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Wstęp  

W obecnym świecie znajomość co najmniej dwóch języków uważana jest za 

konieczność, w związku z czym rodzice chcą, aby ich dzieci już od najmłodszych lat uczyły 

się języka obcego. „Okazuje się jednak, że nauczanie języka obcego można zastąpić terminem 

wychowanie w dwujęzyczności” (Sztuka 2017). Nie jest to nic niezwykłego w przypadku 

rodzin, w których rodzice pochodzą z różnych krajów, jednak są także rodzice, którzy mówią 

w tym samym języku, a dziecko decydują się wychować w dwujęzyczności, a więc jedno 

z nich zwraca się do niego wyłącznie w języku, którego samo się nauczyło. Wielu badaczy 

uważa, że dzieci dwujęzyczne i jednojęzyczne rozwijają się tak samo, jednak są i tacy, którzy 

twierdzą, że rozwój dzieci dwujęzycznych jest opóźniony właśnie ze względu na konieczność 

równoczesnego przyswajania dwóch systemów językowych. 

Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie diagnozy rozwoju języka polskiego 

u dwuletniej dziewczynki wychowywanej w dwujęzyczności zamierzonej, czyli nienatywnej, 

oraz analiza wyników tej diagnozy służąca sprawdzeniu, czy dziecko rozwija się zgodnie 

z wyznaczonymi normami. 

Część pierwsza opisuje tzw. normę, czyli to jak powinien przebiegać rozwój językowy 

w pierwszych trzech latach życia dziecka, a także czynniki, które warunkują rozwój mowy. 

W tej części opisane jest także zjawisko dwujęzyczności ze szczególnym uwzględnieniem 

dwujęzyczności zamierzonej, w której badana dziewczynka jest wychowywana. 

Część druga zawiera opis przeprowadzonej diagnozy wraz z podsumowaniem jej 

wyników z odniesieniem do norm wskazanych w części pierwszej. Wskazuje także 

propozycje działań terapeutycznych, czyli sposoby stymulacji funkcji warunkujący 

prawidłowy rozwój języka dziecka.  
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Część I 

 

Rozdział 1. Rozwój mowy dziecka 

Zdolność do rozumienia mowy, do mówienia, a następnie do pisania, czytania 

i rozumienia tekstów ma ogromne znaczenie dla jakości funkcjonowania człowieka w życiu. 

Prawidłowe nabywanie kompetencji komunikacyjnych pozwala dziecku od najmłodszych lat 

na poznawanie siebie, najbliższego otoczenia oraz funkcjonowanie w społeczeństwie. Ważne 

jest, aby poznać etapy przyswajania systemu językowego u dzieci prawidłowo rozwijających 

się, by móc rozpocząć wczesne diagnozowanie zaburzeń, jeżeli zauważone zostaną 

jakiekolwiek nieprawidłowości czy zakłócenia tego procesu (Cieszyńska, Korendo 2007: 

161). 

 

1.1. Rozwój mowy w pierwszym roku życia 

O rozwoju języka u dziecka możemy mówić już od momentu poczęcia. Już w 14. 

tygodniu życia płodowego wytworzone u płodu są przełyk, krtań, tchawica oraz struny 

głosowe. Daje się już zaobserwować poruszanie ustami – odruch ssania i przełykania. Parę 

tygodni później, około 23.-24. tygodnia ciąży ma już rozwinięte kostki słuchowe, co skutkuje 

gotowością do odbioru dźwięków, a w przyszłości do nauki mówienia (Wnukowska 2010: 8-

9). 

Od chwili narodzin dziecko, które rozwija się prawidłowo, wydaje dźwięki, którymi 

komunikuje swoje potrzeby. Jest to bardzo ważny etap w całym procesie nabywania 

umiejętności komunikacji, gdyż dziecko uświadamia sobie, że wydawane przez niego 

dźwięki, krzyk czy płacz posiadają moc sprawczą, mogą wywołać oczekiwaną reakcję osoby, 

do której jest skierowany (Cieszyńska, Korendo 2007: 163). Te pierwsze odgłosy wydawane 

przez niemowlę nie przypominają jeszcze dźwięków mowy, natomiast dowodzą one już 

o tym, że narzędzia artykulacyjne są sprawne i przygotowane do dalszego rozwoju języka 

dziecka (Cieszyńska, Korendo 2007: 164). 

Kolejny etap rozwoju mowy pojawia się samorzutnie u niemowląt około 2.-4. miesiąca 

życia. Nazywany jest głużeniem. Jest to trening narządów artykulacyjnych. Wynika 

najczęściej z pozytywnych stanów emocjonalnych, a dźwięki wydawane podczas głużenia są 

odruchem bezwarunkowym (Wnukowska 2010: 13). Jagoda Cieszyńska i Marta Korendo 

dodają, że na tym etapie dźwięki artykułowane przez dziecko obejmują samogłoski (2007: 

164). 
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W wieku około 5.-8. miesiąca życia dziecko potrafi wypowiadać sylaby otwarte, 

składające się ze spółgłosek i samogłosek (Brazelton, Sparrow 2013: 137). Etap ten nazywany 

jest gaworzeniem. Niemowlę, które artykułuje pierwsze sylaby nie nadaje im żadnego 

znaczenia, natomiast powtarza je w sposób świadomy – są to dźwięki zapamiętane z różnych 

słów, wypowiadanych przez rodziców lub inne osoby, które utrwaliły się w jego słownej 

pamięci słuchowej (Wnukowska 2010: 14). Ważnym czynnikiem warunkującym prawidłowy 

rozwój mowy jest również gaworzenie samonaśladowcze – niemowlę słuchając samego 

siebie, wydawanych przez siebie dźwięków, zapamiętuje je i powtarza (Cieszyńska, Korendo 

2007: 164). 

Od 8.-9. miesiąca, u dziecka cały czas wzrasta stopień rozumienia mowy. Około 

ósmego miesiąca niemowlę rozumie zabarwione emocjonalnie wypowiedzi. Proste 

komunikaty, połączone z gestem oraz mimiką twarzy, np. „nu nu” stają się dla dziecka 

czytelnym przekazem językowym. Około dziewiątego miesiąca pojawia się zdolność 

utrzymywania pola wspólnej uwagi, dziecko używając sylab otwartych, zbudowanych 

najczęściej ze spółgłosek prymarnych oraz samogłosek, próbuje nazywać otaczające je 

przedmioty i osoby. Bawi się głosem wzbogacając system fonetyczno-fonologiczny 

(Cieszyńska, Korendo 2007: 166-167). Katarzyna Wnukowska dodaje, że około 9.-10. 

miesiąca życia, niemowlę powinno już reagować na swoje imię oraz na proste polecenia 

dotyczące brania i dawania, np. zabawek (2010: 14).  

Rozwój mowy w pierwszym roku życia dziecka podsumowuje tabela. 

 

Tabela 1. Rozwój mowy w pierwszym roku życia (za: Cieszyńska, Korendo 2007: 168) 

Wiek 

(miesiące) 
Umiejętności, które powinny pojawić się w określonym czasie 

2 
 Wokalizowanie pierwszych samogłosek; 

 Różnorodne dźwięki, nie przypominające mowy ludzkiej. 

4 
 Dalsze wokalizowanie samogłosek; 

 Pojawienie się spółgłosek prymarnych. 

6 
 Naśladowanie usłyszanych i zapamiętanych sylab; 

 Gaworzenie samonaśladowcze. 

