu i  jego ewentualna inscenizacja;
 – utrwalenie treści tekstu narracyjnego i  jego elementów językowych.
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2. Kryteria wyboru tekstów narracyjnych

2.1. Kryteria ogólne wyboru tekstów narracyjnych

W  poszukiwaniu tekstu narracyjnego odpowiedniego dla potrzeb nauczania 
języków obcych na szczeblu elementarnym należy kierować się następującymi 
kryteriami1:

1. Teksty historyjek czy opowiadań powinny charakteryzować się typowymi 
dla nich cechami formalnymi. Wybrany tekst można określić jako historyjkę, jeśli:

 – z  linearnie zachodzących w  nim wydarzeń powstają spójne ciągi wydarzeń 
(Boueke i in., 1995: 75). Ważne jest przy tym, żeby opowieść miała swój po-
czątek, punkt kulminacyjny i  zakończenie. Przy zachowaniu takiej kolejności 
wydarzeń osoba słuchająca opowieści w  napięciu oczekuje jej zakończenia 
(Leopold-Mudrack, 1998: 119);

 – w  tekście następuje przerwanie oczekiwanego przebiegu wydarzeń (Boueke 
i in., 1995: 75). Serie linearnie występujących po sobie wydarzeń nie tworzą 
jeszcze opowieści. Ich znaczącym elementem jest bowiem nieoczekiwane 
wydarzenie, którego zajście prowadzi do naruszenia istniejącego porządku 
(Boueke i  in., 1995: 15). Również Kirsch (1992: 76) i  Bredella (2003: 51) 
są zgodni co do tego, że zaistnienie w opowieści szczególnego wydarzenia jest 
jej znaczącym elementem;

 – jest on nacechowany emocjonalnie (Boueke i in., 1995: 75). Z nacechowaniem 
emocjonalnym opowiadania mamy do czynienia, jeśli w czasie jego prezentacji 
dochodzi do emocjonalnego zaangażowania słuchającego. Opowiadanie histo-
ryjek czy opowiadań powinno wywołać u  słuchającego odpowiednie emocje 
poprzez jego konfrontację z  obiektami, sytuacjami itp., które odznaczają się 
pewną dozą nowości. W  ten sposób u  odbiorcy powstaje „wewnętrzny kon-
flikt” lub stan niepewności (Berlyne, 1960, 1971 za: Boueke i in., 1995: 92). 
Powstający konflikt jest jednak powiązany z  przyjemnym doznaniem, jeśli 
wywołane emocje nie są zbyt silne (Berlyne, 1971: 136 za: Boueke i in., 1995: 
92). Na uwadze należy mieć również fakt, że im zwyczajniejsze są przedstawia-
ne w historii wydarzenia, tym więcej środków stylistycznych musi zastosować 
narrator, żeby wywołać u  słuchającego odpowiednie emocje (Berlyne, 1971: 
136 za: Boueke i  in., 1995: 94). Emocjonalne zaangażowanie słuchającego 
można osiągnąć przede wszystkim poprzez użycie różnego rodzaju środków 
językowych2.

 1 Podane kryteria nie muszą zostać spełnione w przypadku jednej bajki lub jednego opowia-
dania.
 2 Wyróżnić można trzy kategorie emocjonalnego nacechowania przebiegu wydarzeń w opo-
wiadaniach za pomocą środków językowych. Pierwsza kategoria obejmuje środki językowe, które 
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Emocjonalne zaangażowanie dzieci w  trakcie opowiadania jest możliwe po-
przez ich konfrontację z  emocjami przekazywanymi przez bohaterów. Zdaniem 
Egana (1986 za: Stärk, 2008: 45, 79) równie ważne są emocje wywołane podczas 
opowiadania u samych dzieci. Stopień emocjonalnego zaangażowania dzieci jest 
więc w dużej mierze zależny od treści opowiadania.

2. Treść bajki lub opowiadania powinna być znana dzieciom z  ich włas-
nego kręgu kulturowego lub wykazywać wysoki stopień przewidywalności 
(Gerngross, 1999: 30). Z  poglądem tym nie do końca można się zgodzić, 
ponieważ dzieci interesują się szczególnie historyjkami, które są im zupełnie 
nieznane. Dzieci wykazują duże zainteresowanie treściami, dzięki którym mogą 
doświadczyć czegoś nowego (Kubanek-German, 1993: 53). Z  drugiej strony 
konfrontacja dzieci z  bajkami lub opowiadaniami znanymi im w  języku ojczy-
stym ułatwia im zrozumienie ich treści w  języku obcym.

3. Tekst powinien zawierać dużą porcję słownictwa znanego dzieciom. Poza 
tym w  tekstach powinno pojawiać się słownictwo dotyczące najbliższego oto-
czenia dzieci (dom, szkoła) (Gerngross, 1999: 30). Ograniczanie słownictwa 
zawartego w  opowiadaniu do zakresu najbliższego otoczenia dzieci wydaje się 
nieuzasadnione, ponieważ świat bajkowy (np. rodzina niedźwiedzi) jest dla dzieci 
bardziej atrakcyjny niż świat realny (np. realna rodzina) (Leontiev, 1991: 14 za: 
Iluk, 2002: 113). Według Bartona (2000, za: Stärk, 2008: 78) opowiadania 
powinny zawierać sytuacje z  życia codziennego, w  które wplecione są elementy 
czy epizody nietypowe lub odznaczające się tajemniczością. W przedstawionym 
dalej streszczeniu opowiadania Winnie the Witch3 opisane zostały sytuacje znane 
dzieciom w połączeniu z  elementami nietypowymi:

Czarownica Winnie mieszka wraz z  kocurem Wilburem w  domu, w  którym 
wszystko jest czarne. Ponieważ Wilbur też jest czarny, czarownica ma problemy 
z  jego rozpoznaniem i  w  związku z  tym często potyka się o  kocura. Pewnego 
dnia postanawia zamienić Wilbura w zielonego kocura. Tym razem czarownica 

umożliwiają słuchającemu utożsamianie się z głównym bohaterem, a co za tym idzie: postrzeganie 
wydarzeń z  jego perspektywy. Do środków językowych tej kategorii zalicza się np. mowę nieza-
leżną, odzwierciedlanie myśli protagonistów (poprzez użycie tzw. mowy wewnętrznej), używanie 
onomatopei i  innych sposobów prezentacji wrażeń akustycznych. Drugą kategorię tworzą środki 
językowe, za pomocą których można osiągnąć nacechowanie emocjonalne opisywanych wydarzeń. 
Należą do nich np. elementy tekstu z wyraźnie pozytywnymi lub negatywnymi konotacjami, uży-
cie czasowników wyrażających ekspresję, opis wewnętrznych reakcji itd. Działanie wymienionych 
środków językowych można zwiększyć poprzez użycie tzw. intensyfikatorów (np. „Był bardzo smut-
ny”.). Do trzeciej kategorii zaliczają się środki językowe, których użycie ma na celu podkreślenie 
niespodziewanego przebiegu wydarzeń. Jeśli coś wydarzy się nagle, jest przeżywane z  udziałem 
większych emocji. Do wyrażania niespodziewanego przebiegu wydarzeń służą np. przysłówki cza-
su (np. nagle, naraz) jak również opis przeżyć bohatera, który nie spodziewa się nagłego zwrotu 
przebiegu wydarzeń (Boueke i  in., 1995: 109; 114–115).
 3 Por. Paul i Thomas, 1987 za: Stärk, 2008, zob. http://d-nb.info/1000466175/34 [dostęp: 
4.05.2012].
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ma jednak problem z odnalezieniem kocura w ogrodzie, w którym wszystko jest 
zielone. Postanawia więc zamienić Wilbura w  kolorowego kocura. Wilburowi 
nie podoba się jednak jego nowy wygląd, jest nieszczęśliwy, ponieważ inne 
zwierzęta się z  niego wyśmiewają. W  końcowym epizodzie Winnie zamienia 
Wilbura ponownie w czarnego kocura, zaś dom, w którym mieszkają, staje się 
kolorowy. Dzięki temu znika problem z odnalezieniem kocura.

Do elementów zaczerpniętych ze świata fantazji można zaliczyć (Stärk, 
2008: 78): dom, w  którym wszystko jest czarne; Winnie potrafiącą czarować; 
kota zmieniającego kolor.

4. Treści historyjek powinny odpowiadać dziecięcym doświadczeniom, a za-
razem je poszerzać (Gross, 2002: 12).

5. Należy wybierać historyjki poświęcone problemom i  przeżyciom, które 
mogą dotyczyć dzieci bezpośrednio (np. strach, wstydliwość, relacje z  rodzeń-
stwem). Celem przekazu tego typu treści jest zaangażowanie emocjonalne dzieci 
(Kubanek-German, 1992: 14).

6. Treści historyjek, opowiadań itp. powinny zawierać elementy zagadko-
we. Opowiadanie The little red house with no doors4 spełnia to kryterium. 
Obserwacja zajęć (por. Gładysz, 2011: 11–12) pokazuje, że dzieci z dużą uwagą 
wsłuchiwały się w treść tej historyjki, ponieważ chciały odgadnąć zawartą w niej 
zagadkę (Kreis w: Bleyhl, 2002: 102):

Do you know where I  can find a  little red house that is round, it has no doors 
and no windows, but a chimney on the top and a star inside? / Wo kann ich ein 
kleines, rotes Haus finden? Es ist rund, hat keine Türen und keine Fenster, aber 
es hat einen Schornstein und drinnen einen Stern.

Rozwiązaniem zagadki jest słowo an apple / der Apfel.

7. Treścią opowiadań mogą być również przeżycia i doświadczenia opisywa-
ne zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Prezentowany dalej tekst zawiera relację 
z wydarzenia przedstawioną przez jednego z nauczycieli (Piepho, 2000: 44):

This morning my son Oliver was sick. He had a  headache and a  fever: 38,5 
degrees. That is a  lot in the morning. But he said: „I  must go to school. It’s my 
turn to tell a story this morning.” So he got up and went to school. – Anybody at 
this morning? A  lot of girls and boys have a  cold or the flu.

8. Historyjki lub bajki należy przedstawiać np. w formie dramy (z podziałem 
na role) czy pantomimy (Gerngross, 1999: 30; Gross, 2002: 12).

 4 Autor nieznany.
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9. Z  uwagi na dużą potrzebę ruchu u  dzieci opowiadane historyjki, bajki 
itp. powinny umożliwić multisensoryczną i  kinestetyczną prezentację ich treści 
(Gerngross, 2004: 4).

10. Treści historyjek powinny umożliwiać transparentną ich wizualizację za 
pomocą różnego rodzaju ilustracji i  rekwizytów (Gerngross, 1999: 30; Gross, 
2002: 12).

11. Długość historyjki powinna odpowiadać zdolności dzieci do skupiania 
uwagi (Gross, 2002: 12).

12. Teksty narracyjne powinny rozwijać kompetencję interkulturową dzieci, 
tzn. informować je o  kulturze i  formach życia ludzi w  innych krajach (Gross, 
2002: 12).

2.2. Kryteria językowe wyboru tekstów narracyjnych

Poza podanymi już kryteriami ogólnymi wyboru tekstu narracyjnego zaleca się 
przestrzeganie następujących kryteriów językowych:

1. Opowiadania, historyjki, bajki itp. powinny spełniać kryterium powtarzal-
ności zwrotów i  wyrażeń w  tekście. Oznacza to, że teksty narracyjne powinny 
zawierać redundantne struktury językowe pojawiające się kilkakrotnie w  takim 
samym kontekście. Spełnienie tego kryterium umożliwia dzieciom osłuchanie 
się z  językiem5. Poza tym powtarzające się struktury językowe powinny odzna-
czać się rytmicznością (Iluk, 2002: 113). Przestrzeganie tej zasady jest o  tyle 
ważne, że jednorazowe usłyszenie jakiegoś słowa czy zdania lub jednorazowe 
wysłuchanie historyjki czy opowiadania nie uruchamia mechanizmów umoż-
liwiających ich zrozumienie, a  tym bardziej ich produktywne użycie (Vatter, 
1999: 23). Wybierając opowiadania zawierające redundantne elementy językowe, 
uwzględnia się potrzebę dzieci związaną z  przeżywaniem ciągle tego samego. 
Dzieci chętnie biorą udział w  tej samej grze, słuchają i  śpiewają wciąż tę samą 
piosenkę, a także chętnie wsłuchują się w treść wielokrotnie powtarzanej, znanej 
już historyjki. Dines (2002: 36) wyjaśnia radość dzieci z przeżywania ciągle tego 
samego, posługując się następującymi argumentami:

 – częste powtarzanie czegoś wychodzi naprzeciw potrzebie bezpieczeństwa i po-
rządku dzieci;

 – dzieci tak długo powtarzają dane językowe przekazywane im przez dorosłych, 
aż wytworzą ich mentalną reprezentację w  systemie językowym.

 5 Wydarzenia powtarzające się takiej samej formie zdecydowanie ułatwiają dzieciom recep-
tywne przyswojenie występujących w  nich jednostek leksykalnych i  struktur językowych. Akcja 
opowiadania o  takiej strukturze może okazać się jednak mniej urozmaicona (Barton, 2000 za: 
Stärk, 2008: 83).
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Kryterium powtarzalności zwrotów i  wyrażeń w  tekście spełnia np. bajka 
The  three little pigs / Die drei kleinen Schweinchen. Przytoczone dalej dialogi 
występują w  tej bajce trzykrotnie, ponadto odznaczają się one rytmicznością.

The three little pigs* Die drei kleinen Schweinchen* *
„Little pig, little pig, let me come in.”

„No, no, by the hair of my chiny chin chin.”

„Then I’ll huff, and I’ll puff,
and I’ll blow your house in.”

„Liebes, gutes kleines Schwein,
lass mich doch zu dir hinein.“
„Bin ganz allein, bin ganz allein,
ich lass dich nicht ins Haus herein.“
„Ich werde strampeln und trampeln,
ich werde husten und pusten
und dir dein Haus zusammenpusten.“

** Zob. http://www.authorama.com/english-fairy-tales-16.html [dostęp: 2.05.2011].
** Zob. http://www.internet-maerchen.de/maerchen/schwein.htm [dostęp: 2.02.2005].

Ponieważ dzieci zwykle już po dwukrotnym usłyszeniu tych samych zdań zaczy-
nają je wypowiadać, kryterium to odgrywa ważną rolę w  aktywnym włączaniu 
ich w proces narracji (Dines, 2002: 36).

Jeśli wybrany przez nas tekst nie spełnia kryterium powtarzalności zwrotów 
i  wyrażeń, a  mimo to chcemy go zastosować ze względu na ciekawą treść, po-
winniśmy umiejętnie włączyć w  jego strukturę stworzone przez nas fragmenty. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest kilkukrotne zadawanie w czasie narracji tekstu 
tych samych pytań. W treść bajki o rzepce (Rübenziehen) możemy wpleść nastę-
pujące pytania (Iluk, 2012a: 67):

N:  Who comes to help? Who can help the father? What happens next? Who 
falls on the dog (the cat…)? / Wer kommt zu Hilfe? lub Wen ruft Väterchen 
(Mütterchen, Kindchen…) zu Hilfe? Was geschieht dann? Wer fällt auf 
Hündchen (Kätzchen…)?

Poprzez antycypację poszczególnych fragmentów bajki dzieci zachęcane są 
do uważnego słuchania jej treści.

2. Historyjki, bajki itp. powinny zawierać dialogi, ponieważ użycie mowy 
niezależnej sprawia, że treść tekstu staje się bardziej transparentna. Nauczyciel 
może dokonywać zmian w  tonacji głosu w  celu rozróżnienia występujących 
w  danym opowiadaniu postaci lub wymyślić znak szczególny dla danej postaci, 
może np. wykorzystać obrazki, karteczki z  imionami, marionetki, rekwizyty itd. 
(Dines, 2002: 42; Muller, 2004: 205).

3. Input językowy stosowany w  historyjkach, bajkach itp. nie powinien być 
zredukowany do minimum. Aby materiał językowy mógł służyć rozwojowi języ-
kowemu dzieci, musi on w  niewielkim stopniu wykraczać poza ich kompeten-
cje językowe (Gross, 2002: 11). Należy zaznaczyć, że kolejność przerabianych 
bajek, historyjek itp. nie może być przypadkowa, lecz powinna odznaczać się 
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wzrastającym stopniem trudności językowej. W  literaturze przedmiotu zaleca 
się nawet, żeby kolejność stosowanych tekstów narracyjnych podyktowana była 
zasadą „one story catches the other”. Oznacza to, że każda historyjka powinna 
nawiązywać do poprzedniej i  ją rozwijać, a zarazem przygotowywać do kolejnej 
(Gross, 2002: 11).

4. Język tekstów narracyjnych powinien być autentyczny tzn. odpowiadać 
językowi, jakim posługują się dzieci, dla których dany język jest ich językiem 
ojczystym. Poszukując tekstów narracyjnych odznaczających się autentyczno-
ścią językową, należy pamiętać o  dopasowaniu ich do poziomu rozwoju men-
talnego dzieci, np. w  przypadku dziewięcio- czy dziesięciolatków nie należy 
sięgać po opowiadania przeznaczone dla dwu- bądź czterolatków. Wiedza 
o  świecie oraz doświadczenia zdobyte przez starszych uczniów wykluczają 
bowiem możliwość zainteresowania ich treściami zbyt banalnymi i  odpo-
wiednimi dla dzieci młodszych (Kubanek-German, 1993: 52; Iluk, 2002: 
114). Problemem relacji pomiędzy treścią tekstów i  zainteresowaniami uczniów 
zajmuje się dydaktyka czytania, wyróżniająca tzw. reading age i  interest age. 
Zgodnie z  założeniami interest age zainteresowanie dzieci czytanymi tekstami 
i  ich tematyką zmienia się wraz z  wiekiem. Pod pojęciem reading age należy 
natomiast rozumieć zdolność dzieci do percepcji tekstu mierzonej poziomem 
znajomości leksyki. Z  badań wynika, że czternastoletni uczeń o  przeciętnym 
poziomie interest age w  języku obcym osiąga poziom reading age dziecka sied-
mioletniego (Piepho, 1985: 34 za: Iluk, 2002: 115). Mając to na uwadze, należy 
stosować teksty łatwe zarówno w  warstwie leksykalnej, jak i  gramatycznej, nie 
zapominając o  zainteresowaniach charakterystycznych dla uczniów w  danych 
wieku (Iluk, 2002: 115).

5. Struktury językowe zawarte w  tekstach narracyjnych powinny odznaczać 
się dużą częstotliwością ich użycia i  możliwością zastosowania w  różnych sy-
tuacjach (Gross, 2002: 12). Kryterium to spełnia np. bajka Goldilocks and the 
three bears / Goldlöckchen und die drei Bären, ponieważ zawiera dużo jednostek 
leksykalnych typowych dla języka codziennego, które wchodzą równocześnie 
w skład kręgów leksykalnych obowiązujących na lekcjach języka obcego w szkole 
podstawowej (Dines, 2002: 36), takich jak:

 – dom/meble: kitchen, table, chair, bedroom etc.;
 – jedzenie: breakfast, porridge;
 – rodzina: mother, father, baby, girl;
 – czynności: to go for a  walk in the forest, to come home, to go into the house, 
to go up the stairs.

W  bajkach występują czasem wyrazy i  zwroty archaiczne zarówno w  war-
stwie leksykalnej, jak i gramatycznej lub rzadko używane. Dalej podajemy kilka 
przykładów takich słów i  struktur językowych.
Przykłady w  języku niemieckim:

 – w baśni Czerwony Kapturek: Stube, ein Käppchen von rotem Sammet;
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 – w  baśni Jaś i  Małgosia: „wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht“ – archaiczna 
forma trybu rozkazującego; „Da ward gutes Essen aufgetragen“ – archaiczna 
forma czasu przeszłego Imperfekt.

Przykłady w  języku angielskim:
a) struktury gramatyczne:

 – thou art (you are);
 – thou hast (you have);
 – thy soul (your soul);

b) jednostki leksykalne:
 – maid (woman);
 – hoosegow (jail);
 – farewell (goodbye).

Nie do końca można zgodzić się z poglądem Dinesa (2002: 36), który uważa, 
że tego typu wyrazy czy struktury rzeczywiście mogą pojawiać się w przerabia-
nych tekstach, aczkolwiek nie za często. Dines tłumaczy to tym, że Storytelling 
ma na celu receptywne, a  nie produktywne opanowanie struktur językowych. 
Słuszne wydaje się jednakże unikanie słów czy struktur archaicznych, ponieważ 
istnieje ryzyko ich utrwalenia.

6. W czasie narracji tekstu nie powinno się unikać stosowania struktur gra-
matycznych, które zostaną wprowadzone dopiero na późniejszym etapie uczenia 
się języka obcego. Słuszność tego poglądu uzasadnia się tym, że wystarczy, aby 
struktury gramatyczne były przez dzieci jedynie rozumiane, tym bardziej, że 
w  ich zrozumieniu pomaga kontekst, w  jakim są osadzone (Dines, 2002: 36).

3. Adaptacja tekstów narracyjnych

Oryginalne teksty bajek, historyjek itp. są często zbyt trudne dla dzieci uczących 
się języków obcych na poziomie elementarnym. Teksty narracyjne powinny 
zatem zostać poddane adaptacji pod względem ich treści, a  przede wszystkim 
warstwy językowej. Adaptując teksty dla celów dydaktycznych, należy również 
pamiętać o dopasowaniu ich długości do możliwości percepcyjnych dzieci.

Podczas narracji tekstu nie należy unikać stosowania form czasu przeszłego, 
ponieważ dzieci wiedzą z  doświadczenia nabytego podczas słuchania opowia-
dań w  języku ojczystym, że akcja historyjek, opowiadań itp. z  reguły rozgrywa 
się w  przeszłości6. Poza tym głównym celem językowym stosowania tekstów 
 6 Mimo iż treść większości bajek i  opowiadań w  języku niemieckim spisana jest w  czasie 
przeszłym Imperfekt, w  czasie narracji tekstu można posłużyć się czasem przeszłym Perfekt. 
W  języku mówionym czas Imperfekt występuje bowiem rzadziej niż Perfekt. Poza tym formy 
bezokolicznikowe wybranych czasowników w czasie teraźniejszym Präsens i formy Partizip Perfekt 
wykazują większe podobieństwo niż formy bezokolicznikowe wybranych czasowników w  czasie 
teraźniejszym Präsens i odpowiadające im formy podstawowe w czasie przeszłym Imperfekt.
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narracyjnych w  nauczaniu dzieci języków obcych jest receptywne opanowanie 
występujących w nich struktur językowych, co nie wyklucza, że niektóre z nich 
zostaną opanowane przez dzieci produktywnie (Klippel, 2000: 162).

Adaptacja tekstów narracyjnych dla potrzeb przedszkolnego i  wczesno-
szkolnego nauczania języków obcych nie zawsze związana jest jedynie z redukcją 
występujących w nich informacji. Teksty narracyjne równie dobrze mogą zostać 
poszerzone o pewne informacje. Dotyczy to przede wszystkim tekstów, w których 
nie występują powtórzenia zwrotów lub zdań. W takim przypadku tekst można 
uzupełnić wymyślonymi samodzielnie zwrotami czy strukturami lub, ewentual-
nie, włączać w narrację tekstu dodatkowe pytania.

Dalej podajemy przykład adaptacji tekstu bajki The three little pigs / Die drei 
kleinen Schweinchen. Bajka została uproszczona zarówno pod względem jej treści, 
jak i występujących w niej struktur językowych.

bajka The Story of the Three Little Pigs w ory-
ginalnej wersji*

bajka The Story of the Three Little Pigs pod-
dana adaptacji

There was an old sow with three little pigs, and 
as she had not enough to keep them, she sent 
them out to seek their fortune.

The first that went off met a man with a bundle 
of straw, and said to him:
„Please, man, give me that straw to build me 
a house.”
Which the man did, and the little pig built a 
house with it. Presently came along a wolf, and 
knocked at the door, and said:
„Little pig, little pig, let me come in.”
To which the pig answered:
„No, no, by the hair of my chiny chin chin.”
The wolf then answered to that:
„Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your 
house in.”
So he huffed, and he puffed, and he blew his 
house in, and ate up the little pig.

