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Plan wystąpienia 
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„L’enfant n’acquiert le langage que quand il 

comprend que le langage sert à faire.” 
(Dziecko przyswaja język, gdy rozumie,  

że służy on do robienia czegoś) 

 

(J.Bruner, 1987) 

 



„Szkoła aktywna” vs założenia neurodydaktyki 

„Uczenie – proces aktywny, a impuls do 

tego procesu musi istnieć w 

jednostce uczącej się i jest nim 

zainteresowanie” 

 

 

 

John Dewey (1859-1952)  Manfred Spitzer (1958) 

„Uczenie się nie jest bierne 

– jest procesem aktywnym” 

„Użytkowanie zainteresowań w taki 

sposób, aby zapewniały one rozwój 

wiedzy i sprawności” 

 



Rozwój intelektualny  

„W umyśle uczącego się rodzi 

się żywe pytanie i chęć czy 

potrzeba odpowiedzi.” 

(komentarz do ministerialnego 

programu nauczania języków obcych 

1934) 

  

 

konflikt kognitywny 

 

Jean Piaget (1896-1980) 

Neurodydaktyka 

 

„Kto się uczy, ten się zmienia [w sensie biologicznym]”  

„Gdy konfrontujemy się z czymś nowym, 

 to dochodzi do aktualizacji w umyśle” (Spitzer, 2011) 

Zadania interesujące, stanowiące wyzwanie 

intelektualne (Germain, Netten, 2011).  



Postulat indywidualizacji 

Zainteresowania  

                         

 

                    indywidualizacja 

Indywidualizacja -  jedno z głównych 

haseł pedagogiki międzywojnia 

„Jako nauczyciele języka obcego musimy 

dany nam czas tak wykorzystać, aby 

dla każdej poszczególnej jednostki 

wynik był jak najlepszy”  (Edmund 

Semil nauczyciel francuskiego 

(Neofilolog, 1930)) 

 

http://www.szkolafrancuskiego.pl/index.php?akcja=podstrona&id=188


Kluczowa rola języka mówionego 

„Według ostatnich doniesień 

neurodydaktycznych przyswajanie języka 

mówionego powinno poprzedzać zdobywanie 

wiedzy proceduralnej” 
     (Huc et Vincent Smith, 2008 za Netten, Germain, 2012) 

Kompetencje implicytne + kompetencje eksplicytne => 

kompetencja komunikacyjna 



Korzyści wczesnego nauczanie języków obcych 

– aspekty kognitywne 
 

 Nowe perspektywy rozwoju intelektualnego np. szeroko 
pojęta ciekawość świata i radość eksperymentowania 
– przez nowe, ciekawe doświadczenia i wyzwania natury 
intelektualnej (Arnold Gesell, psycholog rozwojowy)  

 

 

 

 

 Pozytywny wpływ na rozwój sprawności intelektualnych 
poprzez doskonalenie tworzenia analogii (etap operacji 
konkretnych 7-11 lat wg J. Piaget) 

 

 W konsekwencji wspiera etap rozwoju operacji 
formalnych (>11 lat) (W. Meier, 1991) 

 York University, badania nad  wpływem dwujęzyczności na rozwój 
kognitywny i językowy  

 

Początkowe lekcje w I klasie:  „Nie rozumiem, co pani mówi!” 



Zapamiętywanie 

Większa 

głębokość 

przetwarzania 

Lepsze 

zapamiętywanie 

Zwiększona 

aktywność 

intelektualna 

Właściwa jakość 

inputu 

(Spitzer, 2011) 



Właściwy input – wyzwanie kognitywne 

+ frekwencja wybranych struktur w zróżnicowanych sytuacjach  
(Piaget, Germain i Netten) 

 

 Popularna piosenka o zielonej myszce 
 Piosenka dość długa i trudna 

 Połączona z animacją 

 Słuchając dzieci mają podać nazwy 4 
przedmiotów po francusku, które już znają 
(wspomagane percepcją wzrokową) 

 

 Praca z obrazkami nowymi: materiał już 
znany + materiał z piosenki 

 

 „Podaj mi obrazek, na którym jest myszka w 
szufladzie, w której jest bardzo ciemno.” 