8 
 Naśladowanie, powtarzanie, samodzielne wokalizowanie sylab; 

 Rozumienie komunikatów zabarwionych emocjonalnie. 

9  Pojawienie się gestu wskazywania palcem; 
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 Kształtowanie się pola wspólnej uwagi, rozumienie intencji 

komunikacyjnych. 

10 
 Pojawienie się słów zbudowanych z sylab otwartych; 

 Rozumienie prostych słów. 

12 

 Rozumienie prostych poleceń, nazw osób, przedmiotów czy 

czynności; 

 Wypowiadanie kilku wyrazów samodzielnie; 

 Naśladowanie sylab i słów wypowiadanych przez dorosłych. 

 

1.2. Rozwój języka dziecka w drugim roku życia  

Okres od 1. do 2. roku życia dziecka nazywany jest okresem wyrazu (Kaczmarek 1966: 

52).  W okresie tym pojawiają się tzw. sygnały strzępkowe – dziecko zaczyna wypowiadać 

pierwsze fragmenty słów lub pojedyncze słowa. W tym, co mówi można już rozpoznać 

poprawny akcent, melodię i rytm (Wnukowska 2010: 16). 

Na początku drugiego roku życia dziecko potrafi posłużyć się kilkoma (do kilkunastu), 

wyrazami, nie zawsze wypowiadanymi poprawnie ze względu na niedojrzałość motoryczną 

narządów artykulacyjnych (Cieszyńska, Korendo 2007: 171). W mowie przeważają 

rzeczowniki określające otaczającą dziecko rzeczywistość – domowników, zabawki, 

zwierzęta. Bardzo mało jest czasowników, przymiotników czy przysłówków, pojawiają się za 

to liczne wyrażenia dźwiękonaśladowcze (np. „koko” – kura), zaimek wskazujący „tam” 

połączony z gestem oraz rozkaźniki, np. „daj” (Brazelton, Sparrow 2013: 186). Również na 

początku drugiego roku życia dziecko rzadko potrafi połączyć ze sobą dwa wyrazy, co 

oznacza, że jeden rzeczownik, np. „buty” może być nazwą przedmiotu, jak i nakazem czy 

wyrażeniem prośby (Cieszyńska, Korendo 2007: 172). Autorki podają także, że umiejętność 

ta powinna zostać nabyta pod koniec drugiego roku życia – nie zawsze jednak będą to 

wypowiedzi dwuwyrazowe połączone w sposób: rzeczownik + czasownik (Cieszyńska, 

Korendo 2007).  

W ciągu całego drugiego roku życia dziecka poziom rozumienia wypowiedzi innych 

osób znacznie wzrasta. Dwulatek najczęściej rozumie większość nazw oznaczających 

przedmioty czy osoby z najbliższego otoczenia, proste zdania złożone z maksymalnie trzech 

elementów. Pod koniec drugiego roku życia zaczyna kształtować się również możliwość 

rozumienia podstawowych związków przyczynowo–skutkowych, najczęściej związanych 

z codziennymi sytuacjami i doświadczeniami dziecka, np. „nie dotykaj grzejnika, bo jest 

gorący” (Cieszyńska, Korendo 2007: 173). 
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Mowa dwuletniego dziecka najczęściej jest bezfleksyjna. Mówiąc o sobie, dziecko 

wypowiada się zazwyczaj w 3. os., a wypowiadane przez niego słowa to najczęściej 

rzeczowniki w mianowniku i czasowniki w 3. os. lp. W dwulatka mogą występować także 

wypowiedzi o trybie rozkazującym w 2. os. lp., np. „daj”. Mimo tego, że dziecko nie 

odmienia słów to jednak rozumie, kiedy są one odmieniane w wypowiedziach dorosłych 

(Cieszyńska, Korendo 2007: 173-174). 

W tabeli 2. znajduje się przykładowy słownik dziecka dwuletniego, obejmujący zbiór 

pojęć i obszarów, które powinny być rozumiane i nazywane przez dwulatka w dowolny 

sposób. Zasób słownictwa w tym okresie związany jest jednak ściśle z doświadczeniami 

dziecka i środowiskiem społecznym w którym mieszka.  

 

Tabela 2. Słownik dwuletniego dziecka (za: Cieszyńska, Korendo 2007: 176-177) 

Części mowy Przykłady 

1. rzeczowniki 

a). nazwy osób, najczęściej najbliższa rodzina: mama, tata, dziadek, 

babcia, wujek, rodzeństwo, pani, pan, doktor 

b). zwierzęta: kot, pies, kura, świnka, krowa, baran, koza, lew, słoń 

c). pokarmy: mleko, jajko, sok, kaszka, bułka, cukierek, czekolada, 

chleb, kawa, herbata, jabłko, banan, ser, masło, zupa, kakao 

d). zabawki: auto, miś, lalka, klocki, bajka, piłka, książeczka, rower, 

kredki, pociąg, balon, sanki, wiaderko, łopatka 

e). części ciała: buzia, oko, nos, ucho, ręka, noga, włosy, głowa, pupa, 

brzuch 

f). ubrania: buty, czapka, kurtka, szalik, rękawiczki, piżamka, spodnie, 

spódniczka, bluzeczka, skarpetki, sweter, kapcie, majtki, koszulka 

g). wyposażenie domu: okno, łóżko, telewizor, radio, lampa, stół, 

łyżka, kubek, talerz, butelka, poduszka, kocyk, zegar 

h). przedmioty poza domem: słońce, deszcz, śnieg, noc, dzień, ulica, 

kwiatek, drzewo, piaskownica, plac zabaw, spacer, sklep, dom, 

autobus, auto, samolot, pociąg, dym 

2. czasowniki 

Jeść, pić, spać, iść, jechać, dawać, myć, boleć, mieć, oglądać, bawić 

się, bać się, kąpać, sikać, czytać, płakać, mówić, siedzieć, układać, 

latać, kąpać, rysować, całować, biegać, upaść, spaść 

3. przymiotniki 

Gorący, ciepły, zimny, mały, duży, dobry, zły, głodny, brzydki, ładny, 

chory, czysty, brudny. 

Możliwe jest również używanie przez dziecko jednego przymiotnika, 

np. „be”, jako określenie brzydkiego, brudnego oraz gorącego. 
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4. przysłówki Dobrze, źle, szybko, powoli, ładnie, brzydko, ciepło, zimno 

5. zaimki Co?, kto?, to, tu, tam, mój 

6. przyimki Dla, do, na, z, w, u 

7. spójniki I 

8. liczebniki Jeden, dwa, trzy 

9. partykuły Nie 

 

1.3. Rozwój języka w trzecim roku życia  

Na 2. i 3. rok życia przypada w rozwoju mowy okres zdania (Kaczmarek 1966: 53). 

W tym czasie dziecko rozwija wypowiedzi pod względem leksykalnym, gramatycznym oraz 

fonetyczno-fonologicznym. Powinno ono wypowiadać poprawnie wszystkie samogłoski 

oprócz nosowych oraz wszystkie spółgłoski oprócz dziąsłowych (Wnukowska 2010: 17-18). 

Cytując Jagodę Cieszyńską i Martę Korendo: „przełom drugiego i trzeciego roku oraz 

cały trzeci rok życia to okres stałego, szybkiego pojawiania się w mowie dziecka 

poszczególnych kategorii językowych. Jako pierwsza pojawia się deklinacja rzeczownika, 

a w niej mające najwyższą frekwencję przypadki: mianownik, biernik i dopełniacz. W dalszej 

kolejności dziecko uruchamia: narzędnik, miejscownik i celownik. Pojawienie się wołacza 

silnie uzależnione jest od wzorców, które dziecko naśladuje” (2007: 177-178). 