The second little pig met a man with a bundle 
of furze, and said:
„Please, man, give me that furze to build a 
house.”
Which the man did, and the pig built his house. 
Then along came the wolf, and said:
„Little pig, little pig, let me come in.”
„No, no, by the hair of my chiny chin chin.”
„Then I’ll puff, and I’ll huff, and I’ll blow your 
house in.”

Once upon a time, there were three little pigs.
The summer was over and the three little pigs 
were going to build houses for themselves.

The first little pig built its house out of straw. 
The house had a large front door and a small 
door at the back.
The little pig was very pleased with his house 
and he sang:
„I’ve got a nice house out of straw,
I’m so sure and so happy.
And when the big bad wolf comes,
Then I’ll laugh, hee hee!”

The second little pig built its house out of wood. 
The house had a large front door and a small 
door at the back.
The second little pig was very pleased with his 
house and he sang:
„I’ve got a nice house out of wood,
I’m so sure and so happy.
And when the big bad wolf comes,
Then I’ll laugh, hee hee!”

The third little pig built its house out of bricks. 
The house had a large front door and a small 
door at the back.
The third little pig was very pleased with his 
house and he sang:
„I’ve got a nice house out of bricks,
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So he huffed, and he puffed, and he puffed, and 
he huffed, and at last he blew the house down, 
and he ate up the little pig.

The third little pig met a man with a load of 
bricks, and said:
„Please, man, give me those bricks to build a 
house with.”
So the man gave him the bricks, and he built 
his house with them. So the wolf came, as he 
did to the other little pigs, and said:
„Little pig, little pig, let me come in.”
„No, no, by the hair of my chiny chin chin.”
„Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your 
house in.”
Well, he huffed, and he puffed, and he huffed 
and he puffed, and he puffed and huffed, but he 
could not get the house down. When he found 
that he could not, with all his huffing and puff-
ing, blow the house down, he said:
„Little pig, I know where there is a nice field 
of turnips.”
„Where?” said the little pig.
„Oh, in Mr. Smith’s Home-field, and if you will 
be ready tomorrow morning I will call for you, 
and we will go together, and get some for din-
ner.”
„Very well,” said the little pig, „I will be ready. 
What time do you mean to go?”
„Oh, at six o’clock.”
Well, the little pig got up at five, and got the 
turnips before the wolf came (which he did 
about six) and who said:
„Little Pig, are you ready?”
The little pig said: „Ready! I have been and 
come back again, and got a nice potful for din-
ner.”
The wolf felt very angry at this, but thought 
that he would be up to the little pig somehow 
or other, so he said:
„Little pig, I know where there is a nice apple-
tree.”
„Where?” said the pig.
„Down at Merry-garden”, replied the wolf, „and 
if you will not deceive me I will come for you, 
at five o’clock tomorrow and get some apples.”
Well, the little pig bustled up the next morn-
ing at four o’clock, and went off for the apples,

I’m so sure and so happy.
And when the big bad wolf comes,
Then I’ll laugh, hee hee!”

One day the wolf came to the house of straw, 
knocked on the large door and said:
„Dear good, little pig,
let me come in!”
The first pig answered:
„I’m all alone, I’m all alone,
I will not let you into the house.”
Then the wolf said:
„Then I’ll huff, and I’ll puff,
and I’ll blow your house in!”
So the wolf huffed, and he puffed, and he blew 
the straw house down. But the little pig wasn’t 
there anymore, it had run away through the 
small door into the second pig’s house of wood.

Then the wolf came to the house of wood, 
knocked on the large door and said:
„Dear good, little pig,
let me come in!”
The second pig answered:
„I’m all alone, I’m all alone,
I will not let you into the house.”
Then the wolf said:
„Then I’ll huff, and I’ll puff,
and I’ll blow your house in!”
So the wolf huffed, and he puffed, and he blew 
the house of wood down. But the two little 
pigs weren’t there anymore, they had run away 
through the small door into the third pig’s house 
of bricks.

Then the wolf came to the house of bricks, 
knocked on the large door and said:
„Dear good, little pig,
let me come in!”
The third pig answered:
„I’m all alone, I’m all alone,
I will not let you into the house.”
Then the wolf said:
„Then I’ll huff, and I’ll puff,
and I’ll blow your house in!”

And he huffed, and he puffed, but he could not 
blow the house down. He huffed, and he puffed, 
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hoping to get back before the wolf came, but he 
had further to go, and had to climb the tree, 
so that just as he was coming down from it, he 
saw the wolf coming, which, as you may sup-
pose, frightened him very much. When the wolf 
came up he said:
„Little pig, what! Are you here before me? Are 
they nice apples?”
„Yes, very” said the little pig. „I will throw you 
down one.”
And he threw it so far, that, while the wolf was 
gone to pick it up, the little pig jumped down 
and ran home. The next day the wolf came 
again, and said to the little pig:
„Little pig, there is a fair at Shanklin this after-
noon, will you go?”
„Oh yes,” said the pig, „I will go; what time shall 
you be ready?”
„At three,” said the wolf. So the little pig went 
off before the time as usual, and got to the fair, 
and bought a butter-churn, which he was going 
home with, when he saw the wolf coming. Then 
he could not tell what to do. So he got into the 
churn to hide, and by so doing turned it round, 
and it rolled down the hill with the pig in it, 
which frightened the wolf so much, that he ran 
home without going to the fair. He went to the 
little pig’s house, and told him how frightened 
he had been by a great round thing which came 
down the hill past him. Then the little pig said:
„Hah, I frightened you, then. I had been to the 
fair and bought a butter-churn, and when I saw 
you, I got into it, and rolled down the hill.”
Then the wolf was very angry indeed, and de-
clared he would eat up the little pig, and that he 
would get down the chimney after him. When 
the little pig saw what he was about, he hung 
on the pot full of water, and made up a blaz-
ing fire, and, just as the wolf was coming down, 
took off the cover, and in fell the wolf; so the 
little pig put on the cover again in an instant, 
boiled him up, and ate him for supper, and lived 
happy ever afterwards.

and he… burst. And the three little pigs lived 
happily ever after.

* Zob. http://www.authorama.com/english-fairy-tales-16.html [dostęp: 2.05.2011].
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bajka Die drei kleinen Schweinchen w orygi-
nalnej wersji*

bajka Die drei kleinen Schweinchen poddana 
adaptacji

Es war einmal eine alte Schweinemutter, die 
hatte drei kleine Schweinchen, die aßen und 
aßen, soviel sie nur konnten. Und als sie so 
groß waren, dass sie in dem Haus, in dem sie 
wohnten, keinen Platz mehr finden konnten, 
sagte die Mutter zu ihnen: „Ihr könnt jetzt nicht 
mehr bei mir bleiben, jedes muss ein Haus für 
sich selber haben.“ Und sie schickte sie in die 
weite Welt hinaus.

Das erste Schweinchen begegnet einem Mann 
mit einem Bund Stroh. Es sagt zu ihm: „Bitte, 
lieber Mann, gib mir das Stroh, ich will mir ein 
Haus daraus bauen.“
Da sagt der Mann: „Gib mir erst von deinen 
Borsten, ich will mir eine Bürste daraus machen.“
Nun gibt ihm das Schweinchen von seinen 
Borsten, der Mann gibt ihm das Stroh und 
hilft ihm das Haus aufbauen. Vorne hat das 
Haus eine große Tür und hinten eine kleine Tür. 
Dann schaut das Schweinchen sein Strohhaus 
an und singt:
„Ich hab’ ein schönes Haus von Stroh,
ich bin so sicher und so froh.
Und kommt der böse Wolf vorbei,
dann lache ich, hihi, heiheil“

Das zweite Schweinchen begegnet einem Mann 
mit einem Bund Holz. Es sagt zu ihm: „Bitte, 
lieber Mann, gib mir das Holz, ich will mir ein 
Haus daraus bauen.“
Der Mann aber sagt: „Gib mir erst von dein-
en Borsten, ich will mir eine Bürste daraus 
machen.“
Nun gibt ihm das Schweinchen von seinen 
Borsten, der Mann gibt ihm das Holz und hilft 
ihm das Haus aufbauen. Vorne hat das Haus 
eine große Tür und hinten eine kleine Tür. 
Dann schaut das Schweinchen sein Holzhaus 
an und singt:
„Ich hab’ ein schönes Haus von Holz,
ich bin so sicher und so stolz.
Und kommt der böse Wolf vorbei,
dann lache ich, hihi, heihei!“
Das dritte Schweinchen begegnet einem Mann, 
der zieht einen Karren voll Ziegelsteine. Es sagt zu

Es waren einmal drei kleine Schweinchen.
Der Sommer war zu Ende und die drei kleinen 
Schweinchen bauten Häuser für sich selbst.
Das erste Schweinchen baute ein Haus aus 
Stroh. Vorne hatte das Haus eine große Tür und 
hinten eine kleine Tür.
Es war sehr zufrieden mit seinem Haus und 
sang:
„Ich hab’ ein schönes Haus aus Stroh,
ich bin so sicher und so froh.
Und kommt der böse Wolf vorbei,
dann lache ich, hihi!“

Das zweite Schweinchen baute ein Haus aus 
Holz. Vorne hatte das Haus eine große Tür und 
hinten eine kleine Tür.
Es war sehr zufrieden mit seinem Haus und 
sang:
„Ich hab’ ein schönes Haus aus Holz,
ich bin so sicher und so froh.
Und kommt der böse Wolf vorbei,
dann lache ich, hihi!“

Das dritte Schweinchen baute ein Haus aus 
Ziegeln. Vorne hatte das Haus eine große Tür 
und hinten eine kleine Tür.
Es war sehr zufrieden mit seinem Haus und 
sang:
„Ich hab’ ein schönes Haus aus Ziegeln,
ich bin so sicher und so froh.
Und kommt der böse Wolf vorbei,
dann lache ich, hihi!“

Eines Tages kam der Wolf aus dem Wald, klopfte 
an die große Tür des Strohhauses und sagte:
„Liebes, gutes, kleines Schwein,
lass mich doch zu dir hinein!“
Das erste Schweinchen antwortete:
„Bin ganz allein, bin ganz allein,
ich lass’ dich nicht ins Haus herein.“
Da sagte der Wolf:
„Ich werde husten und pusten
und dir dein Haus zusammenpusten!“
Und der Wolf hustete und pustete und puste-
te das Strohhaus zusammen. Aber das kleine 
Schweinchen war nicht mehr da, es lief hinten
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ihm: „Bitte, lieber Mann, gib mir von den Ziegel-
steinen, ich will mir ein Haus daraus bauen.“
Der Mann aber sagt: „Gib mir erst von dein-
en Borsten, ich will mir eine Bürste daraus 
machen.“
Das Schweinchen gibt ihm, soviel er davon 
haben will, und der Mann gibt ihm die Ziegel-
steine und hilft ihm das Haus aufbauen.
Vorne hat das Haus eine große Tür und hinten 
eine kleine Tür. Dann schaut das Schweinchen 
sein Ziegelhaus an und singt:
„Ich hab’ ein schönes Haus von Stein,
es ist so sicher und so fein.
Und kommt der böse Wolf vorbei,
dann lache ich, hihi, heiheil“
So lebt nun jedes Schweinchen in seinem ei-
genen kleinen Haus, und jedes ist glücklich und 
zufrieden.

Da kommt eines Tages der Wolf aus dem Wald, 
klopft an die große Tür des kleinen Strohhauses 
und ruft:
„Liebes, gutes kleines Schwein,
lass mich doch zu dir hinein.“
Das Schweinchen aber antwortet:
„Bin ganz allein, bin ganz allein,
ich lass dich nicht ins Haus herein.“
Da sagt der Wolf:
„Ich werde strampeln und trampeln,
ich werde husten und prusten
und dir dein Haus zusammenpusten.“
Und der Wolf strampelt und trampelt, er hustet 
und prustet und pustet das ganze Haus zusam-
men. Aber das kleine Schweinchen ist nicht 
mehr da. Es ist hinten durch die kleine Tür zum 
zweiten Schweinchen ins Holzhaus gelaufen.

Da geht der Wolf zum Holzhaus, klopft vorn an 
die große Tür und ruft:
„Liebes, gutes kleines Schwein,
lass mich doch zu dir hinein.“
Das zweite Schweinchen aber antwortet:
„Bin ganz allein, bin ganz allein,
ich lass dich nicht ins Haus herein.“
Da sagt der Wolf:
„Ich werde strampeln und trampeln,
ich werde husten und prusten
und dir dein Haus zusammenpusten.“

durch die kleine Tür zum zweiten Schweinchen 
ins Holzhaus.

Da kam der Wolf zum Holzhaus, klopfte an die 
große Tür und sagte:
„Liebes, gutes, kleines Schwein,
lass mich doch zu dir hinein!“
Das zweite Schweinchen antwortete:
„Bin ganz allein, bin ganz allein,
ich lass’ dich nicht ins Haus herein.“
Da sagte der Wolf:
„Ich werde husten und pusten
und dir dein Haus zusammenpusten!“
Und der Wolf hustete und pustete und pustete 
das ganze Haus zusammen. Aber die zwei klein-
en Schweinchen waren nicht mehr da, sie liefen 
hinten durch die kleine Tür ins Ziegelhaus.

Da kam der Wolf zum Ziegelhaus, klopfte an 
die große Tür und sagte:
„Liebes, gutes, kleines Schwein,
lass mich doch zu dir hinein!“
Das dritte Schweinchen antwortete:
„Bin ganz allein, bin ganz allein,
ich lass’ dich nicht ins Haus herein.“
Da sagte der Wolf:
„Ich werde husten und pusten
und dir dein Haus zusammenpusten!“

Und er hustete und pustete, aber er konnte das 
Haus nicht zusammenpusten. Er hustete, pustete 
und platzte. Fortan lebten alle drei Schweinchen 
zufrieden und froh.
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Und der Wolf strampelt und trampelt, er hustet 
und prustet und pustet das ganze Haus zusam-
men. Aber die zwei kleinen Schweinchen sind 
nicht mehr da, sie sind hinten durch die kleine 
Tür zum dritten Schweinchen ins Ziegelhaus 
gelaufen.

Da geht der Wolf zum Ziegelhaus, klopft vorn 
an die große Tür und ruft:
„Liebes, gutes kleines Schwein,
lass mich doch zu dir hinein.“
Das dritte Schweinchen aber antwortet:
„Bin ganz allein, bin ganz allein,
ich lass dich nicht ins Haus herein.“
Da sagt der Wolf:
„Ich werde strampeln und trampeln,
ich werde husten und prusten
und dir dein Haus zusammenpusten.“
Und der Wolf strampelt und trampelt, er hus-
tet und prustet, aber er kann das Haus nicht 
zusammenpusten.

Da wird er schrecklich zornig und brüllt: „Wart 
nur, gleich hab’ ich dich!“ und macht sich daran, 
durch den Kamin ins Haus zu klettern.
Als die drei Schweinchen merken, was der Wolf 
im Sinne hat, sagt das erste Schweinchen: „Was 
sollen wir tun?“ Das zweite Schweinchen: „Ich 
will ein großes Feuer im Kamin anmachen.“
Und das dritte Schweinchen: „Ich will einen 
großen Topf mit Wasser in den Kamin hängen.“ 
Das tun sie auch.
Nicht lange danach – das Feuer prasselt schon 
lustig und das Wasser ist gerade am Sieden –, 
da kommt der Wolf den Kamin herunter, und 
platscht plumpst er mitten ins heiße Wasser hi-
nein, und schnell geben die Schweinchen noch 
einen Deckel darauf. Dann tanzen sie vor 
Freude um den Kamin herum und singen:
„Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot,
ein Ende hat die große Not.“
Dann baute sich das erste Schweinchen ein 
Ziegelhaus und das zweite auch, und fortan 
lebten alle drei zufrieden und froh.

*  Tekst bajki (http://www.internet-maerchen.de/maerchen/schwein.htm [dostęp: 2.02.2005] poddany adaptacji 
powstał na podstawie zmodyfikowanej już wersji bajki J. Jacobsa (Strich Ch., 1987: Das große Märchen-
buch. Zürich).
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4.  Propozycje dydaktyzacji tekstu narracyjnego na przykładzie bajki 
Trzy świnki  7

1. Wprowadzenie (pre-story activities / Hinführungsphase)

Prezentacja oraz utrwalenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń kluczowych

Prezentacja i  utrwalenie rzeczowników (nazw głównych bohaterów): a  pig 
(the pigs), a wolf (the wolves) / das Schweinchen (die Schweinchen), der Wolf (die 
Wölfe) + prezentacja i  utrwalenie przymiotników (cechy bohaterów): happy, 
bad / froh, böse;

Propozycja 1:
 – zgadywanka: Guess what I’m drawing! / Ratet mal, was ich zeichne!8;
Nauczyciel sporządza obrazek, dorysowując stopniowo poszczególne jego ele-
menty (przykład 1). Po odgadnięciu zawartości obrazka dzieci wraz z nauczy-
cielem uzupełniają jego brakujące elementy9.

Pytania nauczyciela:
N: What am I  drawing?
…
N: What’s missing?

N: Was zeichne ich?
…
N: Was fehlt noch?

Przykład 1

Propozycja 2:
 – zgadywanka: Guess what! What is this? / Ratet mal! Was ist denn das? (cel: 
antycypacja);
Nauczyciel pokazuje mały fragment obrazka przedstawiającego jednego z  bo-
haterów. Obrazek znajduje się za dziurką od klucza wyciętą w pudełku (przy-
kład 2). Zadaniem dzieci jest identyfikacja poszczególnych postaci.

 7 Propozycje dydaktyzacji 15 tekstów narracyjnych zarówno w  języku angielskim, jak i  nie-
mieckim można znaleźć w  następujących publikacjach: Gładysz, Sowa, 2014 i  Gładysz, Sowa, 
2015.
 8 Por. Iluk, 2002: 49.
 9 Autorką ilustracji jest Kalina Zatoń, por. Gładysz, Sowa, 2014 i  Gładysz, Sowa, 2015.
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Przykład 2

 – Draw what you hear! / Mal das, was du hörst!
Nauczyciel przedstawia za pomocą papierowych figurek bohaterów bajki (przy-
kład 3);

Przykład 3

Przykładowe wypowiedzi nauczyciela:
N: The three pigs are happy. / The wolf is bad. N:  Die drei Schweinchen sind froh. / Der Wolf 

ist böse.

Następnie dzieci uzupełniają obrazki sporządzone przez nauczyciela (przykład 4) 
zgodnie z  treścią usłyszanego zdania, np.:
N:  The pig no. 3 is happy. / The wolf no. 2 is 

bad. etc.
N:  Das Schweinchen Nr. 3 ist froh. / Der Wolf 

Nr. 2 ist böse. etc.
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1 2 3 4

Przykład 4

Rozmowa dzieci w  języku ojczystym na temat treści bajki (ew. streszczenie 
fabuły do momentu wystąpienia pierwszego punktu kulminacyjnego; cel: utrzy-
manie nacechowania emocjonalnego bajki);

Pacynka pełni rolę pośrednika pomiędzy nauczycielem a  dziećmi. Należy pa-
miętać, że posługuje się ona wyłącznie językiem obcym. Mimo iż na zajęciach 
z  języka obcego dla dzieci obowiązuje zasada jednojęzyczności, w  przypadku 
Storytelling dozwolone jest posługiwanie się w  pewnych sytuacjach lekcyjnych 
językiem ojczystym dzieci. Ma to miejsce w  przypadku antycypacji przebiegu 
wydarzeń lub streszczania fragmentów bajki lub opowiadania celem sprawdzenia 
stopnia zrozumienia ich treści.

Przykładowe wypowiedzi pacynki i nauczyciela:
P:  Does anyone know the story about three little 

pigs and a  wolf?
N:  Pacynka pyta, czy ktoś zna bajkę o  trzech 

świnkach i  wilku.
P:  Could you retell the story up to the scene 

with the wolf, who comes to the house of 
straw?

N: Pacynka prosi…

P:  Kennt jemand das Märchen über drei kleine 
Schweinchen und einen Wolf?

N:  Pacynka pyta, czy ktoś zna bajkę o  trzech 
świnkach i  wilku.

P:  Könntest du das Märchen nacherzählen bis 
zu der Szene mit dem Wolf, der zum Stroh-
haus kommt?

N: Pacynka prosi…

Używając pacynki, nauczyciel powinien zmienić tonację głosu.

Prezentacja i  utrwalenie czasownika (nazwy czynności): to build / bauen + 
prezentacja i  utrwalenie rzeczowników (nazw obiektów i  ich właściwości + 
nazw materiałów): a house of straw, a house of wood, a house of bricks, a house 
(the houses), straw (no pl), wood (no pl), a brick (the bricks) / ein Haus aus Stroh, 
ein Haus aus Holz, ein Haus aus Ziegeln, das Haus (die Häuser), das Stroh (kein 
Pl.), das Holz, (kein Pl.), der Ziegel (die Ziegel);

 – rozmowa na temat budowy domów;
Zadaniem dzieci jest wymienienie nazw różnych materiałów w  języku ojczy-
stym. W przypadku problemów ze zrozumieniem informacji przekazywanych 
w  języku obcym nauczyciel pełni funkcję tłumacza.
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Przykładowa rozmowa nauczyciela z pacynką:
P:  What do you think? Where do the three lit-

tle pigs live?
…
P:  Yes. They live in small houses. What can you 

build a  house out of?
N:  Pacynka pyta, z  czego można budować 

domy.
D: …
P:  Yes. You can build a  house out of (straw/

wood/bricks). (prezentacja materiałów)

P:  Was glaubt ihr? Wo wohnen die drei kleinen 
Schweinchen?

…
P:  Ja. Sie wohnen in kleinen Häuschen. Woraus 

kann man ein Haus bauen?
N:  Pacynka pyta, z  czego można budować 

domy.
D: …
P:  Ja. Ein Haus kann man aus (Stroh/Holz/

Ziegeln) bauen. (prezentacja materiałów)

 – prezentacja domków (figurki papierowe) + TPR10;
Nauczyciel rozmieszcza obrazki przedstawiające domki w  różnych miejscach 
w  sali. Zadaniem dzieci jest podbiegnięcie do danego domku.

Przykładowe wypowiedzi nauczyciela:
N :   Run to the house of straw / Run to the 

house of wood / Run to the house of bricks!
N :   Lauft zu dem Strohhaus/Holzhaus/Ziegel-

haus!

 – zgadywanka: In which box is (the house of straw) hidden? / In welcher Schachtel 
ist (das Strohhaus) versteckt? (cel: kształcenie umiejętności spostrzegania);
Nauczyciel umieszcza obrazek ilustrujący jeden z domków w jednym z trzech 
pudełek. Następnie przemieszcza pudełka w  różnych kierunkach, wykonując 
rękoma szybkie ruchy. Zadaniem dzieci jest identyfikacja pudełka, w  którym 
został ukryty obrazek.

 – odgadywanie nazw materiałów poprzez dotyk (nauczanie multisensoryczne);
Poprzez dotyk dzieci odgadują nazwy materiałów ukrytych w  torbie (przy-

kład 5).

 10 TPR = Total Physical Response (metoda reagowania całym ciałem)
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Przykładowe wypowiedzi nauczyciela:
N:  Is this straw / a  piece of wood / a  piece of 

brick? etc.
N:  Ist das Stroh / ein Stück Holz / ein Stück 

Ziegel? etc.

Przykład 5                         

 – zadawanie pytań – zadanie „prawda/fałsz” (Yes/No – exercise; Ja/Nein – 
Aufgabe);
Nauczyciel zadaje pytania odnoszące się do przedmiotów znajdujących się 
w  klasie, których nazwy są już dzieciom znane (cel: przypomnienie m.in. 
nazw mebli). Zasady gry: stwierdzenie prawdy – pokazywanie zielonej karty, 
stwierdzenie fałszu – pokazywanie czerwonej karty;

Przykładowe pytania nauczyciela:
N: Is the board made of wood?
N: Is the table made of straw?

N: Ist die Tafel aus Holz?
N: Ist der Tisch aus Stroh?

