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POZNAJMY SIĘ 

  

 Nazywam się Aneta Nott-Bower i tworzę ten ebook specjalnie dla Ciebie 

– Drogi Rodzicu dziecka dwujęzycznego! Chcę się podzielić z Tobą moją wiedzą i 

doświadczeniem, abyś mógł świadomie kierować dwujęzycznym wychowaniem 

w Twojej rodzinie.  

Od kilkunastu lat pasjonuję się dwu- i wielojęzycznością i zgłębiam ten temat 

zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym.  

 

BLOG 

Na moim blogu bilingualhouse.com znajdziesz zbiór aktualnych informacji 

dotyczących dwujęzyczności w domu i w szkole. Z wielką radością regularnie 

dodaję nowe artykuły do tej strony i mam nadzieję, że to odczujesz podczas 

lektury.  

• Polecam autorskie materiały do nauczania języka polskiego, które 

przygotowałam specjalnie dla dzieci dwujęzycznych. Możesz je bezpłatnie 

pobrać ze strony Bilingual House.  

• Zwracam też Twoją uwagę na ciekawe wywiady z osobami dwujęzycznymi. 

Dają nam one swego rodzaju wgląd w przyszłość naszych dwujęzycznych 

dzieci. 
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• Na blogu zamieszczam recenzje książek i pomocy edukacyjnych 

szczególnie przydatnych dzieciom dwujęzycznym 

• Nie pomiń wskazówek dotyczących nauki czytania i pisania prowadzonej 

równolegle w dwóch językach! 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE „WZOROWO MÓWIĘ PO POLSKU” 

Prowadzę zajęcia online doskonalące język polski u dzieci dwujęzycznych, na 

których pracujemy nie tylko nad wymową, ale nad całokształtem komunikacji. 

Priorytetem jest osiągnięcie skuteczności w komunikowaniu się w języku 

polskim, aby ten język mógł dziecku służyć jako narzędzie do spełniania 

życiowych celów.  

PORADY „BILINGUAL FAMILY” 

Oferuję konsultacje dla rodzin dwujęzycznych online, na które zapraszam 

rodziców poszukujących gotowej recepty na skuteczne dwu- lub wielojęzyczne 

wychowanie. Receptę tę indywidualnie dobieram do czasem bardziej a czasem 

mniej złożonych językowo warunków, w których dana rodzina funkcjonuje. 

Podpowiadam konkretne sposoby rozwiązywania problemów takich jak 

mieszanie języków, nierównomierny rozwój języków, odmawianie używania 

jednego z języków. 

SZKOLENIA 

Jeżdżę po Wyspach Brytyjskich i po całej Europie odwiedzając szkoły i 

organizacje polonijne z warsztatami „Dwujęzyczność łączy i daje moc”. 

Warsztaty te są skierowane do rodziców, nauczycieli i terapeutów dzieci 

dwujęzycznych i oprócz funkcji informacyjnej działają silnie motywująco, aby 

uczestnicy wkładali jeszcze więcej wysiłku i zaangażowania w skuteczne 

przekazywanie języka polskiego w kontekście dwujęzyczności.  
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© dr Aneta Nott-Bower Bilingual House 

 

 

 4 

NAUKA 

Oprócz działalności popularyzującej rzetelną wiedzę o dwujęzyczności bardzo 

wiele satysfakcji sprawia mi praca naukowa. Już w 2001 r. podjęłam temat 

dwujęzyczności w mojej pracy magisterskiej na kierunku pedagogika specjalna 

w zakresie logopedii (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

w Warszawie). Wtedy właśnie połknęłam bakcyla i zdecydowałam się zawodowo 

związać z tym tematem. Wzięłam udział w wielu seminariach i konferencjach 

naukowych poświęconych wielojęzyczności i wielokulturowości i mam na swoim 

koncie publikacje dotyczące następujących zagadnień: 

• Dwujęzyczność a rozwój poznawczy; 

• Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka u osób dwujęzycznych; 

• Komunikacja dwujęzycznego dziecka z deficytem uwagi; 

• Skutecznie przekazać język polski. Charakterystyka polonijnych rodzin 

dwujęzycznych.  

W 2017 r. Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

obroniłam pracę doktorską będącą wynikiem nadań nad umiejętnością 

opowiadania historii w języku polskim (kompetencja narracyjna). 