Trzylatek potrafi już zbudować poprawnie zdanie, nie tylko pojedyncze, ale i złożone. 

W drugim roku życia zdanie tworzone przez dziecko są najczęściej dwuczłonowe, natomiast 

na początku trzeciego roku życia w mowie pojawiają się dopełnienia i okoliczniki. Poprawne 

budowanie zdań nie oznacza jednak, że nie zawierają one błędów artykulacyjnych czy 

fleksyjnych, jednym z najczęściej popełnianych błędów jest użycie złej formy danego wyrazu. 

Szyk wyrazów w zdaniach układanych przez trzylatka zależy głównie od intencji nadawcy. 

Zazwyczaj dziecko na pierwszym miejscu umieszcza element, który jest dla niego ważny lub 

który chce w jakiś sposób wyróżnić (Cieszyńska, Korendo 2007: 179) 

Jako pierwsze ze zdań podrzędnie złożonych, w języku trzylatka pojawiają się zdania 

przyczynowe. Przykładem może być zdanie: „Nie chcę, bo to jest niedobre”. Równolegle 

z nimi dziecko zaczyna używać konstrukcji dopełnieniowych, np. „Zobacz, że nie umiem”. 

Do końca trzeciego roku życia dziecko powinno posługiwać się już wszystkimi z typów zdań, 

jakie występują w polskiej składni. Stopniowo także, będzie malała liczba popełnianych 
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błędów fleksyjnych oraz będą pojawiały się kolejne kategorie gramatyczne (Cieszyńska, 

Korendo 2007: 179). 

 

1.4. Czynniki warunkujące rozwój mowy 

„Rozwój mowy jest uwarunkowany genetycznie, zależy od wrodzonych właściwości 

organizmu człowieka, ale możliwy jest jedynie w kontakcie ze środowiskiem społecznym, 

z innymi ludźmi. Słowem, jest to proces, w którym współgrają czynniki biologiczne 

i społeczne” (Kaczmarek 1977: 19). 

Na rozwój mowy wpływają więc określone sprawności: 

 sprawny, mobilny mózg oraz wydolna pamięć; 

 właściwie funkcjonujący słuch fizyczny; 

 właściwie funkcjonujący słuch fonematyczny; 

 sprawny słuch muzyczny; 

 prawidłowo funkcjonujący układ nerwowy oraz narządy artykulacyjne (za: Grabias 

1997: 31). 

Oprócz wymienionych wyżej sprawności, w procesie rozwoju mowy również trzy rodzaje 

kompetencji: 

 kompetencja językowa (nieuświadomiona wiedza dotycząca zasad budowania 

gramatycznie poprawnych zdań); 

 kompetencja komunikacyjna (wiedza, na temat zasad używania języka w danej grupie 

społecznej); 

 kompetencja kulturowa (Grabias 1997). 

Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych czynników oraz ich 

współdziałanie gwarantuje dziecku sukces w procesie nabywania mowy.  

 

Rozdział 2. Dwujęzyczność – ujęcie terminologiczne 

„Dwujęzyczność (wielojęzyczność) polega na posługiwaniu się przez daną osobę 

dwoma (lub więcej) językami” (Kurcz 2005: 176). Zwyczajowo za dwujęzyczną uważa się 

osobę, która oba języki przyswajała od urodzenia i która najczęściej jest dzieckiem rodziców, 

którzy mówią różnymi językami. Jest to jednak tylko jedna z możliwych dróg prowadzących 

do dwujęzyczności (Wodniecka, Mieszkowska i in. 2018: 93). Istotne znaczenie w rozwoju 

obu języków ma ilość kontaktu z każdym z nich. W przypadku dwujęzyczności równoczesnej 

podział jest naturalny, np. w sytuacji, gdy każdy z rodziców mówi w innym języku, a więc 



12 
 

kontakt dziecka z każdym językiem jest równomierny. Oczywistym wnioskiem badań jest to, 

że im bardziej intensywny kontakt z językiem ma dziecko, tym większy jest zasób jego 

słownictwa czynnego (Wodniecka, Mieszkowska i in. 2018: 104-106). 

 

2.1. Rodzaje dwujęzyczności 

Rycina 1. przedstawia „typy dwujęzyczności w odniesieniu do dwóch najważniejszych 

wymiarów: czasu nabycia obu języków (równoczesna vs. sukcesywna) oraz uzyskanego 

efektu (zrównoważona vs. niezrównoważona)” (Wodniecka, Mieszkowska, i in. 2018: 93). 

O dwujęzyczności równoczesnej mówimy wówczas, gdy oba języki przyswajane są od 

urodzenia, natomiast o dwujęzyczności sukcesywnej wtedy, gdy najpierw opanowany zostaje 

jeden język i dopiero po osiągnięciu biegłości osoba zaczyna nabywać kolejny. Zgodnie z tym 

rozróżnieniem, osoba, która rozpoczęła naukę drugiego języka w wieku dorosłym, także 

będzie dwujęzyczna sukcesywnie. Natomiast w sytuacji, w której osoba dwujęzyczna 

posługuje się zarówno jednym, jak i drugim językiem „z podobną łatwością, na podobnym 

poziomie sprawności”, mówimy o dwujęzyczności zrównoważonej (Wodniecka, 

Mieszkowska, i in. 2018: 100-101). Dzieci sukcesywnie dwujęzyczne rozpoczynają naukę 

drugiego języka po częściowym opanowaniu języka pierwszego, a zatem mogą oprzeć 

przyswajanie nowych słów na siatce istniejących znaczeń. Nauka rozpoczyna się ponadto 

w chwili, gdy dojrzałość poznawcza i świadomość metajęzykowa jest bardziej rozwinięta 

(Wodniecka, Mieszkowska i in. 2018: 117). 

 

Ryc. 1. Typy dwujęzyczności (za: Wodniecka, Mieszkowska, i in. 2018: 94)  

dwujęzyczność 

równoczesna 

i zrównoważona 

dwujęzyczność 

sukcesywna 

i zrównoważona 

dwujęzyczność 

równoczesna 

i  niezrównoważona 

dwujęzyczność 

sukcesywna 

i niezrównoważona 

 

 

W rzeczywistości jednak wymiarów dwujęzyczności jest więcej. Należy wziąć pod uwagę 

choćby towarzyszące przyswajaniu języka okoliczności społeczne, takie jak migracja 

(Wodniecka, Mieszkowska, i in. 2018: 93-94). Możemy także mówić o dwujęzyczności 

ef
ek

t 

czas 
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wczesnej i późnej, w zależności od tego, w jakim wieku rozpoczął się intensywny kontakt 

z drugim językiem. Jest to ważne kryterium, gdyż badania wykazały, iż wiek nabycia 

drugiego języka ma istotny wpływ na przyswojenie fonologii, co związane jest z lepszą 

wymową oraz akcentowaniem wyrazów przez osoby wcześnie dwujęzyczne (Wodniecka, 

Mieszkowska, i in. 2018: 100-101). Dzieci gotowe są do przyswojenia każdego języka, bez 

względu na stopień jego skomplikowania, gdyż posiadają zdolność rozróżniania 

pojedynczych dźwięków mowy pochodzących z różnych języków, którą tracą około 6.-10. 

miesiąca życia, kiedy polepsza się u nich „różnicowanie głosek właściwych dla języka 

ojczystego” (Wodniecka, Mieszkowska, i in. 2018: 108). Dzieci dwujęzyczne od urodzenia 

zachowują „zdolność uniwersalnego rozróżniania fonemów” nieco dłużej, nawet do 12. 

miesiąca życia (Wodniecka, Mieszkowska, i in. 2018: 108). 