Prezentacja oraz utrwalenie zwrotu i  zdań (nazw czynności): to knock on the 
door, Let me come in!, I will not let you into the house. / an die Tür klopfen, Lass 
mich doch hinein!, Ich lass’ dich nicht ins Haus herein.

 – odgrywanie ról: Come in!, I  will not let you into the house! / Komm herein!, 
Ich lass’ dich nicht ins Haus herein!;
Jedno z dzieci wychodzi wraz z wybraną przez siebie maskotką z sali, następnie 
puka do drzwi i  prosi o  wpuszczenie. Początkowo zdania wymawia nauczy-
ciel, modyfikując odpowiednio głos. Nauczyciel dopasowuje również głos do 
zwierząt wybranych przez dzieci.

Przykładowa rozmowa nauczyciela z dziećmi:
N:  Oh, someone is knocking on the door! Who 

is that?
D1:  It’s me, (the tiger*). Let me come in! 

(Nau czyciel dopasowuje głos do danego 
zwierzęcia).

D2:  Come in! lub I  will not let you into the 
house!

N:  Oh, jemand klopft an die Tür! Wer ist denn 
das?

D1:  Ich bin’s, (der Tiger). Lass mich doch hinein! 
(Nauczyciel dopasowuje głos do danego 
zwierzęcia).

D2:  Komm herein! lub Ich lass’ dich nicht ins 
Haus herein!

* Wprowadzenie dowolnej postaci.
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Uczeń reaguje odpowiednio na polecenie. Dzieci charakteryzujące się gotowością 
mowną mogą z pomocą nauczyciela wypowiadać zdanie: It’s me, X. Let me in! / 
Ich bin’s, X. Lass mich doch hinein! W trakcie odgrywania scenek można posłużyć 
się wizualizacjami trójwymiarowymi (przykład 6) stanowiącymi najlepszą formę 
prezentacji materiału językowego (por. Iluk, 2012b: 1670).

   
Przykład 6

Prezentacja i  utrwalenie czasowników (nazwy czynności): to huff, to puff, to 
blow sth in, to be bad, to be happy / husten, pusten, zusammenpusten, böse, froh 
sein

 – zgadywanka: What is X11 doing? / Was macht X?

Przykładowa rozmowa dziecka z nauczycielem:
Pacynka wydaje odgłos sapania.
N: What is X doing?
D: X sapie.
N: Yes. X is huffing.
…
N: Yes. X is blowing the house of straw down.

Pacynka udaje, że kaszle.
N: Was macht X?
D: X kaszle.
N: Ja. X hustet.
…
N:  Ja. X pustet das Haus aus Strohhalmen 

zusammen.

 – zadanie „prawda/fałsz” (Yes/No – exercise; Ja/Nein – Aufgabe);
Jedno z  dzieci prezentuje np. znaczenie czasownika: to blow sth down / zu-
sammenpusten.

Przykładowa rozmowa nauczyciela z dzieckiem:
N: X is huffing.
D: No. She isn’t.

N: X hustet.
D: Nein.

 – wprowadzenie zapisu słownego nowych wyrazów12;

 11 Wprowadzenie dowolnej postaci.
 12 Ćwiczenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku szkolnym.
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Po osłuchaniu się z  czasownikami: to huff, to puff, blow something down / 
husten, pusten, zusammenpusten możemy wprowadzić zapis słowny nowo po-
znanych słów i  powtarzać je na różne sposoby (raz cicho, raz głośno itd.)13 
metodą łańcuszkową, przemieszczając odpowiednio karteczki:

huffing, puffing, blowing down / husten, pusten, zusammenpusten;
blowing down, huffing, puffing / zusammenpusten, husten, pusten;
puffing, blowing down, huffing / pusten, zusammenpusten, husten.

Zapis słowny powtarzanych wyrazów powinien być dla dzieci dobrze czytelny.

Przykład 7

 – identyfikacja wyrazów: Which word is upside down? / Welches Wort steht Kopf? 
(Gerngross, 1992: 19);

Przykład 8

Dzieci mogą również podjąć próbę rozszyfrowania wyrazów zapisanych na 
karteczkach, pokazywanych przez nauczyciela „do góry nogami”. Ćwiczenie 
takie aktywuje powiązania pomiędzy lewą i prawą półkulą mózgu. Obserwacja 
zapisu graficznego wyrazu aktywuje u  dzieci prawą półkulę mózgu. W  le-
wej półkuli podejmowana jest równocześnie próba odtworzenia jego obrazu 
dźwiękowego.

 13 Por. Iluk, 2002: 52.
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2. Narracja oraz inscenizacja bajki (telling the fairy tale / Erzählen des 
Märchens)

Pierwsza prezentacja bajki (the first presentation / das erste Erzählen):
 – wizualizacja treści bajki (wykorzystanie serii obrazków – przykład 9);

Przykład 9

Z  metodycznego punktu widzenia opowiadanie historii, bajek itp. posiada 
o wiele więcej zalet niż ich przeczytanie czy odsłuchanie z płyty CD. Opowiadanie 
treści tekstu narracyjnego ułatwia jego zrozumienie, gdyż (Kubanek-German, 
1993: 50 za: Iluk, 2002: 119):
a) w razie potrzeby niektóre zdania czy fragmenty można kilkakrotnie powtarzać,
b) narrator ma kontakt wzrokowy ze słuchającymi, co umożliwia mu bezpośred-

nią obserwację dziecięcych reakcji,
c) intensywniej możemy posługiwać się mową ciała,
d) narrator może dopasować swój styl narracji do stylu narracji i  schematów 

intonacyjnych dzieci.

 – antycypacja dalszego przebiegu wydarzeń (anticipatory listening / antizipieren-
des Zuhören);
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Nauczyciel zadaje w czasie opowiadania pytania:
N:  Which house will the wolf go to now? To 

the house of wood, or to the house of bricks?
…
N:  Will the wolf manage to blow down the 

house of wood?
…
N:  What do you think? Will the wolf blow down 

the house of bricks?

N:  Zu welchem Haus wird jetzt der Wolf gehen? 
Zum Holzhaus oder zum Ziegelhaus?

…
N:  Schafft es der Wolf, das Holzhaus zusam-

menzupusten?
…
N:  Was meint ihr? Wird der Wolf das Ziegel-

haus zusammenpusten?

Dzieci antycypują dalszy przebieg wydarzeń w  języku polskim. Nauczyciel lub 
pacynka przekłada relacje dzieci na język obcy.

3. Utrwalenie treści / elementów językowych bajki I (post-story activities I / 
Festigungsphase I)

Utrwalenie elementów językowych bajki

Utrwalenie czasownikow, zwrotów i  zdań (nazwy czynności): to huff, to puff, 
to blow something in, to knock on the door, Let me come in!, I  will not let you 
into the house. / husten, pusten, zusammenpusten, an die Tür klopfen, Lass mich 
doch hinein!, Ich lass’ dich nicht ins Haus herein.

 – TPR:
Pierwsze polecenia wykonuje pacynka.

Przykładowe polecenia wydawane przez nauczyciela:
N: Blow as hard as you can!
N:  Huff (three) times! (przypomnienie nazw 

liczebników)
N: Blow the house of wood down!
(wykorzystanie domków papierowych)
N: Knock on the door!

N: Puste so stark du kannst!
N:  Huste (drei) mal! (przypomnienie nazw li-

czebników)
N: Puste das Holzhaus zusammen!
(wykorzy stanie domków papierowych)
N: Klopfe an die Tür!

Nauczyciel puka do drzwi i  mówi: Let me come in! / Lass mich doch hinein! 
Uczeń reaguje odpowiednio na polecenie nauczyciela.

Prezentacja i  utrwalenie rzeczowników (nazwy materiałów): straw (no pl), 
wood (no pl), a  brick (the bricks), plastic (here: no pl), metal (here: no pl), wool 
(here: no pl), paper (here: no pl), glass (here: no pl) / das Stroh (kein Pl.), das Holz 
(kein Pl.), der Ziegel (die Ziegel), das Plastik (kein Pl.), das Metall (hier: kein Pl.), 
die Wolle (hier: kein Pl.), das Papier (hier: kein Pl.), Glas (hier: kein Pl.);

 – zadawanie pytań (identyfikacja materiałów) (Schultz-Steinbach w: Bleyhl, 
2002: 86);
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Przykładowe pytania nauczyciela:
N:  What is this ball made of? Is it made of 

plastic?
    And the pencil? What is the pencil made 

of? – It is made of wood? etc.

N:  Woraus ist der Ball gemacht? Ist er aus Plas-
tik?

    Und der Bleistift? Woraus ist der Bleistift 
gemacht? – Er ist aus Holz. etc.

 – odgadywanie nazw przedmiotów i materiałów poprzez dotyk (nauczanie mul-
tisensoryczne);
Dzieci pracują w  parach. Pierwsze dziecko stara się odgadnąć, o  jaki przed-
miot chodzi. Zadaniem drugiego dziecka jest nazwanie materiału, z  jakiego 
wykonany jest dany przedmiot (Schultz-Steinbach w: Bleyhl, 2002: 86). 
Pacynka pomaga dzieciom w udzielaniu prawidłowych odpowiedzi.

Przykładowe wypowiedzi dzieci:
D1: I  can feel a  doll.
D2: It is made of plastic.

D1: Ich fühle eine Puppe.
D2: Sie ist aus Plastik.

 – rozwiązywanie karty pracy: Do you know these materials? / Kennst du die 
Stoffe?;
Dzieci przyporządkowują przedmioty do materiałów, z  których są one wyko-
nane (przykład 10). Zadania tego typu umożliwiają poszerzenie słownictwa 
z danego kręgu leksykalnego.

Przykład 10

Po rozwiązaniu zadania nauczyciel zadaje pytania:
N: What is this bottle made of? etc. N: Woraus ist die Flasche gemacht? etc.

4. Druga prezentacja bajki (the second presentation / das zweite Erzählen):
 – odgrywanie ról (wykorzystanie obrazków mocowanych na patyku lub słomce 
lub postaci posągowych – przykład 11)
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Przykładowe wypowiedzi nauczyciela:
Character stick puppets

N:  Cut along the broken line! Stick each of the 
pictures onto a  stick!

…
N:  Colour the trousers of the first pig blue! / 

The first pig has blue trousers! etc.

Stabpuppen

N: Schneide entlang der gestrichelten Linie!
N:  Befestige jedes Bild an einem kleinen Stock 

oder einem Strohhalm!
…
N:  Mal dem ersten Schweinchen die Hose blau 

aus! / Das erste Schweinchen hat eine blaue 
Hose an! etc.

   
Przykład 11

 – opowiadanie interaktywne;
Dzieci włączane są w proces narracji w momencie pojawiania się powtarzają-
cych się zwrotów. W tym celu można wykorzystać zapis słowny dialogów wraz 
z  obrazkami zastępującymi dane wyrazy i  frazy (Muller w: Kierepka i  in., 
2004: 209) (przykład 12).
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Przykład 12

5. Utrwalenie treści / elementów językowych bajki II (post-story activities II 
/ Festigungsphase II)

Utrwalenie struktur językowych występujących w bajce i  innych

Propozycja 1: kreatywna praca z  tekstem narracyjnym (włączanie w  strukturę 
narracyjną tekstu alternatywnych scen i alternatywnych postaci) (Iluk, 2012: 67)
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Przykłady: a fox and three hares, a house of chocolate, a house of cookies, a house 
of gingerbreads / ein Fuchs und drei Hasen, ein Haus aus Schokolade, ein Haus 
aus Keksen, ein Haus aus Lebkuchen

Propozycja 2: rysowanie pod dyktando: Draw what you hear! (drawing dictation) 
/ Mal das, was du hörst! (Maldiktat)
Dzieci sporządzają rysunki odzwierciedlające treść zdań czytanych przez nauczy-
ciela14. Treść zdań należy dopasować do umiejętności językowych dzieci.
N: Draw, what you hear!
…
1.  The wolf is knocking on the door of the straw 

house.
2.  A  pig is sitting on a  chair and laughing. The 

pig has blue trousers.
3. A  pig is eating an ice cream.
4. A  wolf is building a  house out of wood. etc.

N: Malt, was ihr hört!
…
1. Der Wolf klopft an die Tür des Strohhauses.
2.  Ein Schweinchen sitzt auf einem Stuhl und 

lacht. Das Schweinchen hat eine blaue Hose 
an.

3. Ein Schweinchen isst ein Eis.
4. Ein Wolf baut ein Holzhaus. etc.

Propozycja 3: przyporządkowywanie zdań obrazkom15 (sporządzanie plakatów)

Propozycja 4: reagowanie na input przy udziale ruchu (Jaworowska, 2008: 61);
Dzieci poruszają się w  takt muzyki. Na szyi zawieszone mają obrazki wizuali-
zujące poszczególne sceny bajki. Kiedy muzyka cichnie, nauczyciel wypowiada 
zdanie na temat jednego z obrazków. Zadaniem dziecka z właściwym obrazkiem 
jest obrócenie się wokół własnej osi.

Propozycja 5: reagowanie na input (zabawa ze skrzynką) => zadanie „prawda/
fałsz” (Yes/No – exercise; Ja/Nein – Aufgabe) (Jaworowska, 2008: 62);
W tle słychać muzykę. Dzieci siedzą w kole i podają sobie zaczarowaną skrzynkę. 
Kiedy muzyka cichnie, dziecko trzymające w  danym momencie skrzynkę wyj-
muje z  niej obrazek. Nauczyciel wypowiada zdanie na temat obrazka. Dziecko 
musi zdecydować, czy treść wypowiedzianego przez nauczyciela zdania koreluje 
z  treścią obrazka.

Propozycja 6: reagowanie na zmiany w treści opowiadania (włączanie fałszywych 
informacji) (Iluk, 2002: 123; Gerngross, 2004: 6);
Nauczyciel modyfikuje treść opowiadania, wplatając w  nie nowe treści, będące 
odstępstwem od oryginału. Dzieci reagują na zauważone nieścisłości, wołając 
„Stop!/Stopp! ”, a następnie odtwarzają przy pomocy nauczyciela poprawną wersję 

 14 Należy wytłumaczyć dzieciom, że w  zadaniu nie chodzi o  piękno wykonanego obrazka, 
lecz o korelację jego zawartości z  treścią usłyszanego zdania.
 15 Ćwiczenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku szkolnym.
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tekstu. Na „błędy” występujące w  tekście dzieci mogą również reagować, pod-
nosząc ręce, stukając w  stolik itp.

Przykładowe zmiany wprowadzane przez nauczyciela do tekstu:
N: Once upon a  time, there were four little pigs.

The first little pig is building its house out of 
straw. The house has a  small front door and 
a  large door at the back.

The second little pig is building its house out 
of bricks.

N: Es waren einmal vier kleine Schweinchen.

Das erste Schweinchen baut ein Haus aus Stroh. 
Vorne hat das Haus eine kleine Tür und hinten 
eine große Tür.

Das zweite Schweinchen baut ein Haus aus 
Ziegeln.

5. Uwagi końcowe

Bajki i opowiadania w języku obcym stanowią optymalny materiał językowy, na 
podstawie którego można efektywnie rozwijać u dzieci sprawność rozumienia ze 
słuchu. Jest to o  tyle ważne, że prawidłowy rozwój kompetencji obcojęzycznej 
rozpoczyna się od wykształcenia umiejętności rozumienia. Stosowanie tekstów 
narracyjnych nie tylko wpływa korzystnie na rozwój kompetencji językowej dzie-
ci, lecz także posiada liczne funkcje ogólnopedagogiczne. Dzieci bardzo chętnie 
wykonują wszelkie zadania związane z  tekstem narracyjnym, pod warunkiem, 
że odpowiadają one ich kognitywnym możliwościom oraz ich naturalnym po-
trzebom emocjonalnym. Opisane formy ćwiczeń stosowane w  poszczególnych 
fazach pracy z  tekstem narracyjnym odpowiadają tym wymaganiom. Słuchając 
tekstów narracyjnych, dzieci wykazują z reguły duże zaangażowanie emocjonalne 
ze względu na ich ciekawą treść. Takiego efektu nie można osiągnąć, stosując 
w nauczaniu dzieci preparowane teksty podręcznikowe. Ważnym aspektem dzia-
łań edukacyjnych podejmowanych w  czasie stosowania Storytelling jest również 
częste łączenie nauki z  aktywnościami ruchowymi. Umożliwiają one głębsze 
przetworzenie informacji poprzez intensywne wykorzystanie potencjału prawej 
półkuli mózgu.
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Pomiar efektywności i ewaluacja wyników 
nauczania języka niemieckiego metodą narracyjną 

w przedszkolach i szkole podstawowej*

1. Wprowadzenie

O  nauczaniu języków obcych dzieci w  wieku przedszkolnym i  specyfice etapu 
wczesnoszkolnego oraz o charakterystycznych dla niego czynnikach napisano już 
bardzo dużo1. Na przestrzeni lat wykształciło się także wiele (nowatorskich) czę-
sto wzajemnie przenikających się koncepcji nauczania, do których zaliczyć należy 
przede wszystkim modele immersyjne, modele spotkań z  językiem, tradycyjny 
kurs językowy, nauczanie tematyczno-sytuacyjne, a  także formy zintegrowane 
(nauczanie zintegrowane), które różnią się od siebie pod względem form pracy, 
organizacji oraz intensywności kontaktu z  językiem (por. Maier, 1996: 23–29)2. 
Koncepcje te stosowane są z różnym skutkiem na różnych etapach edukacyjnych, 

* Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.
 1 Por. np.: Hellwig (1995), Sadownik (1988), Komorowska (1992a), Sauer (2000), 
Wieszczeczyńska (2000), Siek-Piskozub (2001), Iluk (2002), Jaroszewska (2007), Gładysz 
(2009) i wiele innych.
 2 Oprócz wymienionych koncepcji w  literaturze przedmiotu spotyka się także inne kon-
cepcje oraz ich dalsze klasyfikacje. I  tak, przykładowo Seebauer (1997: 62) wyróżnia koncepcje 
tradycyjne, koncepcje spotkań z językiem (language awareness) oraz mniej powszechne koncepcje 
immersji, pośród których wymienia immersję całkowitą, częściową oraz tzw. koncepcję „wbijania” 
(Embendding). Por. także Komorowska (1992b), Kieszkowska (1991) i  inne.

Akademickie Centra Kreatywności – Germanistyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO



68 Iwona Wowro

zauważyć jednak można, że w szczególności w edukacji przed- i wczesnoszkolnej 
nie spełniły one do końca pokładanych w  nich nadziei i  oczekiwań. Fakt ten 
potwierdzają prowadzone badania empiryczne, które obrazują stosunkowo małą 
skuteczność metod stosowanych na tym etapie edukacyjnym w  porównaniu 
z efektami nauczania zaobserwowanymi u dzieci starszych (por. Iluk, 2002: 10).
Zebrane dotychczas doświadczenia oraz dane, prowadzone próby i  ekspery-
menty, pozwalają uznać, że o  wiele większą efektywność w  obszarze nauczania 
języków obcych dzieci w  tym przedziale wiekowym może wykazywać metoda 
narracyjna3, która stanowi podejście stosunkowo nowe, a  przez to mało znane, 
niedoceniane i  w  konsekwencji rzadko stosowane. Koncepcja ta – najogólniej 
mówiąc – umożliwia akwizycję języka w  kontekście i  z  dużym zaangażowa-
niem emocjonalnym, ponieważ odpowiada naturalnym potrzebom poznawczym 
oraz możliwościom przyswajania wiedzy u  dzieci w  tym przedziale wiekowym. 
Odwołuje się nie tylko do sytuacji, w  których dzieci wykorzystują język obcy 
w  celach czysto komunikacyjnych i  wypracowują odpowiednie strategie do po-
rozumiewania się zarówno na płaszczyźnie werbalnej, jak i niewerbalnej, poprzez 
wizualizację prezentowanych treści za pomocą gestów i  mimiki oraz wcielania 
się w  role, lecz także przeżywania emocji, uwzględnia również wydłużoną fazę 
percepcji (inkubacji językowej), wielokanałowość oraz naturalną w  tym prze-
dziale wiekowym potrzebę zabawy. Weryfikację efektywności tej metody stawia 
sobie za cel niniejsze opracowanie. Jego zamiarem jest przedstawienie wyników 
prowadzonego w przedszkolach oraz na pierwszym etapie edukacyjnym projek-
tu w  zakresie nauczania języka niemieckiego metodą narracyjną (Storrytelling), 
analiza przeprowadzonego pomiaru efektywności, jak również interpretacja uzy-
skanych wyników na podstawie zastosowanych narzędzi badawczych.

2.  Ewaluacja badania eksperymentalnego 
nad efektywnością przedszkolnego 
i wczesnoszkolnego nauczania języka niemieckiego metodą narracyjną

Celem tego rozdziału jest prezentacja zebranych w  nauczanych grupach dzieci 
danych ilościowych i jakościowych w określonym trwaniem projektu czasie oraz 
ich analiza. Chociaż realizowany projekt miał na celu obserwację i  rozstrzyg-
nięcie, czy wprowadzony czynnik (tutaj metoda narracyjna) powoduje zmianę 
i daje spodziewany efekt, nie nosi on jednak znamion eksperymentu sensu stricto 
z  uwagi na brak grupy kontrolnej, dlatego też dokładna weryfikacja hipotezy, 
jakoby metoda narracyjna była zdecydowanie bardziej efektywna od innych, tra-

 3 Skuteczność metody narracyjnej potwierdzają badania empiryczne (por. m.in. Krzemińska-
 -Adamek, 2006; Gładysz, 2009; Iluk, 2012; Sowa, 2014).
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dycyjnych metod nauczania języków obcych na pierwszym etapie edukacyjnym, 
wydaje się w  tym przypadku nie do końca możliwa. Zasadne jednak wydaje 
się przedstawienie i  omówienie efektów wprowadzonej zmiany (podejścia nar-
racyjnego) oraz ogólne odniesienie uzyskanych wyników do umiejętności oraz 
sprawności obserwowanych u  dzieci, które nie są/nie były nauczane metodą 
narracyjną. Odniesienie takie jest możliwe dzięki bogatej literaturze przedmiotu 
w  tym zakresie i  dokonane zostanie na podstawie przeprowadzonej ewaluacji. 
Prowadzone badanie wykazuje charakter badania ilościowego, gdyż znamionuje 
je zespół cech typowych dla badań tego rodzaju, jak np.: przyjęcie hipotez ba-
dawczych, które postulują pewną zależność pomiędzy określonymi czynnikami, 
odniesienie do kilku grup badawczych, a  nie do pojedynczych uczestników 
badania, zastosowanie planu badawczego, jak również odpowiednio dobranych 
narzędzi oraz analiza danych, oparta najczęściej na procedurach statystycznych, 
co umożliwia dokładne porównanie badanych zjawisk oraz wyciąganie miaro-
dajnych wniosków badawczych (por. także Wilczyńska, Michońska-Stadnik, 
2010: 135).

W  tym miejscu zauważyć jednak należy, że ewaluacja na pierwszym etapie 
edukacyjnym jest specyficzna i różni się zasadniczo od sposobu ewaluacji na ko-
lejnych etapach4. W dużej mierze ukierunkowana jest na otrzymanie informacji 
zwrotnych o  tym, co dziecko potrafi i  rozumie oraz z  czym ma problemy (por. 
Środkowska, 2005: 142)5. Musi być rzetelna, trafna, celowa, wymaga wcześniej-
szego zaplanowania form kontroli, powinna być dokonywana przy zastosowaniu 
środków wizualnych (np. obrazków czy rysunków) oraz dotyczyć jedynie wcześ-
niej zaprezentowanych treści. Przeważnie koncentruje się na badaniu sprawności 
receptywnych, może jednakże odnosić się również do sprawności produktyw-
nych, aczkolwiek zauważyć należy, że do tej pory nieznane są żadne polskie 
badania, które dotyczyłyby tak ukierunkowanej ewaluacji (por. Sowa, 2014: 198).

