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NOWEGO M A TE R IA ŁU  JĘ ZYK O W E G O

D
ominującym rodzajem działalności dziecka w wieku przedszkolnym jest 
zabawa, czyli każda czynność, którą dziecko podejmuje z własnej woli 
i dla własnej przyjemności, zaspokajając w ten sposób wewnętrzną 
potrzebę ogólnej aktywności i dając możliwość ekspresji oraz rozładowania napięć 

emocjonalnych. Wpływ na jej powstanie i rozwój ma nie tylko własna działalność 
dziecka, ale również otoczenie, które determinuje jej tematykę i treść1. W zabawie 
dziecko zaspokaja zarówno potrzebę ruchu, jak i potrzeby emocjonalno-społeczne, 
czy też poznawcze. Rozwija i doskonali takie sprawności fizyczne i umysłowe, jak: 
zdolności ruchowe i manualne, koordynację wzrokowo-słuchową, spostrze
gawczość, umiejętność analizy i syntezy wzrokowej, pamięć, wyobraźnię, myślenie 
czy mowę. Z kolei rozwój umysłowy dziecka jest ściśle związany z podejmowaną 
przez niego działalnością, a jak wspomnieliśmy wyżej, w wieku przedszkolnym jest 
to głównie zabawa, dzięki której dziecko zdobywa doświadczenie, wiedzę i umie
jętności, coraz lepiej poznaje świat i stosunki społeczne, a także kształci umysł 
i umiejętność skutecznego działania. Zabawy mogą być również inicjowane, bądź 
sterowane przez dorosłego: rodzica, opiekuna czy nauczyciela.

Gry natomiast różnią się od zabaw tym, że w przeciwieństwie do tych ostatnich, 
rządzą nimi ściśle określone reguły. Zasad tych muszą przestrzegać wszyscy 
uczestnicy, którzy w grze stają się rywalami, a łączy ich dążenie w ramach 
przyjętych reguł do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest wygrana2. Stawka gry 
może mieć wartość materialną (naklejka, cukierek), symboliczną (zdobyte punkty, 
plusy, pieczątki) lub idealistyczną (pochwała, wyróżnienie).

W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, wewnętrzną motywacją do nauki 
języka obcego jest perspektywa dobrej zabawy, w miłej, bezstresowej atmosferze 
u boku pogodnego i pełnego pomysłów nauczyciela. To on ma za zadanie 
wzbudzić u małego ucznia zainteresowanie nauczanymi treściami, wywołać uwagę, 
która jest mechanizmem kontrolowania przebiegu procesów poznawczych, i stwo-

1 K. Tyborowska, Wiek przedszkolny, [w:] Psychologa rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 
1972, s. 238-249.

2 T. Siek-Piskozub, Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych, Warszawa 1994, s. 10—19.

edukacja eiEHem m  w leoatt i ткмсе m on 77



2PRAMYKi

rzyć, czy wręcz wykreować motywację do nauki. Może to osiągnąć używając takich 
ćwiczeń, które są dla dziecka atrakcyjne, czyli zgodne z jego zainteresowaniami 
i oczekiwaniami, a także dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych. 
Zarówno wszelkiego rodzaju gry i zabawy, jak i piosenki, wyliczanki, rymowanki, 
wierszyki, czy też krótkie teksty narracyjne, nadają się do tego celu doskonale. 
Wzbudzając pozytywne emocje i motywując dzieci do aktywnego udziału 
w zajęciach, mają ogromne znaczenie dla procesów postrzegania i zapamiętywania 
nowych treści, a te z kolei wpływają na efektywność procesów uczenia się3.

Zdaniem glottodydaktyków, w nauczaniu języków obcych dzieci powinno 
wykorzystywać się ich wrodzone predyspozycje do opanowania języka. Zdolności 
te są związane z dużą plastycznością receptorów słuchu, elastycznością krtani oraz 
warunkowym uczeniem się, w którym znaczącą rolę odgrywa imitacja, zapa
miętywanie i działanie przez analogię4. Dlatego też z jednej strony dzieci szybko się 
uczą i łatwo są w stanie imitować nie tylko słowa, czy zdania, ale i całe teksty. 
Z drugiej jednak strony zauważamy, że szybko zapominają, czego się nauczyły na 
zajęciach, co spowodowane jest ograniczoną pojemnością ich pamięci i nie- 
wypracowanymi jeszcze technikami zapamiętywania. Dlatego tak ważną rolę od
grywa wielokrotna percepcja materiału językowego, która umożliwia prawidłowe 
działanie mentalnych procesów akwizycji języka. Jest to związane z dużą ilością 
powtórzeń, najlepiej przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów i wszystkich typów 
inteligencji. Oddziaływanie odpowiednimi bodźcami, które sprzyjają zapamięty
waniu, przy właściwym pokierowaniu nauczaniem, podnoszą efekty pamięci.