 

2.1.1. Dwujęzyczność zamierzona
1
 

Jednym z rodzajów dwujęzyczności, wciąż niezbyt dobrze poznanym, jest 

dwujęzyczność nienatywna, jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 

nazywana sztuczną. Obecnie coraz częściej oba te terminy zastępowane są terminem 

dwujęzyczność zamierzona. Mówimy o niej wtedy, gdy rodzice dziecka posługują się tym 

samym językiem i jest to język społeczności, w której mieszkają, ale jeden z nich komunikuje 

się z dzieckiem wyłącznie w języku, którego sam nauczył się jako drugiego. Badacze 

twierdzą, że jeszcze w okresie prenatalnym dziecko może zacząć nabywanie drugiego języka, 

jednocześnie zapewniają jednak, że nigdy nie jest za późno na wychowanie 

w dwujęzyczności. Najistotniejszym aspektem jest „wewnętrzne przekonanie obojga 

rodziców do stosowania tej metody […], ponieważ brak akceptacji jednego z nich 

zaprzepaszcza fundamentalne założenie, w myśl którego nabieraniu umiejętności musi 

towarzyszyć poczucie dobrej zabawy i radość dziecka oraz jego rodziców czy opiekunów” 

(Sztuka 2017). Jakakolwiek forma przymusu osłabia efekty, więc jest on wykluczony. Sonia 

Szramek-Karcz twierdzi, że tym, co warunkuje sukces wychowania w dwujęzyczności, jest 

„pozytywne nastawienie rodziców, ich dobre samopoczucie, zadowolenie dzieci, 

a najskuteczniejszą strategią każdego rodzica jest strategia miłości” (za: Sztuka 2017). 

Barbara Zurer Person jest zdania, że dziecko powinno już od najmłodszych lat mieć 

zapewniony kontakt z językiem w jak największym zakresie, gdyż dzieci mają „znacznie 

większą od dorosłych umiejętność porządkowania znaczeń, odnajdywania i kategoryzowania 

                                                           
1
 Dwujęzyczność zamierzona jest przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy, gdyż właśnie w takiej 

dwujęzyczności wychowywana jest badana dziewczynka. 
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struktur językowych” (Sztuka 2017). Część logopedów uważa, że dzieci z rodzin 

dwujęzycznych w większym stopniu narażone są na ryzyko opóźnienia rozwoju mowy. 

Katarzyna Wnukowska uważa, że rodzice z takich rodzin powinni dokonać wyboru języka, 

który dla dziecka będzie podstawowym i dopiero po opanowaniu go przez dziecko rozpocząć 

nauczanie drugiego języka. Odradza ona także rodzicom zapisywanie dwu- czy trzylatków na 

lekcje drugiego języka, twierdząc, że należy pozwolić dziecku rozwijać się i zaczekać 

z wprowadzeniem go do czasu, gdy będzie potrafiło budować dłuższe wypowiedzi w języku 

ojczystym (Wnukowska 2010: 32-33). Rodzice dzieci dwujęzycznych przekonują, że 

wychowanie w dwujęzyczności nie jest dla dziecka krzywdą, ale darem, formą gimnastyki 

mózgu, dodatkową umiejętnością, taką jak jazda na rowerze czy gra w tenisa. S. Szramek-

Karcz przekonuje, że nie ma powodu, aby obawiać się, że wychowanie w dwujęzyczności 

może zaburzać intelekt dzieci. Niemowlęta doskonale potrafią komunikować swoje potrzeby, 

czyli wyrażają swoje myśli, mimo że nie znają języka i nie potrafią wyrazić myśli za pomocą 

słów. „W dużym uproszczeniu możemy więc powiedzieć, że język myśli to język, który nie 

ma ubioru. Natomiast dzieci dwujęzyczne potrafią tę myśl ubrać w ubranko zarówno 

angielskie, jak i francuskie czy polskie. Uczenie się języka jest więc niczym innym, jak nauką 

ubierania myśli w dany język. Ta umiejętność z pewnością nie prowadzi do zahamowań 

rozwoju intelektualnego” (Sztuka 2017). 

 

2.2. Charakterystyka dziecka dwujęzycznego 

Ogólną zasadą dotyczącą rozwoju językowego jest to, że „procesy rozumienia (bierna 

znajomość języka) wyprzedzają umiejętności generowania mowy (czynna znajomość 

języka)” (Wodniecka, Mieszkowska i in. 2018: 109). Dotyczy to zarówno dzieci jedno-, jak 

i dwujęzycznych. W przypadku osoby dwujęzycznej, często każdy z języków ma określone 

funkcje, co oznacza, że rozwój obu języków nie musi być w pełni równoległy. Językiem 

dominującym najczęściej staje się język otoczenia, czyli ten, którego w środowisku dziecka 

jest więcej, jednak różne sytuacje, np. rozpoczęcie nauki w szkole, mogą prowadzić do 

zmiany dominacji, a bywa nawet, że do powolnej utraty języka, „co w mowie dziecka może 

przejawiać się coraz częstszym mieszaniem kodów, wpływami międzyjęzykowymi […], 

a także unikaniem struktur gramatycznych traconego języka” (Wodniecka, Mieszkowska i in. 

2018: 110-111). Aby zapobiec utracie języka, należy zapewnić dziecku regularny kontakt 

z językiem w różnych kontekstach w domu, ale także poza nim. Jeden z rodziców powinien 

także komunikować się z dzieckiem wyłącznie w drugim języku (Wodniecka, Mieszkowska 

i in. 2018: 111). 
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Pierwsze słowa u dzieci dwujęzycznych pojawiają się w okolicach pierwszego roku 

życia, krótkie wypowiedzi zaś w wieku około 2 lat. Oczywiście można znaleźć dzieci 

dwujęzyczne, u których rozwój językowy przebiega z opóźnieniem, ale można je również 

znaleźć wśród dzieci jednojęzycznych. Dalszy rozwój obu języków nie zawsze przebiega 

równolegle. Łączenie wyrazów w zdania może się pojawić w różnym czasie w każdym 

z języków, co nie świadczy o zaburzeniu językowym, lecz jest konsekwencją nabywania 

dwóch odmiennych i skomplikowanych systemów jednocześnie. Badania wskazują, że 

efektywność uczenia się nowych słów u obu grup jest podobna, jednak dzieci dwujęzyczne 

szybciej uczą się nowych słów, będących nazwami znanych obiektów. Jednocześnie zasób 

słownictwa czynnego i biernego dzieci dwujęzycznych w każdym z języków jest mniejszy niż 

u ich jednojęzycznych rówieśników, ale łączny słownik dziecka dwujęzycznego często jest 

większy (Wodniecka, Mieszkowska i in. 2018: 114-120). 