Wzmiankowany projekt realizowany był w ramach programu „Akademickie 
Centrum Kreatywności” i  obejmował 38 godzin lekcyjnych. Zajęcia językowe 
prowadzone były w  tzw. szkołach ćwiczeń – w  trzech przedszkolach i  w  jed-
nej szkole podstawowej – w  terminie od 16 lutego do 24 czerwca 2015 roku 
i  oparte na konsekwentnym stosowaniu tekstów narracyjnych oraz elementów 
strategii ludycznej. Zajęcia prowadzone były przez jedenastu studentów uzupeł-
 4 W  tym miejscu rezygnuję z  przedstawienia toczącej się w  literaturze przedmiotu dyskusji 
nad celowością i  zasadnością przeprowadzania ewaluacji na pierwszym etapie edukacyjnym i  za 
Reyher (2001: 17) oraz Behr, Kierepka (2002: 20) przyjmuję założenie, że powinna ona stanowić 
nieodłączną część procesu dydaktycznego, i  to nie tylko dlatego, że bezsprzecznie przyczynia się 
do wzrostu motywacji oraz poczucia satysfakcji uczących się, ale przede wszystkim dlatego, że 
umożliwia refleksję nad jego efektywnością.
 5 Środkowska (2005: 142–143) proponuje kilka arkuszy ewaluacyjnych dla oceny umiejętno-
ści językowych dzieci w przedszkolach i klasach zerowych. Z braku miejsca rezygnuję jednak z ich 
przedstawienia. Sugestie w  nich zawarte zostaną jednak wykorzystane w  części 3.2.3. niniejszego 
artykułu.
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niających studiów magisterskich w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Śląskiego. W projekcie brało udział 95 dzieci, które zostały podzielone na grupy 
badawcze, oznaczone w następujący sposób:

 – grupa L1 – 25 dzieci pięcio- i sześcioletnich z przedszkola nr 90 im. Wróbelka 
Elemelka w Katowicach (w 9 dziewczynek i 16 chłopców) nauczanych metodą 
narracyjną,

 – grupa L2 – 24 dzieci pięcio- i  sześcioletnich z  przedszkola nr 34 im. Jasia 
i  Małgosi w  Katowicach (13 dziewczynek i  11 chłopców) nauczanych metodą 
narracyjną,

 – grupa L3 – 16 dzieci pięcio- i sześcioletnich z przedszkola „Elfik” w Sosnowcu 
(6 dziewczynek i  10 chłopców), nauczanych metodą narracyjną,

 – grupa L4 – 30 dzieci ośmio- i dziewięcioletnich ze Szkoły Podstawowej nr 59 
im. Jana Matejki w  Katowicach (15 dziewczynek i  15 chłopców), nauczanych 
metodą narracyjną.

Każda z grup liczyła od 12 do16 uczestników, którzy zostali dobrani w spo-
sób losowy, co oznacza, że uczestnicy projektu pochodzili z placówek wybranych 
przypadkowo. Utworzone grupy znamionuje jednak pewna jednorodność6, co 
podnosi stopień wiarygodności wyników prowadzonego badania eksperymen-
talnego. Zajęcia prowadzone były dwa razy w  tygodniu i  każdorazowo trwały 
ok. 45 min – zdarzało się, że w  grupach przedszkolnych czas trwania zajęć 
był krótszy z  uwagi na mniejszą zdolność dzieci w  tym przedziale wiekowym 
do koncentracji. We wszystkich grupach przedstawiono łącznie pięć tekstów 
narracyjnych (Rübenziehen; Die kleine Raupe Nimmersatt; In einem dunklen, 
dunklen Wald; Kim und eine kleine Hexe; Die drei kleinen Schweinchen), które 
zostały poddane stosownej adaptacji (wersja skrócona dla grup przedszkolnych 
oraz wersja bardziej rozbudowana dla grup szkolnych). Bajki te zostały wybrane 
i ułożone według wzrastającego stopnia trudności. Die drei kleinen Schweinchen 
oraz Kim und eine kleine Hexe są tekstami nieco trudniejszymi, ale zaprezen-
towano je z  uwagi na ciekawą treść oraz występujące w  nich dialogi, które 
umożliwiają wzbudzenie zaangażowania emocjonalnego dzieci oraz odgrywanie 
poszczególnych ról. Praca z tekstem każdej bajki obejmowała od 4 do 5 jednostek 
lekcyjnych. Wstępna prezentacja ich treści odbywała się najczęściej przy użyciu 
pacynki oraz stosownych rekwizytów, następnie przy odpowiedniej wizualizacji 
(obrazki, karty pracy) uwaga dzieci skierowana została na wybrane słownictwo 
oraz mimikę i gesty, wspomagające zapamiętywanie nowych słów i wyrażeń. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje rola pacynki czy pluszowej maskotki, której 
obecność na zajęciach okazała się elementem kluczowym. Z  uwagi na to, że 
komunikacja z pacynką odbywała się wyłącznie w  języku obcym, stanowiła ona 
istotne źródło językowego inputu. Poprzez symulację naturalnych działań komu-
 6 Uczestnikami grup badawczych były zarówno dziewczynki, jak i chłopcy w przedziale wie-
kowym od 5 do 6 lat w  grupach przedszkolnych oraz od 8 do 9 lat w  grupach szkolnych. Żadne 
z dzieci nie uczyło się wcześniej języka niemieckiego.
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nikacyjnych była ona także ważnym czynnikiem motywującym (pośredniczyła 
pomiędzy nauczycielem, uczniem czy bohaterem bajki, podpowiadała, chwaliła, 
nagradzała, komentowała), umożliwiała także zachowanie wymogu sensowności 
działań dydaktycznych, dzięki czemu dzieci z  czasem nabierały pewności i  za-
ufania7. Kolejnym zabiegiem było podawanie pewnych domysłów co do treści 
bajki oraz przewidywanie rozwoju wydarzeń, czyli antycypacja treści, która sta-
nowiła stały element fazy poprzedzającej narrację. Prezentacji treści bajki oraz 
słownictwa towarzyszyły karty pracy z  rysunkami, czasem stosowne rekwizyty 
(np. czarodziejska różdżka, owoce, kapelusz, strój czarownicy i  inne), wykorzy-
stywana była także metoda TPR. W fazie ponownej narracji często można było 
zaobserwować bezpośrednie zaangażowanie dzieci w wizualizację/animację treści 
prezentowanej bajki, co sprawiało im ogromną radość, a tym samym prowadziło 
do podtrzymania pozytywnych emocji oraz wzrostu ich motywacji i uwagi.

2.1. Hipotezy badawcze

W celu ewaluacji prowadzonego badania eksperymentalnego konieczne jest po-
stawienie kilku hipotez badawczych, które konkretyzują jej zakres oraz problem 
badawczy. Głównym założeniem jest zatem przyjęcie ogólnej hipotezy, zgodnie 
z  którą istnieje zależność pomiędzy organizacją nauczania przed- i  wczesno-
szkolnego przy zastosowaniu metody narracyjnej a  jego efektywnością, szcze-
gólnie w  obszarze sprawności receptywnych, stanowiących konieczną bazę dla 
dalszego rozwoju sprawności produktywnych, gdzie koncepcja wczesnoszkolnego 
nauczania stanowi zmienną niezależną, natomiast rozwój sprawności receptyw-
nych – układ/wiązkę zmiennych zależnych. Uszczegółowioną weryfikację tego 
założenia umożliwia sformułowanie następujących hipotez badawczych:
HB1: dzieci nauczane metodą narracyjną uczą się szybko i  efektywnie oraz 
osiągają wysoki poziom rozwoju sprawności receptywnych. Opanowują one 
stosunkowo duży zasób słownictwa receptywnego;
HB2: dzieci nauczane metodą narracyjną rozumieją nie tylko pojedyncze słowa 
i  wyrażenia, lecz również dłuższe wypowiedzi w  języku obcym (złożone z  wię-
cej niż dwóch słów). Na satysfakcjonującym poziomie rozpoznają receptywnie 
różnorodne struktury gramatyczne;
HB3: metoda narracyjna przyczynia się do budowania pewności siebie oraz 
stymuluje wyobraźnię i  kreatywność dziecka. Dzieci nauczane tą metodą, która 
zapewnia intensywny input językowy, wykazują również wysoki stopień moty-
wacji do nauki języka obcego (niemieckiego).

 7 Spostrzeżenia te są zbieżne z uwagami zawartymi w: Iluk, 2002: 79–81.
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2.2. Narzędzia badawcze

Weryfikację przedstawionych hipotez badawczych umożliwiło zastosowanie tzw. 
podejścia hybrydowego (triangulacji metodologicznej), a  więc kilku narzędzi 
badawczych jednocześnie, mających na celu wielostronną obserwację badanego 
zjawiska oraz wiarygodny pomiar rozwoju sprawności receptywnych uczestników 
projektu. Takie podejście, konfrontujące różne punkty widzenia, podnosi rzetel-
ność prowadzonych analiz, pozwala także wyeliminować lub ograniczyć ryzyko 
subiektywnych i  pochopnych interpretacji. Narzędzia badawcze do pomiaru 
efektywności nauczania za pomocą metody narracyjnej zostały dobrane w  taki 
sposób, aby rozbudzić ciekawość dzieci oraz zapewnić im poczucie satysfakcji 
przy rozwiązywaniu poszczególnych zadań. Prowadzony pomiar efektywności 
składał się z  trzech części.

W  pierwszej części pomiaru zastosowano technikę multiple-choice. W  ra-
mach tego zadania zaplanowano 15 ciągów obrazków dla dzieci w wieku przed-
szkolnym; dla dzieci z drugich klas szkoły podstawowej przygotowano natomiast 
18 ciągów obrazków, przy czym każdy z  ciągów składał się z  czterech ilustracji. 
Uczestnicy projektu musieli dopasować treść wypowiadanych zdań (a  nie poje-
dynczych słówek!) do zaprezentowanych (często bardzo podobnych do siebie) 
ilustracji, z których tylko jedna dokładnie obrazowała treść/sens wypowiadanego 
zdania, por.:

   
Przykład 1a: Die Katze zieht den Hund, der Hund zieht den Enkel.

   
Przykład 1b: In einem Garten gibt es viele, viele Rüben.



73Pomiar efektywności i  ewaluacja wyników nauczania…

   
Przykład 1c: In einem dunklen, dunklen Zimmer ist ein dunkles, dunkles Schränkchen.

Przykład 1d: Der Wolf hustet und pustet und pustet das Haus aus Holz zusammen.

Przykład 1e: Abrakadabra, hey, hey, hey, und jetzt sind deine Augen weg! (Die Augen sind weg.)

Druga część pomiaru polegała na wykorzystaniu metody reagowania całym 
ciałem (TPR – Total Physical Response). Uczestnicy projektu zostali poproszeni 
o wykonanie wydanych przez osobę prowadzącą poleceń (czynności) bądź zapre-
zentowanie ich w  formie pantomimy, co miało na celu sprawdzenie sprawności 
rozumienia globalnego i  szczegółowego. Prezentowane zdania sprawdzały nie 
tylko znajomość zwrotów z  zakresu języka lekcyjnego, lecz także opanowanie 
nazw kolorów oraz niektórych słówek czy wyrażeń z  prezentowanych bajek. 
Składały się one każdorazowo z pięciu różnych zdań tworzących odrębne zesta-
wy, aby wyeliminować możliwość kopiowania zachowań wśród dzieci, a przez to 
podnieść wiarygodność uzyskanych wyników (por. przykład 2):
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Nimm das Kärtchen mit einer 
Zwiebel!
Lache laut!
Spring auf einem Bein zur Tür!
Setz dich auf den Stuhl!
Klatsch in die Hände!

Zeig mir das Kärtchen mit 
drei Kartoffeln!
Setz dich auf den Teppich!
Geh zum CD-Player!
Zeig auf die Nase!
Klatsch in die Hände!

Zeig auf die Ohren!

Zeig auf etwas, was rot ist!
Lauf zum Schrank!
Winke mit der Hand!
Mach die Augen zu!

Przykład 2

Kolejna część prowadzonego pomiaru polegała na skonfrontowaniu tre-
ści usłyszanego zdania z  przedstawionym obrazkiem. W  przypadku zgodności 
prezentowanej treści i  ilustracji dzieci odpowiadały słowem „richtig” (prawda), 
w przypadku stwierdzenia niezgodności słowem „falsch” (fałsz). Zadanie to miało 
na celu sprawdzenie rozumienia słownictwa z poznanych bajek, por. (przykład 3):

Die Raupe frisst sich durch vier Erdbeeren.

In einem dunklen Wald ist ein dunkles Haus.

Die Ohren sind weg.
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Die drei Schweinchen bauen ein Haus aus 
Stroh.

Die Rübe ist heraus.

Przykład 3

Wiarygodność prowadzonej ewaluacji podnosi ponadto nagranie wideo z wybra-
nej lekcji zrealizowane we wszystkich placówkach objętych projektem, a  także 
notatki tutorów z przeprowadzonych hospitacji oraz notatki osób prowadzących 
zajęcia.

3.  Interpretacja i opis efektywności podejścia narracyjnego 
w prowadzonym badaniu eksperymentalnym

Na samym wstępie zaznaczyć należy, że w  trakcie prowadzonej ewaluacji nie 
odnotowano wyników wszystkich uczestników projektu (95 osób) z uwagi na ich, 
spowodowaną różnymi względami, nieobecność podczas badania. W sumie ewa-
luacji poddano 67 dzieci, w tym 43 dzieci pięcio- i  sześcioletnich oraz 24 dzieci 
ośmio- i dziewięcioletnich. Do pomiaru wyników przystąpiono w połowie czerw-
ca 2015 roku. Najpierw przedstawione zostaną wyniki dotyczące poszczególnych 
zadań, a następnie weryfikacji poddane zostaną postawione hipotezy badawcze.
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3.1. Weryfikacja poszczególnych zadań testowych

Dalej zaprezentowane zostanie opracowanie danych z przeprowadzonego badania 
eksperymentalnego we wszystkich grupach objętych projektem.

Wyniki ogólne (punktowe i  procentowe) dla wszystkich przedszkoli (grupy 
L1, L2 i L3) przedstawiają się w  sposób następujący (por. tabela 1):

Ta b e l a  1
Wyniki dzieci z  3 placówek przedszkolnych odnośnie do liczby uzyskanych punktów 

z poszczególnych zadań

Ilość dzieci Maksymalna ilość punktów dla 
zadań 1, 2, 3

Ilość uzyskanych punktów dla 
zadań 1, 2, 3 Wynik w  %

L1
L2
L3

43 25 × 43 = 1075 592 55

Ilość dzieci Maksymalna ilość punktów dla 
zadania 1

Ilość uzyskanych punktów dla 
zadania 1 Wynik w  %

L1
L2
L3

43 15 × 43 = 645 368 57

Ilość dzieci Maksymalna ilość punktów dla 
zadania 2

Ilość uzyskanych punktów dla 
zadania 2 Wynik w  %

L1
L2
L3

43 5 × 43 = 215 115 54

Ilość dzieci Maksymalna ilość punktów dla 
zadania 3

Ilość uzyskanych punktów dla 
zadania 3

Wynik w  %

L1
L2
L3

43 5 × 43 = 215 139 64

Wyniki ogólne (punktowe i procentowe) dla klas drugich szkoły podstawowej 
(grupa L4) prezentują się następująco (por. tabela 2):

Ta b e l a  2
Wyniki dzieci z drugich klas szkoły podstawowej odnośnie do liczby uzyskanych punktów 

z poszczególnych zadań

Ilość dzieci Maksymalna ilość punktów dla 
zadań 1, 2, 3

Ilość uzyskanych punktów dla 
zadań 1, 2, 3 Wynik w  %

L4 24 28 × 24 = 672 462 69

Ilość dzieci Maksymalna ilość punktów dla 
zadania 1

Ilość uzyskanych punktów dla 
zadania 1 Wynik w  %

L4 24 18 × 24 = 432 298 69
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Ilość dzieci Maksymalna ilość punktów dla 
zadania 2

Ilość uzyskanych punktów dla 
zadania 2 Wynik w  %

L4 24 5 × 24 = 120 78 65

Ilość dzieci Maksymalna ilość punktów dla 
zadania 3

Ilość uzyskanych punktów dla 
zadania 3 Wynik w  %

L4 24 5 × 24 = 120 86 71

Dane przedstawione w  tabelach 1–2 ilustruje wykres słupkowy (wykres  1), 
w  którym zamieszczone skróty odnoszą się do poszczególnych grup dzieci 
uczestniczących w projekcie por.:

Wykres 1. Porównanie wyników (w  %) dzieci w  wieku przedszkolnym oraz dzieci z  drugich klas 
szkoły podstawowej

Dalszy etap procesu ewaluacji pozwala przyjrzeć się uzyskanym wynikom 
w  poszczególnych grupach wiekowych, czyli w  grupie dzieci przedszkolnych 
(pięcio- i  sześcioletnich) oraz w grupie dzieci ośmio- i dziewięcioletnich z dru-
gich klas szkoły podstawowej odnośnie do ilości popełnionych błędów. Takie 
uszczegółowienie dopełnia całościowy obraz przeprowadzonej ewaluacji, por. 
tabela 3 i  tabela 4:
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Ta b e l a  3
Ilość i procentowy udział błędnie rozwiązanych zadań dla dzieci 

z  trzech placówek przedszkolnych

Wyniki dzieci w  wieku przedszkolnym 
(L1, L2, L3) uczestniczących w  projekcie 

dla zadania nr 1

Wyniki dzieci w  wieku przedszkolnym 
(L1, L2, L3) uczestniczących w  projekcie 

dla zadania nr 2

Ilość błędnych 
odpowiedzi Ilość dzieci Wynik w  % Ilość błędnych 

odpowiedzi Ilość dzieci Wynik w  %

0 5 12,1 0 1 2,4

1 1 2,4 1 10 24,3

2 5 12,1 2 16 39

3 3 7,3 3 8 19,5

4 2 4,8 4 6 14,6

5 3 7,3 5 2 4,8

6 4 9,7 6 0 0

7 1 2,4 7 0 0

8 3 7,3 8 0 0

więcej 14 34 więcej 0 0

Wyniki dzieci w  wieku przedszkolnym 
(L1, L2, L3) uczestniczących w  projekcie 

dla zadania nr 3

Wyniki dzieci w  wieku przedszkolnym 
(L1, L2, L3) uczestniczących w  projekcie 

dla zadań nr 1, 2, 3

Ilość błędnych 
odpowiedzi Ilość dzieci Wynik w  % Ilość błędnych 

odpowiedzi Ilość dzieci Wynik w  %

0 5 12,1 0 0 0

1 11 26,8 1 2 4,8

2 17 41,4 2 0 0

3 9 21,9 3 3 7,3

4 1 2,4 4 2 4,8

5 0 0 5 2 4,8

6 0 0 6 1 2,4

7 0 0 7 5 12,1

8 0 0 8 3 7,3

więcej 0 0 więcej 24 58,5
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Ta b e l a  4
Ilość i procentowy udział błędnie rozwiązanych zadań dla dzieci z  II klas szkoły podstawowej

Wyniki dzieci z  klas IIa i  IIb 
szkoły podstawowej (L4) uczestniczącej 

w  projekcie dla zadania nr 1

Wyniki dzieci z  klas IIa i  IIb 
szkoły podstawowej (L4) uczestniczącej 

w  projekcie dla zadania nr 2

Ilość błędnych 
odpowiedzi Ilość dzieci Wynik w  % Ilość błędnych 

odpowiedzi Ilość dzieci Wynik w  %

0 3 12,5 0 5 20,8

1 0 0 1 8 33,3

2 2 8,3 2 4 16,6

3 3 12,5 3 3 12,5

4 0 0 4 3 12,5

5 5 20,8 5 1 4,1

6 3 12,5 6 0 0

7 3 12,5 7 0 0

więcej 5 20,8 więcej 0 0

Wyniki dzieci z  klas IIa i  IIb 
szkoły podstawowej (L4) uczestniczącej 

w  projekcie dla zadania nr 3

Wyniki dzieci z  klas IIa i  IIb 
szkoły podstawowej (L4) uczestniczącej 

w  projekcie zadań nr 1, 2, 3

Ilość błędnych 
odpowiedzi Ilość dzieci Wynik w  % Ilość błędnych 

odpowiedzi Ilość dzieci Wynik w  %

0 7 29,1 0 2 8,3

1 4 16,6 1 0 0

2 10 41,6 2 1 4,1

3 2 8,3 3 2 8,3

4 1 4,1 4 1 4,1

5 0 0 5 2 8,3

6 0 0 6 0 0

7 0 0 7 2 8,3

8 0 0 8 4 16,6

więcej 0 0 więcej 10 41,6

Dla przeprowadzenia dalszych obliczeń konieczne jest wyliczenie średniej 
arytmetycznej oraz odchylenia standardowego, które daje obraz tzw. rozrzutu 
wokół średniej, a  tym samym przynosi informacje o  tym, czy badana grupa 
jest homogeniczna, czy też występują większe różnice w osiągniętych wynikach. 
Odchylenie standardowe obliczone zostanie dla poszczególnych placówek dla 
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wyniku będącego sumą uzyskanych punktów ze wszystkich zadań. Im większa 
wartość odchylenia standardowego, tym bardziej obserwowane wielkości odda-
lone są od średniej. Im mniejsza wartość, tym bardziej są wokół niej skupione 
i  świadczą o  podobnym poziomie uczestników poddanych badaniu. Wyniki 
zebrano w  tabeli 5 i  6.

Tabela 5 prezentuje wyniki zbiorcze ewaluacji dla poszczególnych placówek 
i  grup dzieci objętych projektem badawczym, por.:

Ta b e l a  5
Wyniki zbiorcze dla poszczególnych placówek objętych projektem

Nazwa 
placówki

Maksymalna 
liczba punktów 
dla wszystkich 

zadań

Liczba 
punktów 
uzyska-

nych przez 
wszystkich 

uczestników

Łączny 
wynik dla 
wszystkich 
zadań w  %

Ilość dzieci 
poddanych 
ewaluacji

Średnia 
arytme-
tyczna 

uzyskanych 
punktów

Odchylenie 
standardowe

Przedszkole 
nr 90 im. 
Wróbelka 
Elemelka 
(grupa L1)

12 × 25 = 300 126 42

12 10,5 2,7

Zadanie nr 1 180 58 32,2
Zadanie nr 2 60 23 38,3
Zadanie nr 3 60 38 63,3

Nazwa 
placówki

Maksymalna 
liczba punktów 
dla wszystkich 

zadań

Liczba 
punktów 
uzyska-

nych przez 
wszystkich 

uczestników

Łączny 
wynik dla 
wszystkich 
zadań w  %

Ilość dzieci 
poddanych 
ewaluacji

Średnia 
arytme-
tyczna

uzyskanych 
punktów

Odchylenie 
standardowe

Przedszkole 
nr 34 im. 
Jasia i  Małgosi 
(grupa L2)

19 × 25 = 475 349 73,4

19 18,3 3,9
Zadanie nr 1 285 225 78,9
Zadanie nr 2 95 59 62,1
Zadanie nr 3 95 65 68,4

Nazwa 
placówki

Maksymalna 
liczba punktów 
dla wszystkich 

zadań

Liczba 
punktów 
uzyska-

nych przez 
wszystkich 

uczestników

Łączny 
wynik dla 
wszystkich 
zadań w  %

Ilość dzieci 
poddanych 
ewaluacji

Średnia 
arytme-
tyczna

uzyskanych 
punktów

Odchylenie 
standardowe
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Przedszkole 
„Elfik”
(grupa L3)

12 × 25 = 300 162 54

12 13,5 3,5Zadanie nr 1 180 90 50
Zadanie nr 2 60 33 55
Zadanie nr 3 60 36 60

Nazwa 
placówki

Maksymalna 
liczba punktów 
dla wszystkich 

zadań

Liczba 
punktów 
uzyska-

nych przez 
wszystkich 

uczestników

Łączny 
wynik dla 
wszystkich 
zadań w  %

Ilość dzieci 
poddanych 
ewaluacji

Średnia 
arytme-
tyczna

uzyskanych 
punktów

Odchylenie 
standardowe

Szkoła 
Podstawowa 
nr 58 im. Jana 
Matejki
(grupa L4)

24 × 28 = 672 462 68,7

24 19,2 3,2

Zadanie nr 1 432 298 68,9
Zadanie nr 2 120 78 65
Zadanie nr 3 120 86 71,6

Przedstawione dane ilustruje także wykres 2, por.:

Wykres 2. Wyniki zbiorcze (w %) dla poszczególnych placówek objętych projektem
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Analizując zestawione w tabelach 1–4 dane, zauważyć można, że efektywność 
przeprowadzonego pomiaru jest stosunkowo wysoka i  dla grup dzieci w  wieku 
przedszkolnym wynosi 55%, a  dla dzieci z  drugich klas szkoły podstawowej 
69%. Najlepsze wyniki odnośnie do poszczególnych zadań testowych osiągnęła 
grupa dzieci z przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi oraz grupa dzieci ze szkoły 
podstawowej, wyniki te oscylują bowiem wokół 70%.