Porównywałam wyniki dzieci dwujęzycznych z wynikami dzieci jednojęzycznych 

i z dumą stwierdzam, że dzieci dwujęzyczne wypadły bardzo dobrze! 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE „MÓWIĘ JAK NATIVE” 

Jeszcze wcześniejszą niż logopedia i dwujęzyczność pasją w moim życiu był język 

angielski. Jestem w tym zakresie kompletnym samoukiem 😊 Zgłębianie 

tajników tego języka zawsze sprawia mi wiele radości, a szczególnie interesuje 

mnie wymowa i społeczne aspekty komunikacji w języku angielskim (np. 

zjawisko understatement). Mam ku temu świetne warunki, gdyż od 15 lat 
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zamieszkuję w Wielkiej Brytanii, a mój mąż jest Anglikiem. Uważam się za osobę 

dwujęzyczną, ale oczywiście dwujęzyczną na inny sposób niż moje dzieci, które 

swoje dwa języki przyswajają równolegle. Doświadczenie życiowe nauczyło mnie, 

że wymowy oraz społecznych aspektów używania języka bardzo trudno jest 

uczyć się samemu. Tym trudniej im jesteśmy starsi. Niedoskonała wymowa może 

prowadzić do nieporozumień i obniża nasz wizerunek. Nieznajomość niuansów 

kulturowych związanych z użyciem języka może sprawić, że sprawiamy wrażenie 

osoby niewychowanej. Te obszary nauki języka angielskiego są na kursach 

traktowane po macoszemu, więc rozpoczęłam własne zajęcia językowe online 

dla dorosłych, na których wymowa i aspekty kulturowe języka angielskiego po 

prostu królują. Uczestnicy tych zajęć mogą stać się prawdziwie dwujęzyczni i 

dwukulturowi pomimo swojego dorosłego wieku! 

DWUJĘZYCZNOŚĆ W MOJEJ RODZINIE 

Wraz z urodzeniem się moich dzieci zaczęłam zgłębiać dwujęzyczność także w 

życiu osobistym. Co za przygoda móc codziennie weryfikować teorię w praktyce 

😊 Wszystkie rady i zalecenia, które znajdziecie w tej książce i na blogu, zostały 

najpierw przepracowane i sprawdzone w mojej dwujęzycznej rodzinie.  

 

Jestem w stanie zrozumieć każdy Twój problem związany z 

dwujęzycznością, ponieważ dwujęzycznością żyję na co dzień! 
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CZEGO NAUCZYSZ SIĘ Z TEJ KSIĄŻKI? 

W ebooku "Dwujęzyczność łączy i daje moc" dzielę się z Tobą moim 

wieloletnim doświadczeniem z zakresu dwujęzyczności.  

Posiądziesz aż 10 praktycznych umiejętności superprzydatnych w codziennym 

życiu w dwóch językach.  

1. Jak opierać Twoje działania o najnowszą i najrzetelniejszą wiedzę z 

zakresu dwujęzyczności. 

2. Jak najlepiej kształtować Twoją postawa do dwujęzyczności. 

3. Jak łączyć dwujęzyczność z dwukulturowością i po co. 

4. Jak opierać dwujęzyczne wychowanie na dialogu z dzieckiem 

5. Jak w sposób pozytywny rozwijać języki dziecka. 

6. Jak korygować błędy językowe charakterystyczne dla dwujęzyczności. 

7. Jak monitorować równowagę językową. 

8. Jak najsprawniej poprowadzić naukę czytania i pisania w dwóch 

językach. 

9. Jak rozpoznać priorytety w kształtowaniu mowy dziecka dwujęzycznego. 

10. Jak stworzyć uszytą na miarę receptę na dwujęzyczność w Twojej 

rodzinie. 
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MODUŁ 1 nie powielaj mitów 

  

 Do lat sześćdziesiątych XX w. w świecie nauki obowiązywał pogląd, że 

dwujęzyczność jest szkodliwa dla rozwoju dziecka, obniżając inteligencję. 

Imigrantom doradzano porzucenie ojczystego języka i asymilację w nowej 

ojczyźnie. Od tego czasu powstało mnóstwo badań, które przeczą negatywnemu 

postrzeganiu dwujęzyczności. Imigrantom zaleca się podtrzymywanie 

rodzimego języka i tradycji oraz integrację w nowej społeczności.  

ĆWICZENIE 

Które ze stwierdzeń poniżej są Twoim zdaniem prawdziwe, a które fałszywe? 

Rozwiązanie ćwiczenia znajdziesz w dalszej części rozdziału. 

1. Osoby dwujęzyczne muszą posługiwać się oboma językami na takim 

samym poziomie jak native speakerzy. 

2. Osoby dwujęzyczne znają dwa języki tylko połowicznie. 

3. Osoby dwujęzyczne czują się rozdarte, nie mają poczucia tożsamości. 

4. Dzieci dwujęzyczne muszą otrzymywać wsparcie w języku otoczenia, a 

język ojczysty wyssą z mlekiem matki. 