Uczymy się powtarzając

Z punktu widzenia metodyki języków obcych niezbędność powtórzeń pod
kreśla J. Iluk5. Dzieli je na te, które umożliwiają wielokrotną percepcję materiału 
językowego, jak ma to miejsce w przypadku naturalnego przyswajania języka, i na 
powtórzenia reproduktywne będące imitacją tego, co uczeń słyszy, które służą 
zapamiętaniu nowych treści i wyrobieniu odpowiednich sprawności językowych. 
Podkreśla on, że aby procesy segmentacji i analizy, które zapewniają prawidłowe 
działanie mentalnych procesów akwizycji języka mogły zadziałać, powtórzenia 
muszą spełniać trzy podstawowe warunki. Pierwszym jest wolniejsza i wyraźniejsza 
wymowa, akcent, szczególna intonacja, rytm i pauzy między składnikami. 
Kolejnym warunkiem jest częste występowanie poznanych słów, zwrotów i zdań 
w nauczanym tekście, piosence, czy wierszyku. Ostatni, bardzo ważny warunek 
dotyczy wariantywności, która ułatwia segmentację i weryfikację tworzonych 
hipotez. Polega ona na powtarzaniu danego elementu językowego w różnych 
kontekstach i konstrukcjach z różnorodnymi rozszerzeniami i permutacjami. 
W wyniku takich działań, przy zastosowaniu gier i zabaw językowych wokół pojęć

3 T. Siek-Piskozub, Uc^yć się bawiąc. Strategia ludycsęna na lekcji języka obcego, Warszawa 2001, s. 173—195.
4 T. Siek-Piskozub, Gry..., dz. cyt., s. 37—38.
5 J. Iluk, Jak uc^yć małe dtęiedjęzyków obcych, Częstochowa 2006, s. 74—79.

78 ed u k a cja  e i£ M e m m  w t e o r ii i p r a œ g e  m o n



zPRfikJvnf J b A

związanych z występującymi w tekście kategoriami syntaktycznymi i seman
tycznymi, możemy nie tylko lepiej utrwalić, ale i znacznie wzbogacić zakres słow
nictwa występujący w utworach, które są podstawą w nauczaniu języków obcych 
dzieci w wieku przedszkolnym. Przykładowo, dzięki zastosowaniu takiego dzia
łania dydaktycznego zdanie C ’était une souńs verte qui courait dans l ’herbe zamieni się na 
C ’était un petit chat noir et blanc qui sautait dans le parc.

Ponieważ w przypadku dzieci nie wystarczy jednorazowa prezentacja materiału 
językowego6 i należy przywiązywać dużą wagę do powtórzeń, które wymagają 
mniej czasu i wysiłku, przedstawiamy poniżej propozycje gier i zabaw językowych, 
które mają na celu wprowadzenie, przyswojenie i utrwalenie w zróżnicowany 
sposób nowych treści. Celowo zostały wybrane te propozycje, które wymagają ze 
strony dzieci głównie powtarzania: za nauczycielem, w grupie lub indywidualnie. 
Jest to poniekąd próba odpowiedzi na pytanie pojawiające się często ze strony 
osób nauczających języków obcych w przedszkolach: co zrobić, żeby dzieci, 
szczególnie te najmłodsze, chciały powtarzać?

Pod pojęciem materialjęzykowy należy rozumieć piosenki, wyliczanki, rymowanki 
i wierszyki, które są podstawą w nauczaniu języków obcych dzieci, jak również 
występujące w nich wyrazy, zwroty i wyrażenia. Mogą to być również wybrane 
pojęcia związane z kategorią semantyczną lub syntaktyczną, które chcemy 
wprowadzić bądź utrwalić. Wykorzystujemy do tego celu różnego rodzaju pomoce 
dydaktyczne, takie jak: rekwizyty, zabawki, przedmioty, materiały plastyczne, 
rysunki, ilustracje, zdjęcia i inne.

Tatiana Konderak
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