3.2. Weryfikacja wybranych hipotez badawczych

3.2.1. Weryfikacja pierwszej hipotezy badawczej (HB1)

Przedstawione w  rozdziale 3.1 wyliczenia oraz opracowane dane pozwalają od-
nieść się do pierwszej hipotezy badawczej, według której dzieci nauczane metodą 
narracyjną uczą się szybko i  efektywnie, osiągając wysoki poziom sprawności 
receptywnych. Potwierdzają to opracowane dane, z  których wynika, że dzieci 
w  wieku przedszkolnym osiągnęły średnio 55%, a  dzieci w  wieku szkolnym 
69% w  zakresie opanowania sprawności receptywnych. Zauważyć jednak nale-
ży, że w  przypadku ewaluowanych trzech placówek przedszkolnych występują 
dość duże dysproporcje kształtujące się w przedziale od 73% do 42%. Uzyskane 
(uśrednione) wyniki są jednak porównywalne z wynikami innych badań prowa-
dzonych w zakresie nauczania języków obcych metodą narracyjną na tym etapie 
edukacyjnym. W  badaniach grup przedszkolnych prowadzonych przez Sowę 
(2014) efektywność zastosowanej metody narracyjnej wyniosła w grupie ekspery-
mentalnej średnio 70% (efektywność w grupach kontrolnych kształtowała się na 
poziomie 49%), w badaniach przeprowadzonych przez Gładysz (2009) (trzecia 
klasa szkoły podstawowej) stanowiła natomiast 78% (grupy kontrolne uzyskały 
średni wynik 52%). Na nieco niższe wyniki uzyskane w efekcie przeprowadzonej 
ewaluacji bez wątpienia decydujący wpływ miał czas trwania samego badania 
eksperymentalnego (3,5 miesiąca, 2 × 30–45 min tygodniowo), podczas gdy ba-
dania prowadzone przez Sowę oraz Gładysz obejmowały ponad 2 lata i odbywały 
się przeważnie trzy razy w  tygodniu.

Ocena trafności tej hipotezy badawczej wymaga sporządzenia wykazu jedno-
stek leksykalnych występujących w poszczególnych częściach przeprowadzonego 
pomiaru. W  wykazie tym uwzględniono jednostki określane jako autoseman-
tyczne, czyli czasowniki, rzeczowniki, zaimki, przymiotniki, liczebniki oraz frazy 
przyimkowe występujące często w  funkcji okolicznika miejsca, por. tabela 6:
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Ta b e l a  6
Wykaz jednostek leksykalnych w arkuszu ewaluacyjnym

Rzeczowniki Czasowniki
Przymiotniki/

przysłówki/
liczebniki/inne

Nazwy 
zwierząt/

roślin

der Wolf, 
das Schweinchen, die 
Raupe, die Katze, der 
Hund, der Schmetterling, 
der Baum

czasowniki 
regularne

bauen, pusten, 
hören, klopfen, 
zeigen, zaubern, 
klatschen, 
lachen, nicken, 
winken, platzen

dunkel, hell, 
groß, klein, 
rot, gelb, grün, 
klein, zwei, 
drei, fünf, 
hungrig, satt, 
traurig, laut, 
viel, weg, jetzt, 
heraus

Nazwy osób der Opa, die Oma, der 
Enkel, das Monster, der 
Geist, der Drache, die 
Hexe

czasowniki 
nieregularne

sein, haben, 
riechen, fressen, 
ziehen, gehen, 
springen, sehen, 
schließen, 
laufen, kom-
men, nehmen

–

Nazwy 
owoców/
warzyw/

artykułów 
spożywczych

die Birne, die Pflaume, 
die Rübe die Kartoffel, 
die Zwiebel die Erd-
beeren, die Banane, der 
Schokoladenkuchen

czasowniki 
bezosobowe

es gibt –

Nazwy 
części ciała

die Nase, der Mund, die 
Augen, die Ohren, die 
Hände, das Knie, das 
Bein, der Fuß

czasowniki 
rozdzielnie złożone

herausziehen, 
sich umdrehen, 
zusammen-
pusten aufste-
hen, zumachen

–

Nazwy 
przedmiotów

das Haus, die Schachtel, 
das Schränkchen, der 
Teppich, der Tisch, der 
Schrank, der Stuhl, 
die Tür, das Regal, die 
Treppe, der Flur

czasowniki zwrotne sich setzen, sich 
umdrehen

–

Nazwy 
materiałów

das Stroh, das Holz czasowniki 
modalne

können –

Inne der Weg, der Garten, 
das Zimmer

– – –

Suma 46 – 32 19

Inne formy przeczenie frazy 
przyimkowe zaimki przyimki
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Przykłady nicht mehr durch drei Pflau-
men, durch zwei 
Birnen, an die 
Tür, auf den Stuhl, 
zum Schrank, auf 
die Ohren, auf 
die Nase, in die 
Hände, auf einem 
Baum, zur Tür, 
zum CD-Player, ein 
Haus aus Stroh/
Holz, mit drei 
Kartoffeln, zum 
Schrank, mit der 
Nase

dein, mein durch, auf, in, 
aus, an, mit, zu

Suma 1 15 2 7

Przedstawione zestawienie jednostek leksykalnych zawartych w  materiale 
testowym ukazuje stosunkowo duże zróżnicowanie słownictwa zarówno pod 
względem ilościowym, jak również jakościowym. Poddane ewaluacji dzieci opa-
nowały receptywnie dużą ilość wyrazów samoznaczących, w tym rzeczowników, 
a  przede wszystkim czasowników (regularnych, nieregularnych oraz rozdziel-
nie złożonych). Jest to o  tyle ważne, że przyswojenie stosunkowo dużej liczby 
czasowników na tym etapie edukacyjnym skutecznie wspomaga rozwój spraw-
ności receptywnych, prowadzi także do szybszego wykształcenia sprawności 
produktywnych. Można więc uznać, że stosunkowo duża liczba opanowanych 
czasowników jest podstawą wysokich wyników w  przeprowadzonej ewaluacji. 
Potwierdzają to również badania Gładysz (2009) oraz Sowy (2014), z  których 
wynika jednoznacznie, że grupy eksperymentalne, w których odnotowano prawie 
czterokrotnie większą ilość czasowników niż w grupach kontrolnych, opanowały 
receptywnie zdecydowanie większy zasób słów z  tej kategorii niż dzieci z  grup 
kontrolnych. Analiza jakościowa materiału językowego uwidacznia natomiast 
fakt, że odpowiedni dobór tekstów narracyjnych (bajek) umożliwił wprowadza-
nie jednostek i  struktur leksykalnych w oparciu o kręgi tematyczne, co w dużej 
mierze ułatwiło ich prezentację i  semantyzację, por.:

1. Rübenziehen – prezentacja i  utrwalenie rzeczownika (nazwa głównego 
bohatera): die Rübe (die Rüben), prezentacja i utrwalenie rzeczowników (nazwy 
warzyw): die Kartoffel (die Kartoffeln), die Karotte (die Karotten), die Zwiebel 
(die Zwiebeln), rote Rübe (rote Rüben), prezentacja i  utrwalenie rzeczowników 
(nazwy bohaterów): der Enkel, das Kindchen (die Kindchen), der Opa (die Opas), 
die Oma (die Omas), das Hündchen (die Hündchen), das Kätzchen (die Kätzchen), 
das Mäuschen (die Mäuschen), prezentacja i utrwalenie czasownika (nazwa czyn-
ności): ziehen.
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2. Die kleine Raupe Nimmersatt – prezentacja i  utrwalenie rzeczownika 
(nazwa głównego bohatera): die Raupe (die Raupen), prezentacja i  utrwalenie 
przymiotników groß, klein, oraz rzeczowników (m.in. nazwy owoców): der Apfel 
(die Äpfel), die Birne (die Birnen), die Pflaume (die Pflaumen), die Erdbeere (die 
Erdbeeren), die Banane (die Bananen), prezentacja i  utrwalenie przymiotników 
(nazwy kolorów): rot, grün, gelb, prezentacja i  utrwalenie zwrotów (nazw czyn-
ności): sich durch etw. fressen oraz zwrotów określających m. in. samopoczucie: 
satt sein, hungrig sein.

3. In einem dunklen, dunklen Wald – prezentacja rzeczowników (nazwy 
pomieszczeń i przedmiotów): das Haus (die Häuser), das Zimmer (die Zimmer), 
das Schränkchen (die Schränkchen), das Regal (die Regale), die Schachtel (die 
Schachteln), prezentacja i  utrwalenie przymiotników (nazwy cech pomieszczeń 
i przedmiotów): dunkel, hell, prezentacja i utrwalenie rzeczownika (nazwa miej-
sca akcji): der Wald (die Wälder), prezentacja i utrwalenie rzeczowników (m.in. 
nazwy pomieszczeń i  przedmiotów): der Weg (die Wege), der Baum (Bäume), 
das Haus (die Häuser), die Tür (die Türen), der Flur (die Flure), die Treppe (die 
Treppen), das Zimmer (die Zimmer), prezentacja i  utrwalenie przymiotników 
(nazwy cech pomieszczeń i przedmiotów): dunkel, hell.

4. Kim und eine kleine Hexe – utrwalenie rzeczowników (nazwy części 
twarzy): die Nase (die Nasen), das Auge (die Augen), das Ohr (die Ohren), die 
Hand (die Hände), das Bein (die Beine), das Knie (die Knie), der Fuß (die Füße), 
der Mund (die Münder), utrwalenie czasowników (nazwy czynności związane ze 
zmysłami): riechen, sehen, hören, klatschen, gehen, stehen, winken.

5. Die drei kleinen Schweinchen – prezentacja rzeczowników (nazwy głów-
nych bohaterów): das Schweinchen (die Schweinchen), der Wolf (die Wölfe), 
prezentacja i  utrwalenie czasowników (nazw czynności): bauen, husten, pusten, 
zusammenpusten, prezentacja i utrwalenie rzeczowników (nazwy obiektów i  ich 
właściwości oraz nazwy materiałów): ein Haus aus Stroh, ein Haus aus Holz, 
das Haus (die Häuser), das Stroh, das Holz. (por. także Gładysz, 2014: 53–94).

Opanowanie takiego zasobu słownictwa na satysfakcjonującym poziomie 
możliwe było dzięki temu, że materiał leksykalny nie był prezentowany jedynie 
w  celu nazywania, w  oderwaniu od sensownego działania, tudzież w  demoty-
wującej izolacji, lecz osadzony w  konkretnych, przekonujących kontekstach, co 
umożliwiło wywołanie zainteresowania i  emocjonalnego zaangażowania dzieci 
– a  co za tym idzie – głębsze, bo oparte na ważnych dla nich treściach, prze-
twarzanie danych bez nadmiernego wysiłku kognitywnego, ale z wykorzystaniem 
ich energii poznawczej.
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3.2.2. Weryfikacja drugiej hipotezy badawczej (HB2)

Na samym wstępie zaznaczyć należy, że okres trzech i  pół miesiąca oraz czę-
stotliwość zajęć (2 × 30–45 min tygodniowo) to zdecydowanie za krótko, by 
móc wprowadzać i  testować struktury gramatyczne, charakteryzujące się dużym 
stopniem różnorodności czy złożoności. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że 
w  ramach przeprowadzonej ewaluacji nie testowano znajomości pojedynczych 
słów czy wyrażeń, ponieważ prezentacja wyrazów w  izolacji nie wspomaga 
rozumienia dłuższych wypowiedzi i skutkuje niską efektywnością. O wiele istot-
niejsze i naukowo uzasadnione było zatem zbadanie znajomości wprowadzonego 
słownictwa w określonych kontekstach zdaniowych, gdyż takie podejście pozwala 
na doświadczenie języka jako środka komunikacji, a  nie „jako zbioru inaczej 
brzmiących etykietek dla znanych pojęć” (Iluk, 2002: 72). W tym celu materiał 
testowy poddano analizie pod kątem różnorodności oraz złożoności zawartych 
w nim struktur. Materiał ten składa się z 28 zdań dla dzieci z drugich klas szkoły 
podstawowej oraz 25 zdań dla grup przedszkolnych.

Analiza na płaszczyźnie zdania uwidacznia, że w prowadzonej ewaluacji prze-
ważały zdania pojedyncze, oznajmujące lub rozkazujące (Die Raupe ist traurig; 
Jetzt kommt der Wolf; In einem Garten gibt es viele, viele Rüben; Steh auf, Lauf zum 
Schrank; Klatsch in die Hände; Zeig auf die Nase) lub współrzędnie złożone (Der 
Wolf hustet und pustet und pustet das Haus aus Stroh zusammen, Sie ziehen und 
ziehen und schwups ist die Rübe heraus), charakterystyczne są także występujące 
powtórzenia (In einem dunklen, dunklen Regal ist eine dunkle, dunkle Schachtel, 
In einem hellen, hellen Wald ist ein helles, helles Haus). Nielicznie występowały 
także zdania podrzędnie złożone (Zeig, dass du hungrig bist, Zeig auf etwas, was 
rot ist, Zeig mir, wo der Enkel die Oma zieht). Wskazać trzeba również na liczne 
występowanie okoliczników miejsca lub sposobu w  postaci fraz przyimkowych 
(Setz dich auf den Teppich; Klopf an die Tür; Lauf zum Tisch; Lauf auf einem Bein 
zur Tür; Zeig auf die Nase). Analiza materiału testowego pod względem walencji 
czasownika wykazała występowanie czasowników monowalentnych (Die Hexe 
zaubert; Dreh dich um) oraz częstą obecność czasowników biwalentnych, por.: 
Die Oma zieht die Rübe; Die Raupe frisst sich durch zwei Birnen; Die Katze zieht 
den Enkel; Ein Schweinchen baut ein Haus aus Stroh). Analiza pod względem 
liczby występujących w  materiale testowym słów wykazuje natomiast obecność 
dłuższych wypowiedzi. Materiał ów tworzą bowiem zdania zawierające od 3 
(nieliczne) do 12 wyrazów:
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od 3 wyrazów (nielicznie) – 
do 12 wyrazów

→ Die Raupe ist klein.
Die Raupe ist traurig.
Die Ohren sind weg.

→ Kim hat zwei Ohren
Der Wolf hustet und pustet.

→ Ein Schweinchen baut ein Haus aus Stroh.
→ Die Raupe frisst sich durch zwei Birnen.

Es waren einmal drei kleine Schweinchen.
→ In einem hellen Schränkchen gibt es eine helle Schachtel.

Die Oma zieht den Opa, der Opa zieht die Rübe.
→ Oh, wo sind meine Ohren? Ich kann nicht mehr hören. 

Die Ohren sind weg.
Abracadabra, hey, hey, hey, und jetzt ist deine Nase weg!

→ Der Wolf hustet und pustet und pustet das Haus aus 
Holz zusammen.

Występujące w materiale badawczym zdania charakteryzują się różnorodno-
ścią i  złożonością. Oprócz nielicznych zdań zawierających czasownik monowa-
lentny, w większości występują w nich czasowniki wymagające dwóch aktantów, 
a  także dość licznie, niezależne od walencji czasownika okoliczniki miejsca lub 
sposobu. Zauważyć także należy, że poddane ewaluacji dzieci były w stanie zro-
zumieć struktury dopełnieniowe (przeważnie w czwartym przypadku).

3.2.3. Weryfikacja trzeciej hipotezy badawczej (HB3)

Trzecia hipoteza badawcza może zostać poddana weryfikacji na podstawie nagra-
nia wideo oraz notatek hospitacyjnych tutorów, a także opinii osób prowadzących 
zajęcia. Sprowadza się ona do formy opisowej, która służy prowadzonej ewaluacji. 
Odwołując się w  tym miejscu do arkuszy ewaluacyjnych (por. Środkowska, 
2005: 142–143), pod uwagę brane były takie umiejętności, jak: witanie się i  że-
gnanie, przedstawianie się, rozumienie wypowiedzi nauczyciela i  wykonywanie 
jego poleceń, nazywanie zabawek, nazywanie kolorów, śpiewanie piosenki, roz-
poznanie i stosowanie słownictwa z zakresu tematyki zajęć, przepraszanie, wyra-
żanie emocji oraz postawy, tj. czy dzieci były zainteresowane tematyką zajęć, czy 
chętnie brały udział w zabawach, czy proponowane zabawy angażowały wszystkie 
dzieci oraz czy dzieci udzielały krótkich odpowiedzi w  języku niemieckim. Ta-
bele 7  i  8 ilustrują w  sposób przejrzysty zaobserwowane umiejętności dzieci ze 
wszystkich placówek objętych projektem:
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Ta b e l a  7
Ocena umiejętności dzieci w przedszkolu i  szkole podstawowej

Rodzaj umiejętności
Stopień opanowania

doskonale bardzo 
dobrze dobrze słabo bardzo 

słabo

Witanie się i  żegnanie ■
Przedstawianie się ■
Rozumienie wypowiedzi nauczyciela ■
Odpowiadanie na pytania ■
Nazywanie zabawek ■
Nazywanie kolorów ■
Zaśpiewanie piosenki ■

Ta b e l a  8
Ocena postaw dzieci w przedszkolu i  szkole podstawowej

Pytanie
Ocena

zdecydowanie 
nie raczej nie raczej tak zdecydowanie 

tak

Czy dzieci są zainteresowane 
tematyką zajęć? ■

Czy chętnie biorą udział 
w  proponowanych zabawach? ■

Czy stosowane materiały 
wzbudzają zainteresowanie? ■

Czy dzieci udzielają krótkich 
odpowiedzi w  języku nie-
mieckim?

■
(w  dużej
mierze 

zależne od 
grupy)

■
(w  dużej 
mierze 

zależne od 
grupy)

Czy stosowane formy pracy 
angażują wszystkie dzieci? ■

Czy zajęcia stymulują wyobraźnię 
i  kreatywność dzieci? ■

Podsumowując, stwierdzić należy, że zarejestrowany na nagraniu wideo prze-
bieg zajęć w  poszczególnych placówkach objętych projektem, a  w  szczególności 
zachowanie dzieci (ich aktywność, zainteresowanie, chęć współpracy, zaangażo-
wanie emocjonalne), świadczą o  tym, że podejście narracyjne rozbudziło mo-
tywację i kreatywność uczestników projektu oraz przyczyniło się do budowania 
ich pewności siebie. Potwierdzenie znalazła zatem również trzecia hipoteza 
badawcza (HB3). Z  notatek hospitacyjnych tutorów oraz osób prowadzących 
zajęcia w  poszczególnych placówkach wynika, że objęte projektem dzieci z  nie-
cierpliwością oczekiwały kolejnych zajęć z  języka niemieckiego, chętnie w  nich 
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uczestniczyły, ochoczo wchodziły w  interakcję z  pacynką, z  zainteresowaniem 
słuchały prezentowanych bajek, śledziły losy bohaterów, z  chęcią wykonywały 
również przygotowane zadania związane z treścią tekstów, oparte przeważnie na 
elementach gry i  zabawy, co potwierdza zasadność stosowania strategii ludycz-
nej. W  grupie dzieci z  drugiej klasy szkoły podstawowej zauważalne było duże 
skupienie i koncentracja podczas zajęć, prawie bezbłędne wykonywanie poleceń 
formułowanych w  języku niemieckim oraz duża motywacja do nauki tego ję-
zyka, objawiająca się w  często ponawianym pytaniu: „Czy będziemy się uczyć 
niemieckiego w  trzeciej klasie?”.

Na uwagę zasługuje też fakt, że pod koniec trwania projektu (maj – czerwiec 
2015) coraz częściej można było zauważyć symptomy aktywnego włączania się 
dzieci w  narrację prezentowanych bajek poprzez antycypowanie treści oraz na 
zasadzie imitacji/reprodukcji, a  także używania języka lekcyjnego8, co stanowi 
pierwszą stałą fazę w  obszarze rozwoju sprawności mówienia i  świadczy o  wy-
kształceniu kognitywnych podstaw czy też pierwszych zrębów reprezentacji 
mentalnych dla systemu języka obcego. Przykładem tego niech będzie sytuacja, 
w której dzieci z jednej grupy przedszkolnej podczas kolorowania czy wyklejania 
nuciły refreny piosenek, potrafiły także (z minimalnym wsparciem ze strony osób 
prowadzących) opowiedzieć całą bajkę (np. Rübenziehen czy In einem dunklen, 
dunklen Wald)9.

4. Wnioski

Z  przytoczonych rozważań wynika szereg spostrzeżeń. Przede wszystkim zaak-
centować należy, że w  przeciwieństwie do metod tradycyjnych, które, bazując 
na progresji lingwistycznej oraz linearnym układzie prezentowanych treści, nie 
sprzyjają intensywnemu kształceniu sprawności receptywnych, podejście narra-
cyjne stwarza odpowiednie warunki i  klimat uwzględniające naturalne mecha-
nizmy przyswajania języka oraz predyspozycje poznawcze, charakterystyczne 
dla dzieci w  wieku przed- i  wczesnoszkolnym. Słuchanie bajek (historyjek) 
wspomaga bowiem wydłużenie bardzo ważnej fazy, mianowicie fazy percepcji 
(inkubacji), kiedy to dzieci mają możliwość obserwacji, weryfikacji hipotez, jak 
również identyfikacji dźwięku i przypisanej mu treści, umożliwia także tworzenie 
autentycznych i  lubianych przez dzieci sytuacji komunikacyjnych – a co za tym 
idzie – wywoływanie pozytywnych emocji oraz lepsze (całościowe, intuicyjne) 

 8 Por.: „Sukcesem okazało się zapamiętywanie przez uczniów zwrotów języka lekcyjnego. Po 
pewnym czasie zaczęli oni ich sami używać” (opinia osób prowadzących zajęcia: Monika Kandzia, 
w  tym tomie).
 9 Por. opinia osób prowadzących zajęcia (Anna Grzesista, Natalia Bogdał, Magdalena Kusz, 
w  tym tomie).
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rejestrowanie i przetwarzanie inputu. Taka ekspozycja na język nie nakłada obo-
wiązku natychmiastowej produkcji, lecz pozwala na swobodny przebieg procesu 
konstruowania własnej kompetencji i świadomości językowej (por. Krzemińska-
 -Adamek, 2006: 78–79).

Prowadzone badanie miało na celu potwierdzenie skuteczności zastosowania 
metody narracyjnej przede wszystkim w zakresie rozwoju sprawności receptyw-
nych, gdyż te uznawane są w  obszarze nauczania przed- i  wczesnoszkolnego za 
nadrzędne. Uzyskane wyniki potwierdzają postawione hipotezy badawcze (HB1, 
HB2) i  pozwalają stwierdzić, że zastosowane podejście rozwinęło umiejętność 
słuchania ze zrozumieniem u dzieci, pozwoliło także na zapamiętanie większości 
prezentowanego słownictwa. Stało się tak dzięki jednoczesnej aktywizacji oby-
dwu półkul mózgowych, czego skutkiem był rozwój logicznego myślenia oraz 
interpretacja prezentowanych ciągów zdarzeń czy też związków przyczynowo-
 -skutkowych (por. także Iluk, 2012: 157).

Przeprowadzona ewaluacja dowodzi również, że wykształcona sprawność 
nie odnosi się do rozumienia na poziomie pojedynczych słów występujących 
w  izolacji, lecz – co bardzo ważne – dzięki adekwatnemu uruchomieniu proce-
sów poznawczych oznacza rozumienie szczegółowych treści zanurzonych w cały, 
transparentny kontekst zdaniowy. Taka specyfika dostarczonego inputu jest opty-
malna dla rozwoju sprawności receptywnych, gdyż zapewnia poprawną deszyfra-
cję oraz mentalne przetworzenie treści (por. Iluk oraz Gładysz w  tym tomie).