Podczas badań, u dzieci dwujęzycznych zaobserwowano przewagę w zadaniach 

poznawczych wymagających „zignorowania raz przyjętej zasady wykonywania zadania […] 

i zastosowania nowej zasady” (Wodniecka, Mieszkowska i in. 2018: 98). Dzieci takie mają 

też większą łatwość w „przyjmowaniu perspektywy innej osoby” (Wodniecka, Mieszkowska 

i in. 2018: 99), mają zwiększoną świadomość metajęzykową, a ponadto efekty badań 

wskazują, że dwujęzyczność „przyspiesza rozwój poznawczy u dzieci” (Wodniecka, 

Mieszkowska i in. 2018: 99). W umysłach dzieci oba systemy językowe stale pozostają 

w interakcji i, mimo że dzieci dobrze rozróżniają znane języki, w ich umysłach oba systemy 

nie są od siebie niezależne. Bywa, że dziecko w rozumieniu lub używaniu jednego języka 

posiłkuje się drugim, np. przenosząc konstrukcje gramatyczne z jednego języka na drugi lub 

zapożyczając słowa, których nie może znaleźć w danym języku z języka drugiego. Może to 

być zjawisko negatywne wówczas, gdy dana struktura w drugim języku nie istnieje lub pełni 

inną funkcję. W dwujęzycznym rozwoju dziecka możemy także mieć do czynienia ze 

zjawiskiem przełączania się pomiędzy językami (code-switching), czyli swobodną zmianą 

języka podczas wypowiedzi przy zachowaniu reguł językowych obu systemów (Wodniecka, 

Mieszkowska i in. 2018: 110-113). 

Popełniane przez dzieci dwujęzyczne błędy powinny być postrzegane jako „przejaw 

naturalnych prawidłowości rozwojowych” (Wodniecka, Mieszkowska i in. 2018: 125), czyli 

tak samo, jak w przypadku dzieci jednojęzycznych, bez rozpatrywania ich w kontekście 

dwujęzyczności i jej wpływu na przebieg rozwoju dziecka. W rozwoju dzieci dwujęzycznych 

charakterystycznym etapem jest tzw. język pośredni, różniący się fonologicznie, 

gramatycznie i leksykalnie od języka rodzimych użytkowników i przypominający mieszaninę 
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obu języków. Nauczenie się poprawnych struktur i wyeliminowanie błędów może zająć 

dzieciom dwujęzycznym nieco więcej czasu niż ich jednojęzycznym rówieśnikom 

(Wodniecka, Mieszkowska i in. 2018: 125-126). 

 

 

Część II 

 

Rozdział 1. Metodologia badań własnych 

 W niniejszym rozdziale opisujemy, jakie metody badawcze zostały przez nas 

wykorzystane podczas realizacji projektu. Prezentujemy cele badań oraz charakteryzujemy 

badaną dziewczynkę.  

 

1.1. Wykorzystane metody diagnozy 

Metoda badań, według Pilcha i Bauman jest to „zespół teoretycznie uzasadnionych 

zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania 

badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu badawczego” (2001: 71). 

Metodą, jaka została wybrana do przeprowadzenia badań podjętych w naszej pracy, jest 

metoda indywidualnych przypadków, nazywana inaczej studium indywidualnych 

przypadków. „Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań polegającym na 

analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub 

na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych 

biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu 

podjęcia działań terapeutycznych” (Pilch, Bauman 2001: 48). 

W metodzie indywidualnych przypadków wykorzystywane są różne techniki badawcze, 

takie jak wywiad, obserwacja, analiza dokumentów osobistych, techniki projekcyjne lub testy. 

„Techniki badań są zatem czynnościami określonymi przez dobór odpowiedniej metody 

i przez nią uwarunkowanymi. Czynności te w sensie logicznym są pojęciami podrzędnymi 

w stosunku do metody, a w sensie rzeczowym o znacznie węższym zakresie niż metoda. 

Technika badawcza ogranicza się do czynności pojedynczych lub pojedynczo jednorodnych. 

Metoda natomiast zawiera w sobie szereg działań o różnym charakterze, zarówno 

koncepcyjnym, jak i rzeczowym, zjednoczonych celem generalnym i ogólną koncepcją 

badań” (Pilch, Bauman 2001: 71) Techniką, która została wybrana do przeprowadzenia badań 

omawianych w tej pracy jest test. „Test jest to jakieś zadanie lub próba wystandaryzowania 

o maksymalnym stopniu obiektywności, której wyniki ujmowane są ilościowo i ów rezultat 
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ilościowy jest podstawą wnioskowania o pewnych właściwościach psychicznych osoby lub 

osób badanych” (Pilch, Bauman 2001: 106).  

Narzędzie badawcze jest natomiast „przedmiotem służącym do realizacji wybranej 

techniki badań” (Pilch, Bauman 2001: 71) Narzędziem użytym do przeprowadzenia diagnozy 

w tej pracy był samodzielnie skonstruowany test, pozwalający na zbadanie poziomu rozwoju 

mowy w języku polskim u dwuletniej dziewczynki wychowywanej w dwujęzyczności 

zamierzonej, sprawności narządów artykulacyjnych oraz poziomu rozwoju funkcji 

wpływających na rozwój mowy, takich jak: motoryka, percepcja wzrokowa i słuchowa oraz 

funkcje poznawcze. Test został skonstruowany tak, aby zawierał zestaw zadań możliwych do 

wykonania przez prawidłowo rozwijające się dziecko w wieku badanej dziewczynki. Test 

został opracowany na podstawie książki „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja 

rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia” Jagody Cieszyńskiej i Marty Korendo. 

W zadaniu pierwszym, mającym na celu sprawdzenie praksji oralnej, Maja
2,3

 proszona 

była o wykonanie różnych ćwiczeń praksji oralnej oraz ćwiczeń artykulacyjnych, w trakcie 

których wykonywane są specyficzne, celowe ruchy narządów artykulacyjnych, 

np. wysuwanie języka do nosa, na brodę, oblizywanie warg, naprzemienna artykulacja „a-u”, 

„o-e”, wypowiadanie „ko-ko”, „gę-gę”.  

Kolejne zadania w teście, ukierunkowane były na diagnozę systemów: fonetyczno-

fonologicznego, semantycznego i syntaktycznego. Sprawdzanie poprawności wymawiania 

głosek odbywało się podczas zabawy kierowanej oraz nazywania zestawu obrazków, 

dobranych zgodnie ze słownikiem pojęć, które powinny być rozumiane i nazywane przez 

dwuletnie dziecko (Tabela 2.), a także najbliższym otoczeniem i doświadczeniami 

dziewczynki. Umiejętność rozumienia i nazywanie rzeczy i zjawisk została zbadana podczas 

rozmowy z Mają na temat jej najbliższej rodziny, tego, co widzi za oknem, pogody oraz pory 

dnia. Podczas diagnozy systemu semantycznego dziewczynka wykonywała również zadania 

dotyczące użycia przyimków, zaimków oraz nazywania czynności związanych z codziennymi 

aktywnościami. System syntaktyczny – budowanie zdań – badany był podczas zabawy 

kierowanej, a także układania historyjki obrazkowej złożonej z 4 elementów. 