 „Aniu, daj Kubie obrazek, na  którym jest …” 

 „Kto ma obrazek, na którym …” 

 Chowanie obrazków, szukanie i opisanie 
przez dzieci w dowolny sposób (nawet 
jednym słowem) 

 
Dziecko czasami na podstawie znajomości jednego słowa 

potrafi zrozumieć wypowiedź i wykonać polecenie.  

https://www.youtube.com/watch?v=KPfyxwlfBnA


Tworzenie analogii pomiędzy 

znaną historią „Rzepka” 

 bazowanie na posiadanej 

wiedzy 

 brak potrzeby wyjaśniania 

Odgrywanie miniscenek 

 teatralnych 

Bajka z powtórzeniami – historie typu 

„Rzepka” J.Tuwima 



Ubieramy wilka 
Zaspokaja: 

 potrzeby emocjonalne dzieci – dzieci lubią czytanie 
bajek, czują się bezpieczne 

 zróżnicowane zainteresowania dzieci - są ciekawe, 
śmieszne, zaskakujące 

 potrzeby kognitywno-językowe 

 wprowadzają „większą” ilość materiału językowego 

 Materiał językowy w kontekście: zakładam buty, 
zakładam skarpety… 

 Ułatwiają zapamiętanie całych wryażeń 

 Dają możliwość różnorodnej pracy 

 Rysowanie – ubieranie wilka  

 Gimnastykę (Ulubione!) – fruwamy jak ptak, 
skaczemy jak żabka, itd., turlamy się jak jaja 
wielkanocne 

 Jakie zwierzę lubisz? Lubię żabę, 
niedźwiedzia……….. – Nietypowość! 

 Praca z obrazkami – ubrania w różnych kolorach 
dla wilka, dla zwierząt w różnych kolorach, 
podajemy, prosimy  o nie, ….. 

 Łączenie z piosenkami i animacjami o podobnej 
tematyce 

 Nagranie własne do słuchania w domu lub 
ćwiczenia interaktywne 

 

 

Niedźwiedziu, niedźwiedziu 

powiedz mi co widzisz … 

https://www.youtube.com/watch?v=uo2Hb6h4qe4


Suspens …na zajęciach 

 Czytanie historyjki, po „kawałku” 
pod koniec zajęć (rola rytuału) 

 Zgadywanie kto jest winny. 

 Opowiadanie samodzielne 
(proste słowa) 

 Animacja (do słuchania także w 
domu) 

 Utrwalanie nazw zwierząt: 
obrazki, gimnastyka, jakie 
dźwięki wydają, 

 Animacja w Internecie (39s-61s) 

 

O kreciku, który chciał wiedzieć kto ……………….. 

http://www.dailymotion.com/video/x3ziz8_la-petite-taupe-qui-voulait-savoir_creation


Aktywność artystyczna, elementy tradycji 
  
 

 Elementy „Sztuki” na lekcji języka obcego 

 Różne techniki: rysowanie, wycinanie, 

wyklejanie, kolorowanie, pisanie 

 

 

 
C.Monet, „Dame dans le jardin” 

Jajeczka czekoladowe ukryte w ogródku 



Podsumowanie - indywidualizacja 

 Często wprowadzany element wyboru: 
kartka wielkanocna z koszyczkiem, z 
ogrodem, same jajeczka, jakie zwierzę 
lubisz (hipopotam, małpa …) 

 Indywidualne powtarzanie 

 Konieczność eliminowania pewnych 
działań – dziecko boi się wilka, muchy, 
nie lubi odgrywać scenek … 

 Bardzo ostrożne wprowadzanie zabaw 
z elementem rywalizacji  

 Indywidualne słuchanie w domu 
(zwiększenie frekwencji) 
 Strona internetowa  czy grupa na FB z 

adresami piosenek i historyjek 

 Wykonanie nagrania czytanych 
historyjek i wierszyków 

https://sites.google.com/site/dryjanskawitryna/


Dziękuję za uwagę! 
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