Potwierdzona została również trzecia hipoteza badawcza (HB3). 
Zarejestrowany na nagraniu wideo przebieg zajęć oraz opinie osób prowadzących 
zajęcia pozwalają stwierdzić, że metoda narracyjna wpłynęła na zmotywowanie 
uczestników projektu do nauki oraz ich kreatywność. Co więcej, wzrosła także 
ich pewność siebie. Stało się tak w dużej mierze dlatego, że bajki lub opowiadania 
są szczególnym bodźcem i zachętą do nauki, ponieważ prezentowane w nich tre-
ści (problemy bohaterów, zjawiska nadprzyrodzone, tajemniczość, zagadkowość, 
walka dobra ze złem itp.), a  także specyficzne środki wyrazu (takie jak rymy, 
aliteracje oraz liczne powtórzenia i  odpowiednia intonacja) są dla dzieci łatwe 
i  zrozumiałe, a  przez to szybko przyswajane. Swą treścią, która zawiera opis 
świata bliskiego dzieciom, gdzie splatają się ze sobą elementy realności i fantazji, 
ciekawą, ale i przejrzystą formą oraz humorem opowieści zachęcają z  reguły do 
aktywnego uczestnictwa, kreatywności oraz przyczyniają się do budowy bardzo 
pozytywnego podejścia do nauki, a więc do kształtowania motywacji.

Jak pokazują zgromadzone i opracowane w wyniku przeprowadzonej ewalua-
cji dane, ogólny rezultat prezentowanego badania eksperymentalnego jest bardzo 
dobry (dla wszystkich przedszkoli wynik ten wynosi 55%, choć zauważalne 
są tutaj stosunkowo duże dysproporcje między poszczególnymi placówkami, 
oscylujące w  przedziale od 42% do 73%, a  dla dwóch klas szkoły podstawowej 
wynik wyniósł 69%), ale z  pewnością mógł być jeszcze lepszy. Na jego efek-
tywność znaczący wpływ miało jednak bardzo wiele różnych czynników towa-
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rzyszących, niewynikających bezpośrednio z  założeń zastosowanej metody. Do 
czynników tych zaliczyć trzeba przede wszystkim liczebność i  specyfikę grup, 
częstotliwość zajęć, ich jakość, przygotowanie pedagogiczne osób prowadzących 
zajęcia oraz sam czas trwania badania eksperymentalnego, a  także absencję 
dzieci. O  ile mała liczebność grup umożliwiła zindywidualizowane podejście, 
lepszą aktywizację dzieci oraz dostosowanie zabiegów dydaktycznych do prefe-
rowanych kanałów poznawczych (np. wizualizacja trójwymiarowa, stosowanie 
pluszowych maskotek), o tyle realizowane pensum godzinowe okazało się najwy-
raźniej niewystarczające. Zwiększenie minimum czasowego do proponowanych 
135 minut tygodniowo (por. Rück, 1989: 262) wspomogłoby zapewne przebieg 
procesów mentalnych i konstrukcyjnych, a co za tym idzie, trwałe zapamiętanie 
prezentowanego materiału oraz rozwój sprawności produktywnych. Z  przyczyn 
czysto organizacyjnych ustalenie takiego limitu czasowego okazało się jednak 
niemożliwe. Także czas trwania całego projektu był bardzo krótki (trzy i  pół 
miesiąca), co rzutuje na uzyskane wyniki, podobnie jak i  fakt pewnej rotacji 
dzieci w poszczególnych grupach oraz ich nieregularne uczestnictwo w zajęciach 
spowodowane przeważnie absencją chorobową. Zauważyć można również, że 
grupy objęte ewaluacją to grupy cechujące się zróżnicowaniem osiągnięć dzieci, 
o  czym świadczą wartości odchylenia standardowego kształtujące się w  prze-
dziale 2,7–3,9 dla grup L1, L2 i L3 oraz na poziomie 3,2 dla klas drugich szkoły 
podstawowej (grupa L4). Taki rozrzut wokół średniej można jednak uznać za 
typowy czy naturalny, gdyż dzieci w  tym przedziale wiekowym mają w  różnym 
stopniu rozwiniętą zarówno sprawność manualną, jak i  dojrzałość kognityw-
ną, a  te – siłą rzeczy – mają bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki każdego 
dziecka z  osobna. Kolejny czynnik, który z  całą pewnością wywarł wpływ na 
wynik ewaluacji, to pewne braki czy uchybienia w  zakresie przygotowania pe-
dagogicznego osób prowadzących zajęcia. Jak wynika z  notatek hospitacyjnych 
tutorów oraz z  notatek osób prowadzących zajęcia, a  także z  opinii niektórych 
placówek, w  których realizowany był projekt, na zajęciach często występowały 
problemy z utrzymaniem dyscypliny w poszczególnych grupach przedszkolnych, 
a nawet klasach szkolnych czy też z zapanowaniem nad całokształtem zachowań 
i  aktywności dzieci. Jak wiadomo, brak dyscypliny szkodzi wszystkim, unie-
możliwia realizację materiału, skutkuje rozkojarzeniem dzieci oraz skupieniem 
uwagi na czynnościach innych, niezwiązanych z  zajęciami. Może nawet dojść 
do całkowitej dezorganizacji zajęć. Problemy z  utrzymaniem dyscypliny były 
jednym z głównych czynników rzutujących na najniższy wynik (42%) uzyskany 
przez jedną z  placówek przedszkolnych. Aby temu zaradzić, osoby prowadzące 
zajęcia bardzo często prosiły dzieci o  pokolorowanie/przyklejanie obrazków lub 
organizowały inne zadania „przy stoliczkach”, takie jak układanie puzzli czy grę 
w memory (por. opinia osób prowadzących zajęcia – Katarzyna Olędzka, w tym 
tomie). Zabieg ten okazał się jednak całkowicie kontraproduktywny. Jeszcze in-
nym powodem przedstawionej sytuacji może być struktura grupy, w której – jako 
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jedynej z grup objętych projektem – występowała stosunkowo duża dysproporcja 
pomiędzy liczbą dziewczynek (9) i  chłopców (16).

Z drugiej jednak strony na uwagę zasługuje motywacja oraz chęć współpra-
cy osób prowadzących zajęcia (studentów germanistyki UŚ) w  poszczególnych 
placówkach, które zgodnie z założeniami metody narracyjnej z niemałym zaan-
gażowaniem przygotowywały i  realizowały każde kolejne zajęcia, starając się je 
uatrakcyjniać i  czynić zrozumiałymi dla dzieci, a  to wymagało dużej inwencji, 
wkładu pracy oraz znacznych nakładów czasowych.

Pomimo wymienionych problemów czy też czynników obciążających, zauwa-
żalna jest wysoka efektywność zastosowanego podejścia, zważywszy na bardzo 
krótki czas jego realizacji, co stanowi niezaprzeczalną przesłankę ku temu, by 
metoda narracyjna została upowszechniona i znalazła swe stałe miejsce w ogól-
nej koncepcji nauczania na przed- i wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym, jako 
że stwarza ona lepsze warunki dla intuicyjnego przyswajania języka obcego 
i skuteczniej wykorzystuje naturalny potencjał dzieci w tym zakresie niż metoda 
tradycyjna (por. Iluk, 2012: 157). Potwierdzają to również dane uzyskane z no-
tatek osób prowadzących zajęcia oraz tutorów w  poszczególnych placówkach, 
z  których wyłania się obraz bardzo pozytywnego nastawienia dzieci do zajęć 
z języka niemieckiego, opartych na metodzie narracyjnej. Dzieci uznały bowiem 
zajęcia z wykorzystaniem bajek za bardzo ciekawe i życzyły sobie ich kontynuacji.

Wszystko to prowadzi zatem do konkluzji, że przeprowadzone badanie eks-
perymentalne dotyczące nauczania języka niemieckiego dzieci w  wieku przed- 
i  wczesnoszkolnym metodą narracyjną można uznać za udaną próbę zainicjo-
wania całego procesu nauki języków obcych, a  wnioski płynące z  porównania 
efektywności zastosowanej metody oraz innych, w  szczególności tradycyjnych 
koncepcji nauczania należy poddać pod rozwagę właściwym organom decyzyj-
nym.
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Specyficzne kwalifikacje nauczycieli przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych do nauczania języków obcych 

metodą narracyjną*

1. Wstęp

Od roku szkolnego 2015/2016 zostanie wprowadzona obowiązkowa nauka języka 
obcego dla pięcioletnich przedszkolaków. Od 1 września 2017 roku obligatoryj-
nym programem nauczania języka obcego mają zostać objęte pozostałe dzieci. 
Aby móc w pełni profesjonalnie realizować wyznaczone cele edukacyjne, placów-
ki wychowania przedszkolnego powinny zagwarantować wysoką jakość przygoto-
wania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Wysoka jakość 
zależy w dużej mierze od dobrego przygotowania nauczycieli, odznaczających się 
szeregiem kompetencji zawodowych. Wśród nich wymienia się m.in. znajomość 
danego języka obcego w  stopniu co najmniej podstawowym (poziom B2)1. Nie 
jest to jednak wystarczający warunek.

Od nauczycieli przedszkolnych i  wczesnoszkolnych, podejmujących się 
przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym, powinno ocze-
kiwać się bowiem przede wszystkim stosowania najefektywniejszych metod 
pracy. Jedną z  takich form nauczania jest prowadzenie zajęć językowych 
metodą narracyjną, o  której skuteczności decydują niezbędne, specyficzne 

* Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.
 1 http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/dokument114492.pdf [dostęp: 1.07.2015].
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kwalifikacje nauczyciela, stanowiące główny przedmiot rozważań w  dalszej 
części niniejszego rozdziału.

2.  Kwalifikacje nauczycieli języków obcych na etapie przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym

Biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby oraz możliwości rozwojowe i  językowe 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, należy podkreślić, że wyma-
gania wobec nauczycieli języków obcych, stosujących metodę narracyjną na tych 
etapach edukacji, są o wiele większe niż wobec innych nauczycieli. Do specyficz-
nych kwalifikacji, które powinny charakteryzować nauczyciela przedszkolnego 
i wczesnoszkolnego, można zaliczyć m.in.:

 – kompetencje psychologiczno-pedagogiczne;
 – kompetencje dydaktyczno-metodyczne;
 – kompetencje językowe;
 – kompetencje narracyjne;
 – umiejętności prawidłowego posługiwania się pacynką wykorzystywaną w  na-
uczaniu języka obcego.

Wymienionych kwalifikacji nie należy traktować oddzielnie, gdyż stanowią całość 
postaw, wiedzy i umiejętności nieodzownych do bycia profesjonalnym nauczycie-
lem języka obcego, który potrafi uczyć, bawiąc się, i bawić się, ucząc.

2.1. Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne

Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne dotyczą specyfiki uczenia się i  za-
chowania dzieci, która wynika z etapu ich rozwoju psychomotorycznego (Röder 
i  Röder, 1995: 375; Zawadzka, 2004: 117; Andrzejewska, 2008: 43; Andrze-
jewska, 2009: 10; Jaroszewska, 2009: 86; Szpotowicz, 2015: 18). Zgodnie ze 
spostrzeżeniami Komorowskiej (2002: 32), nauczyciele często próbują uczyć 
dzieci w podobny sposób, w jaki uczą młodzież lub dorosłych. W obliczu braku 
satysfakcjonujących efektów nauczania nauczyciele odczuwają zwykle rozgory-
czenie i dochodzą do błędnego przekonania, że wczesna nauka języka obcego nie 
ma sensu. Z  perspektywy psychologiczno-pedagogicznej jest to jak najbardziej 
mylny pogląd. Należy bowiem pamiętać, że nauczanie dzieci tylko wtedy może 
okazać się skuteczne, jeżeli uwzględni się ich cechy rozwojowe, bardzo silnie 
determinujące koncepcję zajęć i  stosowane metody pracy (Komorowska, 2002: 
29; Sobczak, 2012: 185). Komorowska (1996: 215) i  Iluk (2006: 17) zaliczają 
do tych cech m.in.:



97Specyficzne kwalifikacje nauczycieli przedszkolnych…

 – szybkie zapamiętywanie połączone z  szybkim zapominaniem;
 – krótkie okresy koncentracji;
 – brak rozwiniętej pamięci logicznej;
 – brak wprawy w uczeniu się;
 – nadwrażliwość na krytykę, dezaprobatę i przymus, niepowodzenie oraz poczu-
cie przegranej, a więc niską tolerancję stanów frustracji;

 – egocentryzm;
 – łatwość popadania w nudę i  zniechęcenie;
 – nadpobudliwość ruchową.

Nauczyciel przedszkolny i  wczesnoszkolny powinien umieć rozpoznać predys-
pozycje dzieci, aby dzięki temu móc lepiej dostosować do nich rozwiązania 
metodyczne, jak i  efektywnie wspierać indywidualny rozwój językowy każdego 
dziecka.

2.2. Kompetencje dydaktyczno-metodyczne

Pfeiffer (2001: 95) rozumie kompetencje dydaktyczno-metodyczne jako „umie-
jętność tworzenia i  przeprowadzania efektywnych procesów glottodydaktycz-
nych”. Biorąc pod uwagę poszczególne cechy rozwojowe dzieci na tym etapie 
edukacji, nie należy ograniczać ich kognitywnych aktywności i  naturalnych 
predyspozycji poznawczych. Nauczyciel powinien stworzyć takie warunki, „aby 
intuicyjne mechanizmy i  strategie percepcji języka u  każdego dziecka mogły 
zadziałać samodzielnie” (Iluk, 2008: 51). Skuteczne okazuje się podejście holi-
styczne, które wykorzystuje bajki i  opowiadania, piosenki, ruch i  rytm, włącza-
jące słuchowe, wzrokowe i kinestetyczne strategie uczenia się. Mając na uwadze 
ruchliwość, witalność i  energiczność dzieci, a  także ich ciekawość poznawczą, 
Komorowska (1996: 216) i Iluk (2006: 43) zalecają aktywne uczenie się poprzez 
działanie. Ze względu na fakt, że dziecko potrzebuje na początku bardzo inten-
sywnego kontaktu z językiem i osłuchania się z nim, trzeba dostarczyć mu przede 
wszystkim dużą ilość danych językowych w postaci zrozumiałych komunikatów, 
które pod kątem treści będą dla niego na tyle interesujące lub istotne, że wywołają 
zaciekawienie oraz uruchomią procesy ich mentalnego przetworzenia i akwizycji 
językowej (Komorowska, 1996: 218; Komorowska, 2002: 29; Iluk 2008, 51). 
Tych warunków nie spełniają teksty podręcznikowe, które powstają w  oparciu 
o progresję gramatyczną i  leksykalną, dlatego też nauczyciel powinien stosować 
na zajęciach teksty narracyjne (opowiadania, historyjki) lub inne o  walorach 
literackich, jak np. bajki czy baśnie, które stwarzają według Komorowskiej 
(1996: 218) okazję do:

 – rozpoznawania podobieństw i  różnic;
 – kształcenia wyobraźni;
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 – ćwiczenia antycypacji;
 – wykorzystywania repetycji zdarzeń i wypowiedzi.

2.3. Kompetencje językowe

Kompetencje językowe nauczyciela są postrzegane jako bardzo ważne na każdym 
etapie nauki, szczególnie jednak w  okresie przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 
(Röder i Röder, 1995: 375; Komorowska, 1996: 216; Andrzejewska, 2008: 44; 
Andrzejewska, 2009: 11). Nauczyciel musi swobodnie posługiwać się naucza-
nym językiem, aby nie czuć się skrępowanym, tudzież niepewnym poprawności 
fonetycznej i  gramatycznej, używając języka na zajęciach. Powszechnie panuje 
bowiem przekonanie, że do prowadzenia zajęć z języka obcego w przedszkolu lub 
szkole podstawowej nauczyciel nie potrzebuje wysokich kompetencji językowych, 
gdyż – jak zaznaczają np. Pfeiffer (2001: 195) i  Stec (2009: 54) – nauczanie 
dzieci języka obcego polega na rozwijaniu słownictwa na poziomie podstawo-
wym i  wprowadzaniu najprostszych struktur gramatycznych. Ponadto zakłada 
się, że dzieci w  tym wieku stosunkowo mało potrafią lub niewiele można ich 
nauczyć. Taki pogląd jest sprzeczny z badaniami empirycznymi, które dowodzą, 
że kompetencja językowa i metodyczna nauczyciela oraz klimat lekcyjny znaczą-
co determinują efektywność wczesnoszkolnego nauczania (Blondin i  in., 1998: 
46; Sauer, 2000: 3). Powodem tego jest brak umiejętności samodzielnej nauki 
dzieci w  tym przedziale wiekowym. Dzieci nie są bowiem jeszcze w  stanie ko-
rzystać z  tekstów pisanych i  potrzebują „emocjonalnej więzi z  osobą, która jest 
dla nich autorytetem i w miłej atmosferze oraz kompetentny sposób zorganizuje 
proces przyswajania wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym” 
(Iluk, 2006: 42).

Bezwzględnie konieczne w  procesie nauczania języka obcego na tym po-
ziomie edukacji są zwłaszcza umiejętności językowe nauczyciela w  zakresie po-
prawnej fonetyki i intonacji, dopasowania inputu do zainteresowań i możliwości 
kognitywnych dzieci oraz systematycznego i  adekwatnego stosowania języka 
lekcyjnego.

2.3.1. Poprawność fonetyczna i intonacyjna

W  nauczaniu przedszkolnym i  wczesnoszkolnym największe wymagania kwali-
fikacyjne stawiane wobec nauczyciela języka obcego dotyczą jego prawidłowej 
wymowy, ponieważ percepcja słuchowa jest u  dzieci najważniejsza, a  wymowa 
rozwijana jest w oparciu o rozumienie ze słuchu (Hirschfeld, 1995: 50; Röder 
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i  Röder, 1995: 375; Pfeiffer, 2001: 195; Iluk, 2006: 43; Andrzejewska, 2008: 
44; Jaroszewska, 2009: 86; Zbróg, 2009: 81; Sobczak, 2012: 184).

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Sambanis (2007: 71) i Szplit 
(2011: 236) można wnioskować, że dzieci przyswajają sposób mówienia nauczy-
ciela, potrafią doskonale naśladować jego wymowę, akcent lub styl wypowiedzi. 
W  przypadku, gdy nauczyciel popełnia błędy w  wymowie, może to szybko 
doprowadzić do ich utrwalenia w  pamięci uczniów. Ich poprawa okazuje się 
bardzo trudna w  praktyce, zwłaszcza gdy błędy te występowały na wczesnym 
etapie kształcenia językowego.

2.3.2.  Dostosowanie inputu do zainteresowań 
i możliwości kognitywnych dzieci

Poza poprawnością fonetyczną i  intonacyjną nauczyciel języków obcych, pracu-
jący z  dziećmi, powinien znać charakterystyczny rejestr języka, który obejmuje 
rymowanki, wierszyki, piosenki oraz zabawy dziecięce (Zawadzka, 2004: 113; 
Andrzejewska: 2008, 44). Ważny jest odpowiedni sposób nawiązywania kon-
taktu językowego z  dziećmi. W  związku z  tym Schmid-Schönbein (2008: 48) 
postuluje, aby nauczyciel dostosował swój sposób mówienia do poziomu dzieci 
w  zakresie wyraźniejszej artykulacji oraz wolniejszego tempa. Komunikaty wer-
balne powinny być zdaniem Szplit (2011: 245) i Sobczak (2012: 184) klarowne 
i  zrozumiałe dla dzieci, należy je także przekazywać w  sposób spokojny i  życz-
liwy. Ponadto nauczyciel powinien używać krótszych zdań o  prostszej składni, 
stosować częste powtórzenia, parafrazy, mimikę i  gesty oraz być wrażliwym na 
sygnały dzieci, które świadczą o niezrozumieniu przez nich wypowiedzi. Według 
Sambanis (2007: 72) i  Andrzejewskiej (2008: 45) wymienione działania nie 
powinny jednak oznaczać infantylizacji języka i  stosowania takich wypowiedzi, 
które nie byłyby zgodne z  normami lingwistycznymi, gdyż wywierałoby to ne-
gatywny wpływ na proces uczenia się języka.

2.3.3. Systematyczne i adekwatne użycie języka lekcyjnego

Według nowego Rozporządzenia MEN z  dnia 30 maja 2014 r. (s. 8) nauczyciel 
powinien umożliwić dzieciom osłuchanie się z  językiem obcym w  różnych sy-
tuacjach życia codziennego, kierując do nich bardzo proste polecenia w  języku 
obcym w  toku różnych zajęć i  zabaw. Ten postulat odpowiada w  pełni zasadzie 
intensywnego inputu, która odgrywa kluczową rolę we wczesnoszkolnym na-
uczaniu języków obcych. Wymaga ona od nauczyciela maksymalnego stosowania 
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języka obcego na zajęciach, tak aby dzieci „odniosły wrażenie pełnego zanurzenia 
w  nowym systemie komunikacyjnym (language immersion)” (Iluk, 2006: 84). 
Ze względu na fakt, że w początkowej fazie nauczania nie wolno zmuszać dzieci 
do produkcji językowej, nauczyciel musi werbalizować każde swoje działanie, 
aby dzieci, które słuchają i  obserwują, potrafiły domyślić się sensu wypowiedzi 
nauczyciela. Aby osiągnąć ten cel, optymalny input, zdaniem Dines (2000: 56) 
i  Iluka (2006: 85), musi być:

 – właściwie dozowany (nie za dużo na raz);
 – uporządkowany;
 – wysoce redundantny;
 – zrozumiały ze względu na łatwą segmentację wypowiedzi (np. poprzez wol-
niejszą i wyraźniejszą wymowę, przerwy między komponentami wypowiedzi) 
lub transparentną sytuację.

Język lekcyjny (classroom phrases, Unterrichtssprache) należy dostosować do moż-
liwości i  umiejętności dzieci tak, aby ułatwiał im naukę. Nauczyciel powinien 
porozumiewać się z uczniami w języku obcym w typowych sytuacjach i interak-
cjach lekcyjnych (Werbińska, 2005: 237; Iluk, 2006: 85; Edelenbos i Kubanek 
2009: 142; Piotrowska-Skrzypek, 2015: 28), tj.:

 – omawiać sprawy organizacyjne (Wer fehlt heute?; Seid ihr alle da?; Wir fangen 
an. / Who is absent today?; Who isn’t here today?; Is everbody here today?; We 
start.);

 – wydawać instrukcje odnoszące się do wykonywania zabaw, gier i  ćwiczeń 
(Steht auf.; Setzt euch.; Spielt zusammen.; Bildet einen Kreis/ Halbkreis.; Macht 
das Buch auf.; Macht das Buch zu. / Stand up.; Sit down.; Play together.; Form 
a  circle / a  semicircle.; Open your book; Close your book.);

 – dyscyplinować uczniów (Ruhe bitte!; Ich bitte um Ruhe! Seid doch still! / Silence, 
please!; Quiet please!; Be quiet, please!);

 – reagować spontanicznie oraz w  sposób emocjonalny na sytuacje pojawiające 
się w  klasie, np. komentując w  języku obcym aktualne czynności dzieci pod-
czas rysowania (Wie schön!; Prima!; Ausgezeichnet!; Toll!; Wunderbar!; Sehr 
interessant!; Gute Arbeit! / How nice!; Excellent!; Fine!; Great!; Wonderful!; Very 
interesting!; Well done!)2.

Jeśli nauczyciel konsekwentnie będzie używał na każdych zajęciach odpo-
wiednich zwrotów, ułatwiając ich zrozumienie przez odpowiednie gesty i mimi-
kę, to dzieci będą w stanie opanować nie tylko wyrażenia związane z tokiem lek-
cyjnym, lecz w sposób mimowolny przyswoją sobie także konstrukcje językowe 
o wysokiej wartości transferowej (Dines, 2000: 58). Aby osiągnąć taki efekt, od 
nauczyciela trzeba wymagać, zdaniem Iluka (2006: 85), wysokiej kompetencji 

 2 Przykłady zwrotów lekcyjnych zostały zaczerpnięte z  publikacji Iluka (1993, 1995), 
Butzkamma (1996) oraz Swerlowej (2011). 
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językowej, która powinna charakteryzować się pewnością, bezwzględną popraw-
nością oraz biegłością w zakresie języka lekcyjnego.