Ostatnia część testu dotyczyła umiejętności motorycznych, percepcji wzrokowej 

i słuchowej, pamięci symultanicznej i sekwencyjnej. Pierwszymi z zadań były łączenie 

kropek, rysowanie określonych elementów na kartce oraz sprawdzenie umiejętności 

posługiwania się sztućcami. W zadaniach mających na celu diagnozę percepcji wzrokowej, 

                                                           
2
 Charakterystykę badanej dziewczynki zamieszczamy w dalszej części pracy.  

3
 Uzyskałyśmy zgodę rodziców na podanie imienia dziewczynki i zamieszczenia w pracy jej zdjęć.  
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Maja wkładała figury geometryczne do otworów o odpowiednim kształcie, układała obrazki 

zgodnie z podanym wzorem, układała sekwencję z klocków oraz składała obrazek pocięty na 

3 części. Percepcja słuchowa w teście badana była w zabawie kierowanej oraz naśladowaniu 

wyrażeń dźwiękonaśladowczych wydawanych przez wiejskie zwierzęta. Ostatnie zadania 

dotyczyły pamięci – wskazywanie obrazka, który został zabrany oraz powtarzanie 

usłyszanego rytmu. 

  

1.2. Cele badań 

„Zasadniczym celem poznania naukowego jest zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, 

maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości 

informacji” (Such 1972). „Takie dopiero poznanie prowadzi do wyższych form 

funkcjonowania wiedzy, a są nimi prawa nauki i prawidłowości” (Pilch, Bauman 2001: 23). 

Celem badań przeprowadzonych w ramach tej pracy było uzyskanie informacji na 

temat rozwoju mowy w zakresie języka polskiego dwuletniej dziewczynki 

wychowywanej w dwujęzyczności zamierzonej. 

W ramach pisania tej pracy sformułowano również następujące pytania badawcze: 

 Jak rozwinięte są w języku polskim systemy: fonetyczno-fonologiczny, semantyczny 

i syntaktyczny u dwuletniej dziewczynki wychowywanej w dwujęzyczności 

zamierzonej? 

 Jak sprawna w zakresie motoryki dużej i małej jest badana dziewczynka? 

 Jak u badanej dziewczynki funkcjonuje percepcja wzrokowa i słuchowa oraz pamięć 

symultaniczna i sekwencyjna? 

 

1.3. Charakterystyka dziecka 

Maja jest dwuletnią dziewczynką wychowywaną w dwujęzyczności zamierzonej, 

inaczej nazywaną nienatywną. Rodzice Mai są Polakami, jednak jej mama, z wykształcenia 

filolog angielski, postanowiła wychowywać ją na osobę dwujęzyczną, mówiąc do niej od 

urodzenia wyłącznie w języku angielskim. Obecnie Maja jest w stanie komunikować się 

zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W kontakcie ze swoją mamą automatycznie 

„przełącza się” na język angielski i wypowiada się w nim, budując złożone zdania 

z wykorzystaniem zróżnicowanego słownictwa. Mama dziewczynki twierdzi, że Maja ma 

większą łatwość w posługiwaniu się językiem polskim i jest to język, którym woli się 

posługiwać, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że jedyną osobą, z którą Maja rozmawia 
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w języku angielskim jest jej mama, a pozostałe osoby z otoczenia posługują się językiem 

polskim. 

 

Ryc. 2. Maja podczas diagnozy (opracowanie własne) 

 

 

Dwujęzyczność nie jest jedynym nowatorskim pomysłem praktykowanym przez mamę 

Mai. W wychowaniu dziecka korzysta ona z metody Domana w nauce czytania globalnego 

oraz nauce matematyki. Maja bardzo rzadko ogląda telewizję, natomiast uwielbia książki, 

a jej rodzice mają zasadę, że kiedy dziewczynka przybiega z książeczką, odkładają wszystko, 

niezależnie od tego, co właśnie robią i jej czytają. Ponadto, od kilku miesięcy codziennie 

przez pół godziny mama mówi do Mai tylko w języku włoskim. 

Pierwsze słowo u Mai pojawiło się w 8. miesiącu życia i był to wyraz „tata”. W 9. 

miesiącu pojawiły się słowa „mama”, „baba” i „gdzie”. W 11. miesiącu życia do słownika 

Mai dołączyły kolejne wyrazy i dwuwyrazowe zwroty, a także pierwsze słowa w języku 
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angielskim. Mimo, że w pierwszym roku życia Maja spędzała większość czasu z mamą, która 

mówiła do niej wyłącznie w języku angielskim, dominujący w tym okresie okazał się język 

otoczenia, czyli polski. 

Maja jest dzieckiem bardzo pogodnym, z łatwością nawiązuje kontakt z innymi 

osobami. Chętnie rozmawia, odpowiada na pytania i sama bardzo dużo ich zadaje. 

Przeprowadzenie badania nie sprawiło żadnych trudności, gdyż Maja chętnie wykonywała 

zadania i widoczne było, że dobrze się przy tym bawi. 

 

1.4. Podsumowanie wyników badań 

Badanie zostało przeprowadzone dnia 1 grudnia 2018 roku w języku polskim. Maja 

podjęła próbę wykonania wszystkich zadań, przez większość czasu posługując się językiem 

polskim. 

Badanie praksji oralnej nie wykazało żadnych nieprawidłowości w budowie 

i sprawności narządów artykulacyjnych. Dziewczynka wykonała wszystkie zadania mające na 

celu sprawdzenie praksji oralnej z wyjątkiem wysuwania języka do nosa. Po usłyszeniu 

polecenia, aby spróbowała dotknąć językiem czubka nosa, zwróciła się do mamy w języku 

angielskim słowami: „I don’t like it” (tłum.: Nie podoba mi się).  

System fonetyczno-fonologiczny języka polskiego jest rozwinięty stosownie do wieku 

dziewczynki. Maja wymawia poprawnie wszystkie głoski, z wyjątkiem spółgłosek szeregu 

szumiącego („sz”, „ż”, „cz”, „dż”), które upraszcza do szeregu ciszącego („ś”, „ź”, „ć”, „dź”), 

np. „płacze” – „płacie”, „żaba” – „ziaba”. Zastępuje również spółgłoskę „r” głoską „l”, 

np. „krówka” – „klufka”. W zadaniu polegającym na nazywaniu obrazków, dziewczynka 

potrafiła nazwać 53 spośród 56 przedmiotów. Problem stanowiły obrazki przedstawiające 

drzewo, telefon oraz prysznic. 

System semantyczny języka polskiego rozwinięty jest adekwatnie do wieku 

dziewczynki. Rozumie polecenia i pytania zadawane przez osobę prowadzącą rozmowę. Jest 

skupiona na tym, aby dokładnie ich wysłuchać. Słownik bierny i czynny jest rozbudowany. 

Zna i używa wszystkich części mowy, w tym rzeczowników, czasowników, przymiotników 

(„ciepły”, „ciemny”), przysłówków („dobzie”, „sipko”), zaimków, spójników („więc”, „i”, 

„dlatego”, „ale”), liczebników. Większość swoich wypowiedzi rozpoczyna słowem „no” (Co 

to jest Maju? „No kfiatek”). 

Maja potrafi powiedzieć jak ma na imię oraz ile ma lat. Wie jak mają na imię jej rodzice 

i dziadkowie. O sobie mówi najczęściej w 3. osobie liczby pojedynczej („Maja spadła, ale 

tylko się stłukła, nie płacie”), natomiast o swoim tacie mówi w rodzaju żeńskim („Byłaś 
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w sklepie?”). Często konstruuje wypowiedzi w trybie rozkazującym („Lysuj ze mną”). 

Czasami problem sprawia jej prawidłowa odmiana rzeczowników („Jak bendzie duzio klocek 

to Maja schowa”), czasowników („Chcę stoić” zamiast „Chcę stać”) oraz przymiotników 

(„Nie ma ciepłego wody”). Maja zauważa i opisuje zjawiska związane z pogodą oraz porami 

dnia („Nie śfieci słonećko”, „Psiniosłam kluka, bo tak baldzo wieje”). 