2.4. Kompetencja narracyjna

Sposób opowiadania decydująco determinuje efektywność uczenia się języka 
obcego za pomocą metody narracyjnej. Niezwykle przydatne okazuje się w  tym 
kontekście rozwinięcie przez każdego nauczyciela przedszkolnego i  wczesno-
szkolnego kompetencji narracyjnej, która według Nünning i Nünning (2003: 7) 
powinna nawet stanowić jeden z  celów nauczania języków obcych.

Bajki i  inne opowiadania wpływają na dzieci emocjonalnie i  estetycznie. 
Z  tego też względu należy całkowicie wykorzystać tkwiący w  nich potencjał 
i  zadbać o  właściwą ich interpretację oraz przyjazną atmosferę na lekcjach ję-
zyka obcego, aby między opowiadającym nauczycielem a  słuchającymi dziećmi 
wytworzyła się emocjonalna więź.

Prawidłowa narracja polega zdaniem Iluka (2006: 127) również na stworze-
niu wrażenia autentyczności i sugestywności, historyjka nie może być monoton-
nie odczytana lub odtworzona z  płyty; musi być opowiadana przez nauczyciela 
z emocjonalnym zaangażowaniem, aby wzbudzała zainteresowanie młodych słu-
chaczy oraz oddziaływała na ich wyobraźnię. Wzorując się na postawie nauczy-
ciela, dzieci mogą następnie starać się, aby odpowiedni wyraz twarzy i odpowied-
nia mimika towarzyszyły także ich własnym wypowiedziom. Nauczyciel musi 
ponadto utrzymywać kontakt wzrokowy z  słuchającymi dziećmi3 oraz potrafić 
włączyć ich spontaniczne reakcje w tok narracji. Ta umiejętność odgrywa bardzo 
dużą rolę podczas opowiadania tekstu, ponieważ determinuje atmosferę procesu 
percepcji (Iluk, 2006: 129).

Kubanek-German (1993: 50) uważa poza tym, że efektywność opowiadania 
historyjki zależy znacząco od zachowania stylu narracji i prawidłowych schema-
tów intonacyjnych. W praktyce oznacza to stosowanie przez opowiadającego pro-
stego słownictwa, najprostszych zdań, mowy bezpośredniej, pytań i wykrzyknień. 
Zaleca się opowiadanie historyjek w  wolnym tempie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem prawidłowej intonacji, rytmu i prowadzenia głosu (Szplit, 2011: 240).
Ten katalog umiejętności praktycznych Iluk (2006: 130) uzupełnia jeszcze 
o  zdolności nauczyciela w zakresie:

 – adaptacji i  skracania tekstu;
 – zmieniania treści historyjki w  razie potrzeby;
 – wprowadzania powtórzeń;

 3 Kubanek-German (1993: 50) i Iluk (2008: 54) zalecają nauczycielom, aby opowiadali bajki 
i inne historyjki w kole lub półkolu, gdyż w ten sposób powstaje wrażenie wewnętrznej spójności, 
a uwaga dzieci skierowana zostaje do wewnątrz.
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 – angażowania ruchowo uczniów do działań językowych;
 – adekwatnej wizualizacji treści tekstu.

Ta ostatnia umiejętność stanowi integralny komponent narracji, gdyż wizuali-
zacja4 ułatwia proces percepcji tekstu w języku obcym, urozmaica zajęcia i gwa-
rantuje wielostronne, holistyczne pobudzanie rozwoju dziecka. Optymalnym 
rozwiązaniem staje się zilustrowanie każdego zdania stosownymi obrazkami, 
rekwizytami, gestami i mimiką (Iluk, 2006: 130–131). Dzieci, słuchając bajki, nie 
rozumieją samego tekstu tak dokładnie jak w języku ojczystym, często znają tylko 
parę kluczowych wyrazów i muszą domyśleć się treści i wielu pozostałych słów. 
Dzięki elementom wizualizacyjnym uczniowie kojarzą dany komunikat werbalny 
z treściami odbieranymi innymi zmysłami i stopniowo przekonują się, że potrafią 
zrozumieć fabułę tekstu, nawet przy braku znajomości poszczególnych wyrazów.

Przygotowanie odpowiednich ilustracji stawia często nauczyciela przed ko-
lejnym wyzwaniem, ponieważ zależy ono od jego umiejętności plastycznych 
i  artystycznych. Zwizualizowne informacje muszą bowiem bardzo dokładnie 
odzwierciedlać treści werbalne, w  przeciwnym razie może dojść do zakłócenia, 
utrudnienia, a  nawet do uniemożliwienia prawidłowej recepcji komunikatu ob-
cojęzycznego. W  przypadku niezgodności zilustrowanych informacji z  komuni-
katem werbalnym5 uczniowie mogą poczuć się zdezorientowani i  sfrustrowani, 
co wpłynie od razu na spadek ich motywacji, zainteresowania tekstem, a w kon-
sekwencji doprowadzi do dekoncentracji lub problemów z  dyscypliną w  klasie 
(Iluk, 2006: 130).

2.5.  Umiejętności prawidłowego posługiwania się pacynką 
wykorzystywaną w nauczaniu języka obcego

W nauczaniu języka obcego metodą narracyjną ważne miejsce przypisuje się pa-
cynce, która pośredniczy między nauczycielem, uczniami i bohaterami historyjek 
wyłącznie w języku obcym. W tej obcojęzycznej atmosferze pacynka jest źródłem 
językowego inputu (Haudeck, 2000: 59–60; Iluk, 2006: 86; Jaroszewska, 2008: 
160; Palmer, 2008: 9; Schmid-Schönbein, 2008: 68–69; Stahl-Marabito, 
2012: 40). Pacynka pomaga nauczycielowi wprowadzić nowy tekst, słownictwo 
i  gramatykę, ale przede wszystkim zwiększa atrakcyjność zajęć obcojęzycznych 

 4 Z  obserwacji Iluka (2008: 54) wynika, że tradycyjne wizualizacje dwuwymiarowe są 
nieefektywne w  nauczaniu narracyjnym i  dlatego najlepiej zastąpić je wizualizacjami trójwymia-
rowymi, np. lasu, krajobrazu, zamku itp., gdyż silnie pobudzają one wyobraźnię dzieci. Poza tym 
dzieci mogą włączyć do animacji lalki przedstawiające osoby lub zwierzęta.
 5 Ilustracja może zawierać zbyt dużo informacji lub też może wykazywać mały związek z tre-
ścią przekazu werbalnego, co utrudnia proces domyślania się znaczenia komunikatów werbalnych 
(Iluk, 2006: 130).
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poprzez swoje oddziaływanie na wyobraźnię i  sposób postrzegania prezentowa-
nych treści. Pacynka może także informować nauczyciela o  zainteresowaniach 
dzieci, jak i aktualnych sprawach w klasie, np. o nieobecności lub obchodzonych 
przez dzieci w danym dniu urodzinach.

Iluk (2006: 86) i  Stahl-Marabito (2012: 40) podkreślają, że pacynka za-
wsze stoi po stronie dzieci, może im podpowiadać, szeptać do ucha odpowiedź, 
a  także komentować zaistniałe sytuacje, udzielać pochwał za ich postawę oraz 
w celu zwrócenia uwagi dzieci wyrażać swoje zdziwienie (odbiegającą od normy) 
formą językową. Pacynka zapewnia młodym słuchaczom poczucie posiadania 
bliskiej, niezawodnej osoby, którą mogą zawsze przytulić lub poprosić o pomoc.

Według Jaroszewskiej (2008: 161) i  Stahl-Marabito (2012: 40) pacynka 
uświadamia uczniom, że mogą komunikować się z nią jedynie w języku obcym, 
co pozwala szczególnie dzieciom nieśmiałym lub mniej zdolnym wzmocnić wia-
rę we własne możliwości oraz przełamać barierę w  mówieniu w  języku obcym. 
Uwaga kieruje się bowiem wtedy bardziej na pacynkę niż na innych uczniów.

Pacynkę można wykorzystać na każdym etapie nauczania przedszkolnego 
i  wczesnoszkolnego, zarówno w  fazie prezentacji nowych treści, aktywizowa nia 
dzieci do działania i  kreowania atmosfery zajęć, jak również podczas oceniania 
czy rozwiązywania konfliktów klasowych (Jaroszewska, 2008: 161).

Efektywne posługiwanie się tym środkiem dydaktycznym wymaga w ocenie 
Iluka (2006: 87) oraz Jaroszewskiej (2008: 161) doświadczenia i  wprawy, 
szczególnie w  zakresie modulowania głosem oraz koordynacji ru chów pacynki 
z wypowiadanymi kwestiami. Nauczyciel powinien bowiem „umieć pokazać jak 
np. myszka wymyka się z dziury, drapie, piszczy, łapie ser, boi się kota itp.” (Iluk, 
2006: 87). Bez odpowiedniej mimiki, gestów i  modulacji głosu wszelkie próby 
zwizualizowania treści werbalnych mogą się po prostu nie udać i  w  rezultacie 
nie przynieść pożądanych efektów dydaktycznych. Jeśli natomiast rozważyć ro-
dzaj pacynki, to nadmienić należy, że nie każda pluszowa maskotka nadaje się 
do wykonania opisanych czynności. Najbardziej zalecane są pacynki w  formie 
żabek czy kruków, z uwagi na ich bardzo szerokie „usta”, żeby lepiej uwidocznić 
artykulację (Iluk, 2006: 88). Stosując pacynki, trzeba zdaniem Maiera (1991: 
194) i  Palmer (2008: 10) uwzględnić następujące zasady:

1. Mówiąc, pacynka musi poruszać ustami lub głową.
2. Rozmawiając z  nauczycielem, dzieci powinny widzieć półprofil pacynki, 

ponieważ jej twarz musi być zwrócona w  stronę rozmówcy.
3. Rozmawiając z  uczniem (uczniami), pacynka patrzy bezpośrednio na 

rozmówcę.
4. Wskazując na coś werbalnie lub pytając o coś, pacynka porusza prawym 

ramieniem (łapą, skrzydłem, ręką), pokazuje w określonym kierunku.
5. Wypowiadając kwestie pacynki, nauczyciel powinien dostosować język 

do odgrywanej roli, nie doprowadzając zarazem do zniekształcenia intonacji lub 
wymowy, które stanowią dla dzieci wzór językowy.
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Wymienione umiejętności w  posługiwaniu się pacynką nie wydają są zbyt 
trudne do opanowania. W celu nabrania odpowiedniej wprawy Iluk (2006: 88) 
sugeruje jednak nauczycielom wzorowanie się na programach telewizyjnych lub 
zasięgnięcie porady w teatrze, ale z pewnością niezbędne będą także odpowiednie 
ćwiczenia przed lustrem w domu.

3.  Przykładowy zestaw treści kształcenia 
w zakresie stosowania metody narracyjnej

Aby zdobyć opisane, nieodzowne i specyficzne kwalifikacje do nauczania języka 
obcego metodą narracyjną, należy w treściach modułów kształcenia uwzględnić 
wieloaspektowość i kompleksowość procesu nauczania języków obcych na etapie 
przedszkolnym i  wczesnoszkolnym. Z  tego względu, na zakończenie, zostanie 
przedstawiony przykładowy katalog treści nauczania w  zakresie stosowania 
metody narracyjnej. Treści te realizowane są w obrębie modułów metodycznych 
na studiach stacjonarnych pierwszego i  drugiego stopnia w  Instytucie Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, por.:

III.  Psycholingwistyczne uwarunkowania procesu uczenia się języków obcych na etapie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym

    1.  Uwarunkowania neurologiczne (plastyczność mózgu, wpływ wieku na funkcjonowanie 
pamięci, zdolność dzieci do koncentracji i skupiania uwagi)

    2.  Uwarunkowania fizyczne (możliwość opanowania języka bez wpływu akcentu języka 
ojczystego, naturalna potrzeba ruchu)

    3.  Uwarunkowania psychologiczne (emocjonalna strona uczenia się języka obcego: dziecię-
ca emocjonalność, socjalizacja w grupie, motywacja do nauki języka obcego)

    4.  Uwarunkowania socjolingwistyczne (otwartość kulturowa, brak lęku przed popełnia-
niem błędów językowych i in.)

III.  Problemy organizacji nauczania języków obcych na etapie przedszkolnym i wczesno-
szkolnym

    1. Limit godzin
    2. Kontynuacja nauki języków obcych
    3. Integracyjne formy nauczania języków obcych
    4. Liczebność grup
    5. Kompetencje nauczycieli

III.  Metodyczne założenia nauczania języków obcych na etapie przedszkolnym i wczes-
noszkolnym

    1. Multisensoryczna prezentacja treści kształcących
    2. Kształcenie umiejętności spostrzegania
    3. Nauka języka poprzez sensowne działanie
    4. Nadrzędność sprawności receptywnych
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       a. Optymalne warunki dla rozwoju sprawności receptywnych
       b. Zapewnienie intensywnego kontaktu z językiem obcym
         – Rola języka lekcyjnego na lekcjach języka obcego
         –  Podstawowe zwroty niemieckiego języka lekcyjnego, typowe błędy w użyciu nie-

mieckiego języka lekcyjnego
       c. Pacynka ważnym źródłem językowego inputu
    5. Niezbędność powtórzeń
    6. Nauka poprzez zabawę
    7. Stymulujący klimat lekcji
    8. Niezbędność wzmocnień
    9. Uświadamianie postępów w nauce
    10. Częsta zmiana aktywności i form pracy
    11.  Ewaluacja podręczników i materiałów do nauczania dzieci języka niemieckiego (etap 

przedszkolny i wczesnoszkolny) pod kątem realizacji założeń metodycznych

IV.  Ogólne zasady kształcenia kompetencji językowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczes-
noszkolnym

    1. Nauczanie leksyki
    2. Nauczanie gramatyki
    3. Nauczanie rozumienia i mówienia
    4. Nauczanie czytania i pisania
    5. Nauczanie wierszyków i piosenek
       a. Walory dydaktyczne wierszyków, wyliczanek i piosenek
       b. Metodyka nauczania wierszyków i piosenek
    6.  Ewaluacja podręczników i materiałów do nauczania dzieci języka niemieckiego (etap 

przedszkolny i wczesnoszkolny) pod kątem możliwości rozwoju kompetencji językowej 
dzieci oraz analiza podstawy programowej (I etap edukacyjny)

    7.  Analiza ćwiczeń leksykalnych w podręcznikach i materiałach do nauczania dzieci języka 
niemieckiego (etap wczesnoszkolny)

V.  Diagnoza i ocena postępów uczniów na lekcjach języka obcego w edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej

VI.  Metoda narracyjna w nauczaniu języków obcych na etapie przedszkolnym i wczesno-
szkolnym

    1.  Przyczyny niestosowania tekstów narracyjnych w nauczaniu języków obcych na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci

    2.  Rola tekstów narracyjnych w nauczaniu języków obcych na etapie przedszkolnym 
i  wczes noszkolnym

       a.  Wpływ stosowania tekstów narracyjnych na przyrost kompetencji językowej uczniów
       b. Walory pedagogiczne stosowania tekstów narracyjnych
       c.  Dowody empiryczne potwierdzające efektywność stosowania tekstów narracyjnych
    3.  Teksty narracyjne zalecane do stosowania w nauczaniu języków obcych w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej
    4.  Kryteria wyboru tekstów narracyjnych dla potrzeb nauczania języków obcych w edu-

kacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kryteria ogólne i językowe)
    5.  Adaptacja tekstów narracyjnych dla potrzeb nauczania języków obcych w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej



106 Mariusz Jakosz

    6.  Metodyka pracy z tekstem narracyjnym w nauczaniu języków obcych w edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej

       a. Wprowadzenie tekstu narracyjnego
       b. Narracja tekstu i jego inscenizacja
         – Wizualizacja treści tekstu narracyjnego
         – Rola wizualizacji trójwymiarowych
         – Zasady wizualizacji treści tekstu narracyjnego
       c.  Utrwalenie treści opowiadania (m.in. techniki utrwalenia treści opowiadania oraz 

jednostek leksykalnych i gramatycznych zawartych w danym opowiadaniu)
    7. Fantasy trip jako forma narracji
    8.  Ocena podręczników do nauki języka niemieckiego pod kątem stosowania w nich me-

tody narracyjnej
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Małgorzata Gałan, Martyna Michna
Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach

o oOpinia o nauczaniu języka obcego metodą narracyjnąo o 
w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności”*

W  roku szkolnym 2014/2015 Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i  Małgosi 
w  Katowicach przystąpiło do programu „Akademickie Centrum Kreatywności”, 
w  ramach którego od 16 lutego do 24 czerwca 2015 roku prowadzone było na-
uczanie języka niemieckiego metodą narracyjną. Zajęcia odbywały się dwa razy 
w  tygodniu w  wyznaczonych godzinach, uzgodnionych uprzednio z  przedszko-
lem, trwały 45 minut. Do realizacji projektu wybrane zostały dzieci sześcioletnie, 
które podzielone zostały na dwie mniejsze grupy. Zajęcia rozpoczynały się od 
przywitania piosenką oraz krótkiego dialogu z  wykorzystaniem pacynki, która 
witała się z dziećmi i pytała, jak się czują. Taka cykliczność i nawiązanie kontaktu 
emocjonalnego pomagały dzieciom zaangażować się w  zajęcia już od samego 
początku.

W  kolejnej części zajęć dzieci pracowały z  bajką. Opracowanie każdej bajki 
było rozłożone na kilka etapów i  kontynuowane w  trakcie kolejnych spotkań. 
Początkowo dzieci poznawały treść bajki w języku obcym, która była stosunkowo 
krótka i  zwięzła. Dzięki temu przedszkolaki, pomimo braku znajomości języka 
niemieckiego, nie nudziły się i potrafiły skupić swoją uwagę. Podczas opowiada-
nia bajek studentki prowadzące zajęcia posiłkowały się gestami, obrazkami i  in-
nymi mediatorami zewnętrznymi, które powodowały, że dzieci były zaciekawione 
przekazywanymi treściami i były w stanie je zrozumieć. Utrwalanie poznawanych 
treści odbywało się w oparciu o różnorodne zabawy ruchowe. Podczas kolejnych 
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spotkań dzieci uczestniczyły w wielu zabawach dotyczących konkretnego utworu, 
m.in. wskazywały obrazki odpowiadające opowiadanej treści, ustalały kolejność 
wydarzeń, wcielały się w  role bohaterów.

Zajęcia przyniosły wiele pozytywnych efektów. Już po miesiącu zajęć niektóre 
z  dzieci dobrowolnie włączały się w  opowiadanie bajki. Widać było, że cyklicz-
ność i  wielokrotne powtarzanie treści pozwoliło na przyswojenie treści przy jej 
jednoczesnym rozumieniu. Nie było tutaj mowy o mechanicznym, pamięciowym 
przyswajaniu konkretnych słówek – utwór był bowiem ujmowany całościowo. 
Dzieci zapamiętały strukturę bajek. Potrafiły zrozumieć ich treść, czego dowo-
dem było prawidłowe układanie ilustracji do bajki np. z puzzli.

Podczas zajęć miało miejsce także kolorowanie obrazków, co w naszej opinii 
mogło zostać pominięte. Obrazki mogły być np. formą nagrody i  wiązać się 
z  propozycją pracy w  domu. Samo kolorowanie zajmowało sporo czasu, który 
mógł zostać wykorzystany bardziej efektywnie. Rozumiemy jednak, że zajęcia 
były realizowane przy wykorzystaniu różnych form pracy.

Niestety, słabo zostały wykorzystane multimedia, w  tym tablica multime-
dialna. Jako pracownicy placówki oświatowej oczekiwaliśmy większej korelacji 
z  tematyką zajęć, a nie jedynie wprowadzania rozwiązań graficznych.

Panie prowadzące dobrze radziły sobie ze skupieniem uwagi dzieci i przeka-
zywaniem treści, choć czasami ciężko było im zdyscyplinować grupę i  zaanga-
żować wszystkie dzieci do zajęć.

Ogólnie jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni całym projektem. Sama me-
toda w naszym odczuciu dała pozytywne efekty w procesie przyswajania języka 
obcego, jak i  treści w  tym języku, przez dzieci przedszkolne. Rozmowy z  rodzi-
cami dzieci uczestniczących w projekcie potwierdziły nasze obserwacje. Rodzice 
podkreślali, że dzieci zapamiętują wiele słówek w  języku niemieckim, a  nawet 
posługują się zdaniami. Chętnie opowiadają o zabawach, w  jakich uczestniczyły 
podczas zajęć.

Metoda narracyjna naszym zdaniem sprawdziła się w  zakresie przyswajania 
języka obcego przez przedszkolaków. Jesteśmy zainteresowani jej kontynuowa-
niem we własnym zakresie po zakończeniu projektu.



Magdalena Rusin, Małgorzata Gawryszuk
Niepubliczne Przedszkole „Elfik” w Sosnowcu

o oOpinia o nauczaniu języka obcego metodą narracyjnąo o 
w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności”*

W lutym 2015 roku w naszym przedszkolu rozpoczęto naukę języka niemieckiego 
metodą narracyjną, którą objęto 16 dzieci w wieku 5–6 lat. Włączenie podejścia 
narracyjnego dostarczyło naszym wychowankom nowych bodźców do ich roz-
woju umysłowego, ćwiczyło pamięć, myślenie, budziło zainteresowanie kulturą 
i  obyczajami innego kraju – w  tym przypadku Niemiec. Metoda nauczania 
w  naszej grupie przedszkolnej sprawdziła się i  została bardzo ciepło przyjęta 
przez dzieci, które oczekują na kolejne zajęcia z  niecierpliwością. Większość 
naszych wychowanków polubiła zajęcia językowe. Pozytywnym zjawiskiem było 
to, że dawały one dzieciom wiele radości, przyjemności i satysfakcji. Kształtowały 
poczucie naturalności w  kontaktach z  językiem, co w  przyszłości zniweluje zja-
wisko wewnętrznej blokady podczas posługiwania się językiem obcym. W  opi-
nii rodziców zajęcia są bardzo efektywne, gdyż dzieci od razu zaczęły również 
w  domu posługiwać się językiem niemieckim. Usłyszeliśmy dużo pozytywnych 
słów od rodziców, którzy z  ciekawością dopytywali się o  metodę prowadzenia 
zajęć i dzielili się z nami jej skutecznością.

Prowadzące, poprzez swoją naturalność, przyjazną postawę oraz ciepłe 
i  „koleżeńskie” podejście do dzieci, umożliwiły im zapamiętanie wielu nowych 
słów – nazw przedmiotów z  najbliższego otoczenia, zwierząt i  roślin. Pamiętały 
też o  tym, że mali uczniowie są w  stanie więcej zrozumieć niż powiedzieć. 
Prowadzące zajęcia Panie nie kładły nacisku na kontakt werbalny; przedszkolak 
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sam decydował, kiedy zacznie mówić. Taki sposób był bardzo słuszny w  całym 
procesie nauki języka niemieckiego. Przeprowadzone przez studentki zabawy z ję-
zykiem stworzyły dobrą podstawę do podjęcia właściwej nauki w  szkole. Panie, 
poprzez zastosowane motywujące metody pracy, pozwalały dzieciom osiąg nąć 
drobne sukcesy, dały możliwość odczucia dumy ze zdobytych umiejętności, co 
w  końcowym efekcie motywowało dzieci do dalszej nauki. Projekt jest bardzo 
dobrze przygotowany zarówno pod względem metodycznym, dydaktycznym, jak 
i pod względem zestawu pomocy dla prowadzących.

Sugestią ze strony pracowników naszej placówki jest położenie większego 
nacisku na zabawy z  muzyką. Jest to nieodłączny element pracy nauczyciela 
z  dziećmi. Muzyka powoduje radość i  niweluje zachowania niewłaściwe w  da-
nej chwili. Pani prowadzące muszą też być konsekwentne w  podejmowanych 
z  dziećmi działaniach, stawiać dzieciom konkretnie wymagania, w  ten sposób 
budując swój autorytet.



Joanna Komasara, Zofia Zaremba, Dorota Rosa
Miejskie Przedszkole nr 90 im. Wróbelka Elemelka w Katowicach

o oOpinia o nauczaniu języka obcego metodą narracyjnąo o 
w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności”*

W  Miejskim Przedszkolu nr 90 im. Wróbelka Elemelka w  Katowicach w  dniu 
16 lutego 2015 roku rozpoczęto projekt edukacyjny w  ramach programu Mini-
stra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności”. Na 
potrzeby projektu placówka została doposażona w  sprzęt multimedialny, każdy 
przedszkolak otrzymał także materiały plastyczne potrzebne do prowadzonych 
zajęć. Celem tego projektu było upowszechnienie stosowania metody narracyjnej 
w nauczaniu dzieci języka niemieckiego. Zajęcia prowadzone były przez studentki 
germanistyki Uniwersytetu Śląskiego. W  projekcie edukacyjnym wzięła udział 
grupa najstarszych przedszkolaków, tj. dzieci pięcio- i sześcioletnie. Grupa liczyła 
25 dzieci. Zajęcia odbywały się systematycznie dwa razy w  tygodniu i  trwały 
ok. 45 minut dla każdej podgrupy.

Można było dostrzec, iż nie wszystkie dzieci brały aktywny udział w  pro-
wadzonych zajęciach z  uwagi na to, że studentki miały trudności z  dosto-
sowaniem podawanych wiadomości do poziomu i  możliwości dzieci (niska 
umiejętność indywidualizacji procesu kształcenia). Przejawiało się to tym, 
że dzieci często kierowały swoją uwagę na wykonywanie innych czynności. 
Zauważono również zaniechanie zamieszczania na tablicach informacyjnych 
przez osoby prowadzące informacji dla rodziców o  podejmowanych działa-
niach, na przykład prac plastycznych dzieci, poznanych słówek, informacji 
o  przebiegu i  tematyce zajęć.
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Zaznaczyć jednak należy, że dzieci chętnie brały udział w zajęciach, były nimi 
zainteresowane, jednak zdarzały się sytuacje, w których brakowało konsekwencji 
podejmowanych działań. Studentki były zawsze przygotowane do zajęć, posiadały 
pomoce dydaktyczne przygotowane przez siebie oraz korzystały z  tablicy mul-
timedialnej. Zauważono, że w  niektórych sytuacjach nie były jednak w  stanie 
zapanować nad zachowaniem grupy, zwłaszcza podczas wprowadzania metod 
aktywizujących. Osoby prowadzące prosiły o pomoc i wsparcie nauczyciela. Dało 
się również zauważyć słabą umiejętność radzenia sobie z  całokształtem procesu 
dydaktyczno-wychowawczego. Podkreślić jednak należy, że studentki miały ser-
deczny stosunek do dzieci.

W  trakcie realizacji projektu dzieci coraz chętniej wykorzystywały spon-
tanicznie nabyte umiejętności językowe, np. witając się z  kolegami w  języku 
niemieckim, śpiewając poznane piosenki itp. W naszym odczuciu, gdyby projekt 
został wdrożony od początku września lub też mógł być kontynuowany, z pew-
nością przyniósłby o wiele bardziej zadowalające efekty.



Monika Kandzia
Uniwersytet Śląski

o oo oo oo oo oo  oImpresje z udziałuo  oo oo oo oo oo o
i w projekcie nauczania języka niemieckiego w przedszkolu i
w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności”*

W  okresie od lutego do czerwca 2015 roku odbyłam staż w  ramach programu 
„Akademickie Centrum Kreatywności” realizowanego przez Instytut Filolo-
gii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Projekt polegał na przeprowadzaniu 
w przedszkolu zajęć z języka niemieckiego metodą narracyjną. W lekcjach brało 
udział 25 dzieci w  wieku 5-6 lat, podzielonych każdorazowo na dwie odrębne 
grupy. Zajęcia prowadziłam w  Miejskim Przedszkolu nr 90 im. Wróbelka Ele-
melka w  Katowicach. Przed rozpoczęciem kursu uczestniczyłam w  wykładach, 
które pomogły mi zrozumieć, na czym polega metoda narracyjna i  ułatwiły mi 
znacznie jej wdrożenie. Pomocne okazały się również materiały edukacyjne, 
które otrzymaliśmy w  ramach projektu, takie jak tablica multimedialna, tablica 
magnetyczna, podręczniki itp.

Grupa, z  którą pracowałam w  przedszkolu okazała się bardzo energicz-
na. Szybko pojawiły się problemy z  dyscypliną, którą trudno było utrzymać. 
Zauważyłam, iż w  przypadku dzieci nadpobudliwych bardzo skuteczną metodą 
jest wprowadzenie nauki poprzez ruch. Uczniowie wykonywali zabawy ruchowe 
bardzo chętnie i dzięki temu rozładowywali nadmiar energii. Ponadto podopiecz-
ni lubili wykonywać wszelkiego rodzaju prace plastyczne (np. rysowanie, lepienie 
z  plasteliny itp.). Tego typu zadania można było połączyć z  nauką języka np. 
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poprzez tzw. dyktando rysunkowe. Niestety, w przypadku dzieci nadpobudliwych 
ćwiczenie to nie zawsze udało się przeprowadzić.

Dzieci bardzo entuzjastycznie reagowały na opowiadanie bajek. Chętnie za-
dawały pytania, a także próbowały opowiadać wraz z nauczycielem. Sprawiało to, 
iż atmosfera była pozytywna, a  podopieczni często reagowali śmiechem i  zado-
woleniem. Czasem zdarzało się również, że dzieci próbowały antycypować dalszy 
przebieg historii, dopowiadając, co może się wydarzyć, a także odgadywały, jakie 
przedmioty pojawią się w dalszej części bajki. Na przykład w trakcie opowiada-
nia bajki o  wiecznie głodnej gąsienicy dzieci odgadywały, jakie owoce po kolei 
zjadała gąsienica. Podopieczni bardzo żywo reagowali na wszelką gestykulację 
wprowadzaną przez nauczyciela i  chętnie powtarzali wykonywane przez niego 
ruchy. Podczas kolejnych opowiadań poszczególnych bajek zdarzało się, że dzieci 
same wypowiadały kolejne kwestie, uprzedzając nauczyciela. Najczęściej były to 
krótkie fragmenty, jak np. „Die Raupe ist hungrig.”

Sukcesem okazało się zapamiętywanie przez uczniów zwrotów języka lek-
cyjnego. Po pewnym czasie zaczęli oni sami ich używać i  odpowiednio na nie 
reagować. Im częściej nauczyciel wypowiadał dany zwrot w  trakcie zajęć, tym 
szybciej dzieci go przyswajały, dlatego też starałam się, by tego typu frazy były 
integralną częścią każdej lekcji.

Dużym zaskoczeniem było dla mnie zaobserwowanie, iż nagrody w  postaci 
np. naklejek nie działały na dzieci motywująco. Nie dopytywały się nawet o nie, 
gdy w pewnym momencie przestały je dostawać. Dużo większym wyróżnieniem 
wydawały się pochwały ze strony nauczyciela czy chociażby trzymanie nauczy-
ciela za rękę podczas zajęć. Trudna okazała się również praca z pacynką. Dzieci 
reagowały na nią wprawdzie bardzo pozytywnie i cieszyły się, jednakże towarzy-
szyły temu silne emocje, które całkowicie pochłaniały ich uwagę, co sprawiało, 
iż dalsze prowadzenie zajęć stawało się prawie niemożliwe.

Ważną rolę na lekcjach odegrały piosenki w języku niemieckim, które ucznio-
wie chętnie śpiewali. Podczas piosenki starałam się zawsze używać gestów i mi-
miki, by dzieci rozumiały, co śpiewają. Z całą pewnością taka nauka przez zabawę 
przypadła im do gustu. Niejednokrotnie usłyszałam z ich ust pozytywne komen-
tarze, jak np. „Uwielbiam niemiecki”, „Bardzo lubię zajęcia z  panią” itp. Dzieci 
były nastawione do nauczyciela bardzo pozytywnie i okazywały swoją sympatię. 
Na ostatnich zajęciach dopytywały, dlaczego to już ostatnia lekcja, i  mówiły, że 
chciałyby mieć więcej zajęć z niemieckiego.

Najtrudniejsza w realizacji okazywała się zawsze faza wprowadzania nowego 
słownictwa. Często starałam się robić to za pomocą obrazków, niestety, ta metoda 
nie zawsze przynosiła pożądane skutki. Ponadto zaobserwowałam, że nie warto 
rozdawać uczniom żadnych karteczek czy przedmiotów, gdyż budzi to u nich sil-
ne emocje, które nie pozwalają im skupić się później na dalszym przebiegu lekcji. 
Natomiast faza utrwalająca przebiegała na ogół spokojnie. Dzieci znały już zwroty 
i  słownictwo występujące w  danej bajce, łatwiej było im wykonywać ćwiczenia 
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utrwalające. Raz zdarzyło się, że w  ramach powtórzenia powieliłam ćwiczenie 
z  poprzednich zajęć, na co jedno z  dzieci zareagowało zniechęceniem, mówiąc, 
że to już przecież robiliśmy. Od tamtej pory starałam się wymyślać każdorazowo 
inne formy utrwalania materiału, aby dzieci nie doznawały uczucia nudy.

Udział w  projekcie uświadomił mi, jak ciężka i  odpowiedzialna jest praca 
z  dziećmi. Niejednokrotnie zdarzało się, że na podłodze leżały porozsypywane 
zabawki, przez które dzieci mogły się przewrócić. Trzeba było również uważać 
na takie drobiazgi jak nożyczki czy spinacze, którymi dzieci mogłyby się bardzo 
łatwo skaleczyć. Podczas zabaw ruchowych należało pilnować, by uczniowie się 
nie przewrócili. Jednym słowem, trzeba było mieć cały czas oczy dookoła głowy. 
Bardzo dobrym pomysłem było prowadzenie zajęć przez dwie osoby. Podczas 
gdy ja prowadziłam swoją lekcję, koleżanka pomagała utrzymać dyscyplinę. 
Ułatwiło to znacznie pracę, ponieważ w przeciwnym razie bardzo ciężko byłoby 
mi panować nad sytuacją.

Staż w przedszkolu będę wspominać bardzo miło. Mimo licznych trudności, 
dzieci zawsze potrafiły okazać swoją wdzięczność i zaangażowanie. Pozytywnym 
aspektem pracy w  przedszkolu jest to, iż nauczyciel stanowi autorytet dla wy-
chowanków, co niestety nie ma miejsca np. w  gimnazjach. Taka hierarchia 
znacznie ułatwia prowadzenie zajęć. Uważam, iż warto było wziąć udział w  ta-
kim projekcie, by zdobyć nowe doświadczenie. Praca z  dziećmi znacznie różni 
się od pracy z  młodzieżą i  dorosłymi. Wymaga od nauczyciela nie tylko odpo-
wiedniego przygotowania metodycznego, lecz także odpowiedniego stosunku do 
dziecka i wyróżniania się szeregiem innych cech indywidualnych, np. otwartością 
i  uprzejmością. Bardzo bym chciała, aby w  przyszłości uczelnia częściej dawała 
swoim studentom możliwość podejmowania takich wyzwań. Dzięki temu mo-
gliby oni poszerzać swoją wiedzę poprzez praktykę.
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Do udziału w projekcie pchnęła mnie chęć sprawdzenia swojej wiedzy teoretycz-
nej, zdobytej podczas pięcioletnich studiów filologicznych, oraz praktycznej, na-
bytej we wcześniejszej pracy jako przedszkolanka i animatorka zabaw z dziećmi. 
W przedszkolu, w którym realizowałam projekt, okazało się jednak, że muszę się 
jeszcze wiele nauczyć, by zrozumieć, na czym polega bycie nauczycielem języka, 
szczególnie w  przedszkolu. To nie to samo co w  szkole, gdzie młodzież potrafi 
czytać i pisać. Właściwy dobór materiałów do opowiadanych bajek, semantyzacji 
słów, zabaw językowych, piosenek w  dużym stopniu decyduje o  efektywności 
zajęć. Nie można pozwolić sobie na przypadkowość, gdyż wszelkie nieprzemy-
ślane rozwiązania metodyczne wprowadzają chaos, co bardzo utrudnia realizację 
procesu nauczania. Jednakże mimo wielu trudności, przede wszystkim w opano-
waniu grupy, muszę powiedzieć, że nie żałuję udziału w tym projekcie. Nauczy-
łam się wiele o  sobie, odkryłam w  sobie anielską cierpliwość, talent muzyczny, 
stanowczość, ale i ogromne ciepło w  stosunku do dzieci.

Kiedy przychodziły trudne dni w przedszkolu, kiedy dzieci nie miały ochoty 
na naukę języka obcego, biegały, przeszkadzały, utrudniając tym samym prowa-
dzenie zajęć, a ja i koleżanka miałyśmy wrażenie, że oprócz znajomości piosenki 
Guten Morgen chyba nic z tych zajęć nie wyniosą, nagle okazywało się, że nasze 
wysiłki nie szły na marne. Wchodząc do klasy Biedronek od progu słyszałyśmy 
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okrzyki: „Guten Tag“ lub „Guten Morgen!“, a  przy opuszczaniu klasy dzieci 
żegnały nas niemieckim „Tschüss“. Również podczas hospitacji dzieci potrafiły 
przedstawić się pani tutor, reagowały na „Wie heißt du?“, a  podczas udawania 
gąsienicy, która wędruje po całej sali w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia, dzieci 
bez problemu poprawnie podawały nazwy owoców.

Z obserwacji naszych zajęć i reakcji dzieci, które w grupie były bardzo trudne 
do opanowania ze względu na ruchliwość i wigor, wysunęłam następujące wnioski:

1. Najbardziej podobało się dzieciom przedstawianie bajek za pomocą tech-
nik teatralnych bądź przy pomocy książki bez tekstu. Słuchały wtedy uważnie 
i były zaciekawione tym, co próbujemy im przekazać.

2. Dzieci najczęściej dopytywały, czy dobrze rozumieją to, co próbujemy im 
opowiedzieć w języku obcym, czasem włączały się w opowiadanie bajki – odpo-
wiadały, kiedy zadawałyśmy pytania dotyczące nowych treści.

3. Pacynkę próbowałyśmy wprowadzić kilka razy, jednakże na jej pojawienie 
się dzieci reagowały chęcią do jej bicia albo szarpania. W tym czasie zupełnie nie 
słuchały tego, co mówiłyśmy za jej pośrednictwem. Dzieci bardziej zajęte były 
tym, aby nam ją zabrać i nosić na własnej ręce, a kiedy im się to udało, uciekały 
przed innymi dziećmi, które chciały robić to samo.

4. Większość dzieci chętnie używała poznanych słów i  śpiewała piosenki. 
Jednak tylko nieliczne dzieci poprawnie wymawiały obce słowa: pozdrowienia, 
pożegnania albo zdania z usłyszanych bajek.

5. W  naszej grupie łączenie ruchu z  nauką języka nie zawsze było dobrym 
pomysłem, gdyż wtedy dzieci bardzo się ożywiały i  trudno nam było nad nimi 
zapanować. Rozbawione dzieci nie reagowały na dyscyplinujące uwagi. Pomimo 
trudności, udało nam się kilka razy z  sukcesem połączyć naukę z  zabawą.

6. Grupę naszą motywowały i  uspokajały zadania „przy stoliczkach”, np. 
wspólne memory, wspólne kolorowanie, układanie klocków według poleceń na-
uczyciela, układanie puzzli, przyklejanie obrazków. W  czasie tych manualnych 
zajęć dzieci spontanicznie śpiewały piosenki poznane na zajęciach.

Wydaje mi się, że praca w przedszkolu potrafi dać więcej satysfakcji nauczy-
cielowi języka obcego niż praca w szkole. Praca w przedszkolu wiąże się z o wiele 
większym wysiłkiem. Przygotowanie do zajęć wymaga na pewno więcej czasu. 
Ponadto dzieci w  dużej grupie są często nieznośne, trzeba mieć stalowe nerwy 
oraz być czasem surowym. Mimo to nie wyobrażam sobie pracy w innym miejscu 
niż właśnie wśród dzieci. Ich postępy w  nauce języka niemieckiego dawały mi 
więcej radości niż praca np. z dorosłymi kursantami, a ich szczerość, chęć zabawy, 
odkrywania, śpiewania dawały silne impulsy do rozwoju mojej kreatywności, nie 
pozwalały na nudę; nieustannie trzeba było być w ruchu. Należy jednak przyznać, 
że nie każdy nadaje się do tej pracy, dlatego takich projektów jak ten powinno 
być zdecydowanie więcej, umożliwiając tym samym studentom – przyszłym 
nauczycielom, wybranie własnej ścieżki zawodowej oraz ucząc ich w  praktyce, 
nie tylko teoretycznie, nowych metod pracy z przyszłymi uczniami/kursantami.
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W  okresie od 16 lutego 2015 roku do 24 czerwca 2015 roku miałyśmy okazję 
wziąć udział w projekcie realizowanym pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego 
w  Katowicach oraz Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, którego celem 
było nauczanie dzieci w  wieku przedszkolnym języka niemieckiego za pomocą 
nowatorskiej metody Storytelling. W  trzyosobowym składzie prowadziłyśmy 
zajęcia dla dwóch grup przedszkolaków (pięcio- i  sześciolatków) w  wymiarze 
dwóch godzin tygodniowo w  Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i  Małgosi 
w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia.

Podczas organizowanych przez nas zajęć w przedszkolu wzbogaciłyśmy swój 
dotychczasowy warsztat metodyczny oraz skonfrontowałyśmy posiadaną przez 
nas wiedzę teoretyczną dotyczącą nauczania języków obcych dzieci w  wieku 
wczesnoszkolnym z  działaniami praktycznymi. Dostrzegłyśmy konieczność do-
stosowania metody Storytelling do naturalnych możliwości psychomotorycznych 
dzieci, jak również zdałyśmy sobie sprawę, iż odpowiednie tempo zajęć, czę-
stotliwość zabaw ruchowych czy używanie ciekawych pomocy uatrakcyjniają 
zajęcia. Z  naszych obserwacji wynika, że połączenie ruchu z  nauką słownictwa 
przyniosło ogromy efekt w zakresie jego zapamiętania i rozumienia. Dzieci, które 
na zajęciach uczyły się z nami piosenki pt. 1, 2, 3 im Sauseschritt, świetnie umiały 
pokazać czynności opisane w  refrenie: „bücken, strecken, rundum drehen, vier-
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mal klatschen, stampfen, stehen“. Po miesiącu potrafiły już zaśpiewać cały refren. 
Bardzo często nuciły ją podczas kolorowania bądź wyklejania. Poza tym ruch 
oraz muzyka wyzwalały w dzieciach radość i sprawiały, że przedszkolaki stawały 
się bardziej aktywne, uśmiechnięte i  pozytywnie nastawione do dalszych zadań 
i zabaw na zajęciach, co bardzo ułatwiało oraz uprzyjemniało nam pracę z nimi.

Po kilkukrotej prezentacji każdej z  pięciu bajek dzieci włączały się w  ich 
narrację i wypowiadały na głos te fragmenty bajki, które zapamiętały. Najczęściej 
były to powtarzające się w  bajce elementy, np. z  bajki Rübenziehen: „Sie ziehen 
und ziehen und können sie nicht herausziehen“, „Die Katze zieht den Hund, der 
Hund zieht die Oma […]“. Duża część przedszkolaków opowiadała z  nami całą 
bajkę Rübenziehen. Bajkę Geist niektóre dzieci potrafiły opowiedzieć w  całości 
z minimalną pomocą prowadzącej. Jeden z przedszkolaków potrafił ją nawet opo-
wiedzieć z pamięci bez jakiejkolwiek pomocy. Na koniec prezentacji bajki Geist, 
gdy pojawia się duch, dzieci bardzo chętnie „straszyły się” nawzajem, krzycząc: 
„Buuuuu!”. To sprawiało, że przy kolejnej prezentacji przedszkolaki nie nudziły 
się i uważały, aby nie przeoczyć momentu, w którym pojawia się duch. Podczas 
narracji bardzo pomocne były obrazki czy puzzle, które przedstawiały kolejne 
wydarzenia z bajki. Dzięki nim dzieci włączały się do narracji w momencie, gdy 
skojarzyły dany obrazek z poznanym słówkiem czy zwrotem. Poza tym, poprzez 
wizualizację rozumiały, co się dzieje w bajce.

Kolejnym ważnym aspektem naszych zajęć z języka niemieckiego było użycie 
pacynki, która była stałym elementem każdej lekcji. Pacynka zawsze witała się 
z  dziećmi i  pytała o  ich samopoczucie, a  przedszkolaki zawsze bardzo chętnie 
odpowiadały na jej pytania i  wypełniały jej polecenia. Zdarzało się, że któryś 
z przedszkolaków zabierał nam, prowadzącym, maskotkę i zadawał za jej pomocą 
innym dzieciom pytania „Wie heißt du?“ oraz „Wie geht es dir?“, bez żadnego 
polecenia z naszej strony. Dzieci chętniej uczestniczyły w zabawie, jeżeli widziały, 
że maskotka też bierze w niej udział i  ich obserwuje.

Większość wyrazów w języku niemieckim dzieci wypowiadały zgodnie z za-
sadami poprawności językowej. Zdarzało się czasem, że kojarzyły one wyrazy 
w języku niemieckim z wyrazami w języku polskim lub szukały odpowiedników 
w języku ojczystym, np. satt – zad, schlecht – śledź. Jednak była to bardziej forma 
zabawy i  dzieci potrafiły wymówić bezbłędnie nawet trudne niemieckie wyrazy 
tj. die Rübe czy die Erdbeere. Większość dzieci miała dobrą wymowę. Dzięki 
możliwości dłuższego osłuchania się z  językiem obcym wymowa wyrazów w ję-
zyku niemieckim nie sprawiała dzieciom trudności. Dzieci znały bajki w  wersji 
polskiej i  ich bohaterów, w ten sam sposób nauczyły się również bajek w języku 
niemieckim. Lubiły także na początku zajęć, podczas przywitania z  „Hansem 
Hase”, przedstawiać mu swoje zabawki i  maskotki oraz mówiły, jakie jest ich 
samopoczucie. Ten element sprawiał dzieciom bardzo dużo radości.



Marek Gładysz
Uniwersytet Śląski

Teaching of Foreign Languages in Kindergarten 
and at the First Stage of Education 

on the Example of the German Language

S u m m a r y

The booklet presents the end results of the project “Teaching of German Language by 
the Narrative Method in Kindergarten and at the First Stage of Education” which was 
carried out under the scheme “Academic Centre of Creativity” in the year 2015. The 
publication consists of a paper and a CD which depict various aspects of teaching by 
the narrative method and the effectiveness thereof.

The paper discusses in detail the principles concerning:
– teaching by the narrative method;
– adaptation and visualization of the content of texts in foreign languages;
– narration in a foreign language;
– use of motor skills games for consolidation of the learned content.

Moreover, it contains:
– results achieved by this method of teaching;
– opinions of head teachers of the so-called exercises schools;
– reflections by students pursuing the project and conducting language classes.

The booklet concludes with a chapter discussing the qualifications necessary to con-
duct language classes in accordance with the narrative method, which is complemented 
with the comprehensive and up-to-date literature on the topic. An important part of 
the publication are recordings of language classes which illustrate the teaching by the 
narrative method, along with the reactions and behaviour of children, and the strategies 
for solving educational problems.

The elaboration of this booklet may help in training of the teaching staff with re-
levant methodological qualifications. The publication includes theoretical and practical 
information which will allow to deepen the knowledge of persons interested in the topic 
and to acquire methodological competences necessary for the effective and motivational 
teaching of foreign languages. It takes into account the results of the recent research fin-
dings from the fields of language acquisition, psychology, neurolinguistics and teaching 
methodology, as well as rich and scientifically monitored experience in conducting 
language classes by the narrative method.
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