Bezbłędnie wykonała zadania badające orientację przestrzenną. Potrafiła rozmieścić 

przedmioty względem siebie zgodnie z instrukcją, a także opisać położenie przedmiotów, 

używając odpowiednich przyimków (na, w, pod, za, obok). Prawidłowo używa zaimków 

właściwych dla swojego wieku (mój, tu, tam, to, kto?, co?). Dziewczynka poprawnie nazywa 

czynności związane z codziennymi aktywnościami. Potrafi powiedzieć co robią postaci 

przedstawione na ilustracjach. 

Maja buduje w języku polskim zdania proste i złożone. W jej wypowiedziach pojawiają 

się wszystkie typy zdań funkcjonujących w polskiej składni. Dziewczynka rozróżnia czasy 

i potrafi właściwie używać ich w swojej narracji, opowiadając o tym, co robi w danym 

momencie, o zdarzeniach z przeszłości oraz planach na przyszłość: 

 czas przeszły: „Tak się zmenciłam”; 

 czas teraźniejszy: „Telas mi dobzie oddychać”; 

 czas przyszły: „Jak bendzie duzio klocek to Maja schowa”. 

Potrafi z pomocą dorosłego ułożyć we właściwej kolejności oraz opowiedzieć 4-

elementową historyjkę obrazkową. Dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe i mówi 

o nich („Fciolaj Maja widziała tencie. Padał deścik a potem wyśło słonećko i wyśła tencia. 

I Maja paciła na tencie”). Dziewczynka potrafi komunikować swoje potrzeby, odpowiedzieć 

na zadane jej pytania oraz zapytać o interesujące ją fragmenty rzeczywistości. 

Diagnoza, uwzględniała również zbadanie funkcji warunkujących prawidłowy rozwój 

mowy, takich jak motoryka, percepcja wzrokowa i słuchowa oraz inne funkcje poznawcze. 

Maja jest bardzo sprawna, zarówno w zakresie dużej, jak i małej motoryki. Sprawnie 

posługuje się łyżką i widelcem, poprawnie trzyma narzędzie pisarskie. Zgodnie z poleceniem 

prawidłowo narysowała linię prostą, krzyżyk i koło. Zadanie polegające na łączeniu kropek 

wykonała bardzo szybko jednym ciągłym ruchem. 

Rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej przebiega prawidłowo. Maja potrafi ułożyć 

prawidłowo sekwencję klocków zgodnie z ich kolorem, które potrafi rozróżnić i nazwać. 

Dopasowuje figury geometryczne do otworów o właściwym kształcie. Przy dobieraniu 

identycznych obrazków atematycznych do ich odpowiedników narysowanych na kartonie, 
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Maja wykonała zadanie inaczej niż oczekiwano. Nie ułożyła wzoru pod istniejącym, lecz na 

nim, pilnując, aby kontury pokrywały się. 

 

Ryc. 3. Zadanie wykonane przez Maję 

 

 

Największą trudność sprawiło dziewczynce zadanie polegające na ułożeniu z trzech 

elementów obrazka przedstawiającego kota. Maja nie rozumiała polecenia, a zadanie zostało 

wykonane dopiero z pomocą dorosłego. 

Dziewczynka identyfikuje i różnicuje wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Chętnie śpiewa 

piosenki i z łatwością zapamiętuje ich teksty. Reaguje na dźwięki i wie, z której strony 

dobiegają. Lubi słuchać czytanych jej książek. Powtarza proste wyklaskiwane sekwencje 

rytmiczne oraz sekwencje ruchów, naśladuje gesty. 

Zadanie dotyczące pamięci symultanicznej zostało wykonane poprawnie, jednak 

początkowo Maja zignorowała polecenie i zamiast wskazać brakujący obrazek, zaczęła łączyć 

pozostałe obrazki w pary. 

 

Rozdział 2. Propozycje działań terapeutycznych 

Wspomaganie rozwoju dziecka, zdaniem E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, 

„to odpowiednie organizowanie i realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

Polega na stwarzaniu sytuacji kształcących, organizowaniu zadań, zabaw, ćwiczeń, zajęć, 

warsztatów, w których może ono wzbogacać własne doświadczenia, pogłębiać umiejętności, 

poszerzać wiadomości, doskonalić procesy poznawcze, emocjonalne, rozwijać sferę 
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społeczną. Sytuacje kształcące, dydaktyczno-wychowawcze muszą być odpowiednio dobrane 

do rozwojowych możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka (Gruszczyk-Kolczyńska, 

Zielińska 2000: 11) 

Podczas przeprowadzania diagnozy dwuletniej dziewczynki, duża i mała motoryka, 

percepcja wzrokowa i słuchowa oraz funkcje poznawcze okazały się rozwijać prawidłowo. 

Maja wykonywała poprawnie, zadania przygotowane dla niej w teście, adekwatne do jej 

wieku. Zaleca się więc kontynuowanie rozwijania i stymulowania funkcji motorycznych, 

wzrokowych, słuchowych i poznawczych w takiej formie jak dotychczas. Poniżej 

przedstawione zostały przykłady ćwiczeń, które można wykorzystać we wspomaganiu 

rozwoju dziewczynki. 

 

2.1. Stymulowanie funkcji wzrokowych 

 Propozycje ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową dla dziecka od 

dwudziestego czwartego do trzydziestego szóstego miesiąca życia (Cieszyńska, Korendo 

2017) 

 wkładanie do otworów o odpowiednim kształcie figur geometrycznych; 

 układanie obrazków zgodnie z ich narysowanym konturem; 

 dobieranie 3-4 obrazków tematycznych i atematycznych do narysowanych; 

 uzupełnianie braków na obrazków (np. części twarzy, brakującej głowy zwierzątka); 

 składanie obrazka pociętego na 2-3 części; 

 segregowanie przedmiotów (np. klocków) według barwy, kształtu; 

 układanie sekwencji z przedmiotów (np. klocków) lub obrazków tematycznych 

i atematycznych; 

 układanie figur z klocków; 

 dobieranie parami desygnatów; 

Ważne jest dobieranie ćwiczeń tak, aby były one zgodne z rozwojem umysłowym 

dziecka, łagodne i stopniowe przechodzenie do kolejnych etapów, a także systematyczność 

i duża liczba powtórzeń (za: Cieszyńska, Korendo 2017: 100). 

 

2.2. Stymulowanie funkcji słuchowych 

Stymulacja funkcji słuchowych w ostatnim roku wieku poniemowlęcego powinna 

obejmować przede wszystkich rozwijanie umiejętności: 

 identyfikowania i różnicowania nowych słów – części mowy, czynności, opisy; 
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 rozumienie dłuższych wypowiedzi; 

 śpiewanie, recytowanie, powtarzanie melodii; 

 samodzielne tworzenie konstrukcji językowych na podstawie tego co dziecko usłyszało – 

powtarzanie zestawów rymujących się słów, dokańczanie wierszyków recytowanych 

przez dorosłego ostatnim rymującym się wyrazem, wyszukiwanie rymujących się słów; 

 słuchanie krótkich opowiadań z pokazem ilustracji. 

Jagoda Cieszyńska i Marta Korendo (2017: 147) piszą, że ich doświadczenia w pracy 

z dwujęzycznymi dziećmi pokazały, że ćwiczenia mające na celu przygotowanie do 

właściwego odbioru tekstów pisanych wyznaczały to, jak będzie przebiegać dalsza droga 

edukacyjna dziecka. 

 

2.3. Stymulowanie funkcji poznawczych 

Przykładowe działania i ćwiczenia usprawniające pamięć, koncentrację i uwagę dziecka 

od dwudziestego czwartego do trzydziestego szóstego miesiąca życia. 

 łączenie punktów, malowanie; 

 układanki, puzzle, memory; 

 powtarzanie rytmów, gestów, melodii; 

 tworzenie ciągów wyrazów; 

 wskazywanie przedmiotu, obrazka tematycznego lub atematycznego, który zniknął (za: 

Cieszyńska, Korendo 2017: 295-300). 

 

2.4. Stymulowanie funkcji motorycznych 

Stymulowanie dużej i małej motoryki oraz praksji oralnej w wieku poniemowlęcym 

obejmuje: 

 sprawne chodzenie i bieganie; 

 rzucanie, kopanie i próby łapania piłki; 

 stanie na jednej nodze (ok. 2-3 sekundy); 

 próby samodzielnego rozbierania i ubierania się; 

 rysowanie linii poziomych, pionowych, krzyżyków i kół; 

 posługiwanie się sztućcami oraz samodzielne wykonywanie podstawowych czynności 

higienicznych; 

 układanie z kloców, odwzorowywanie prostych konstrukcji; 

 używanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych (za: Cieszyńska, Korendo 2017: 46-49). 
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Rozdział 3. Wnioski 

Przeprowadzona diagnoza dwuletniej dziewczynki wychowywanej w dwujęzyczności 

zamierzonej (język polski i język angielski) oraz analiza jej wyników, ukazują, że rozwój 

mowy dziewczynki przebiega prawidłowo. Posługuje się ona językiem polskim, w taki sam 

sposób i posiadając te same umiejętności, jakie powinni posiadać jej rówieśnicy w tym wieku. 

Dziewczynka poprawnie artykułuje wszystkie głoski, oprócz głosek szeregu szumiącego oraz 

głoski „r”. Ma bogato rozbudowany słownik czynny i bierny, poprawnie posługuje się 

rzeczownikami w mianowniku, podejmując także próby używania kolejnych przypadków 

(dopełniacza, biernika, celownika, narzędnika, miejscownika) nie zawsze jednak zakończone 

sukcesem. Maja posługuje się również podstawowymi przymiotnikami, przysłówkami, 

poprawnie używa wielu przyimków i zaimków. Zna czasowniki związane z codziennymi 

aktywnościami.  

W literaturze mowa jest o tym, że trzyletnie dziecko potrafi zbudować poprawne zdanie 

złożone – Maja ogólnie posługuje się krótkimi, prostymi zdaniami lub wyrażeniami 

dwuczłonowymi, kiedy jednak o czymś opowiada, buduje prawidłowe zdanie złożone. 

Czasem problem sprawia jej prawidłowa odmiana wyrazów. Dziewczynka dostrzega 

zależności przyczynowo-skutkowe, potrafi o nich opowiedzieć.  

Wyniki diagnozy pozwoliły określić jak funkcjonują u dziewczynki motoryka duża 

i mała, percepcja wzrokowa i słuchowa, a także pamięć i koncentracja uwagi. Wszystkie te 

sfery funkcjonując prawidłowo oraz współdziałając mają duży wpływ na rozwój języka. Maja 

jest sprawna fizycznie w zakresie dużej motoryki. Sprawnie posługuje się sztućcami oraz 

narzędziami pisarskimi i malarskimi, potrafi wykonać samodzielnie podstawowe czynności 

higieniczne. Percepcja wzrokowa i słuchowa funkcjonują u dziewczynki na wysokim 

poziomie, bardzo lubi ona wszelkiego rodzaju zadania związane z rysowaniem i malowaniem 

– nie sprawiają jej one problemu. Lubi oglądać książeczki, zauważając nawet drobne 

szczegóły na złożonych ilustracjach. Chętnie śpiewa, z łatwością zapamiętuje teksty piosenek 

i prostych rymowanek. Podczas wykonywania zadania potrafi się na nim skoncentrować. 

Pamięć symultaniczna i sekwencyjna rozwijają się prawidłowo, Maja nie ma problemów 

z zapamiętywaniem i odtwarzaniem sekwencji ani też z zapamiętywaniem globalnym. 

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza jej wyników są dowodem na to, że wychowanie 

dziecka w dwujęzyczności nie skutkuje opóźnionym rozwojem mowy. Jak podkreślają 

badacze, w wychowaniu w dwujęzyczności zamierzonej bardzo istotna jest akceptacja obojga 

rodziców. Mama Mai, mimo bardzo sceptycznego nastawienia dziadków dziewczynki, 

podjęła decyzję o komunikowaniu się z dzieckiem w drugim języku od dnia narodzin. Ojciec 
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dziewczynki stara się angażować w jej wychowanie i spędza z nią jak najwięcej czasu, 

zapewniając jej na co dzień kontakt z językiem polskim. Nie neguje w żaden sposób faktu, że 

Maja porozumiewa się z mamą w języku angielskim i we wszystkim stara się być wsparciem. 

Również dziadkowie dziewczynki coraz bardziej przychylnie odnoszą się do wychowania 

w dwujęzyczności, widząc, że dziecko absolutnie nic na tym nie traci, a jedynie zyskuje. Są 

także uspokojeni faktem, że język polski niejako samoistnie stał się dla Mai językiem 

dominującym. 

Jako pierwsze w słowniku Mai pojawiły się słowa w języku polskim, jednak późniejszy 

rozwój obu języków przebiega równolegle. Obecnie dwuletnia dziewczynka komunikuje się 

zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w obecności mamy i osoby mówiącej po polsku 

sprawnie „przełączając się” pomiędzy tymi dwoma językami. Przeprowadzona diagnoza oraz 

rozmowy z Mają, a także obserwacje jej mamy są zaprzeczeniem teorii mówiącej, że zasób 

słownictwa dziecka dwujęzycznego w każdym z języków jest mniejszy niż u dzieci 

jednojęzycznych. W jej wypowiedziach pojawiają się coraz częściej przykłady mieszania 

języków, jednak należy je postrzegać jako normalny etap w rozwoju systemu językowego, np. 

„Daddy don't znalazła”, „Musi stopnąć padać deszczyk”, „Będę skakać na poduszkę, bo 

mama powiedziała, że jest safe”, „Maja się hengała” (wieszała), „Mama singła” (śpiewała), 

„Zobacz jak Maja się henga”. 
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Zakończenie 

 Rozwój komunikacji językowej jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 

człowieka w środowisku. Pozwala na wyrażanie swoich oczekiwań, emocji, umożliwia 

zaspokajanie potrzeb, umiejętność komunikowania się daje poczucie bezpieczeństwa oraz 

sprawstwa. Badania przeprowadzone podczas pisania tej pracy ukazują, jak ważne jest 

stymulowanie funkcji wpływających na rozwój mowy – dużej i małej motoryki, percepcji 

wzrokowej i słuchowej, pamięci i koncentracji uwagi – pracując z dzieckiem poprzez zabawę. 

Dzięki odpowiedniej stymulacji, dzieci, również te dwujęzyczne – takie jak Maja, 

diagnozowana dziewczynka, mają możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych  

w odpowiednim dla ich wieku tempie, w sposób sprawny i niezaburzony.   
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