5. Dzieci dwujęzyczne są przeciążone przyswajaniem dwóch języków. 

6. Dzieci dwujęzyczne gorzej radzą sobie z nauką szkolną. 

7. Dzieci dwujęzyczne rozpoczynają znacznie później mówić. 

8. Dwujęzyczność powoduje jąkanie, seplenienie i inne zaburzenia mowy. 

9. Dzieci dwujęzyczne nie potrzebują czytać i pisać w obu językach. 

 

Dwujęzyczność, jak wiecie, to mój konik, więc często zaglądam do Internetu w 

poszukiwaniu najnowszych metod, technik i materiałów, które mogę 
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wykorzystać w mojej pracy i wychowywaniu moich dzieci. Wpadam też 

nierzadko na fora internetowe i do grup facebookowych, aby poznać problemy, 

z jakimi zmagają się inni rodzice, nauczyciele i terapeuci dzieci dwujęzycznych. I 

tu często doznaję niemałego szoku, czytając niektóre poglądy dotyczące 

dwujęzyczności. Poglądy żywcem wzięte z pierwszej połowy ubiegłego stulecia! 

Niestety negatywne lub opaczne postrzeganie dwujęzyczności jest nadal 

przekazywane z ust do ust, co nie jest w interesie dzieci dwujęzycznych. Nie 

wierz ślepo wszystkiemu, co przeczytasz czy usłyszysz, tylko szukaj 

sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą Ci podejmować właściwe 

decyzje i działania. Owe decyzje i działania zaważą na przyszłości Twojego 

dziecka! 

ROZWIĄZANIE ĆWICZENIA 

Wszystkie stwierdzenia z obrazka są nieprawdziwe! Zostały spisane z Internetu, 

więc można je chwytliwie określić jako  

FAKE NEWS  

Te poglądy zostały już dawno wyrzucone na naukowy śmietnik. 

 

Teraz po kolei Ci wytłumaczę, dlaczego nie zgadzam się z żadnym 

stwierdzeniem z obrazka: 

1. Osoby dwujęzyczne nie muszą posługiwać się oboma językami na 

poziomie native speakera. Nie jest nawet pewne, czy jest to możliwe. Aby 

nazywać się osobą dwujęzyczną, trzeba skutecznie funkcjonować w obu 

językach, czyli spełniać w tych językach określone cele. Cele te są z reguły 

różne, co pociąga za sobą różnice w zakresie słownictwa itp. 
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2. Osoby dwujęzyczne mogą prezentować różny poziom kompetencji w obu 

swoich językach (patrz wyżej). 

3. Osoby dwujęzyczne nie czują się rozdarte i nie mają problemów z 

określeniem swojej tożsamości, jeżeli wychowują się w atmosferze 

akceptacji dla obu języków i kultur. 

4. W przytłaczającej większości przypadków dzieci dwujęzycznych język 

otoczenia rozwija się samoistnie poprzez korzystanie z edukacji i życia w 

lokalnej społeczności. Język mniejszości od początku wymaga 

specjalnego wsparcia i pielęgnacji. 

5. Dzieci dwujęzyczne nie są przeciążone przyswajaniem dwóch lub 

większej liczby języków. Jest to proces naturalny i nie należy patrzeć na 

niego przez pryzmat własnych doświadczeń z nauką drugiego języka  

dziecko przyswaja – dorosły uczy się 

6. Dzieci dwujęzyczne w porównaniu do dzieci jednojęzycznych nie radzą 

sobie gorzej z nauką szkolną pod warunkiem, że znają język, w którym 

odbywa się nauka. Przez usprawnienie procesów intelektualnych będące 

efektem operowania w dwóch językach często osiągają w szkole świetne 

wyniki. 

dwa języki – dwa kanały dopływu wiedzy  

7. Dzieci dwujęzyczne rozwijają mowę w podobnym tempie do dzieci 

jednojęzycznych. Jeżeli do 2 r.ż. nie komunikują się werbalnie w żadnym 

ze swoich języków, powinny być zbadane przez specjalistę.  

8. Dwujęzyczność nie jest przyczyną opóźnienia rozwoju mowy, seplenienia, 

jąkania ani innych zaburzeń mowy, ale też nie chroni przed ich 

wystąpieniem. 
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9. Umiejętność czytania i pisania w obu językach jest potrzebna dzieciom 

dwujęzycznym, gdyż pozwala na utrzymanie dwujęzyczności na całe życie 

poprzez samodzielny rozwój językowy. 
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MODUŁ 2 pozytywna postawa 

 

 Czy każdego dnia rano powtarzasz sobie, że właśnie rozpoczął się nowy 

dzień, w którym znajdziesz wiele okazji do nawiązania dialogu z dzieckiem, przez 

to stworzysz z nim głęboką relację i tym samym przekażesz mu swój język? Nie? 

Czas to zmienić!  

Doceniając swój wysiłek wkładany w dwujęzyczne wychowanie i doceniając 

pracę i czas poświęcane na rozwijanie obu języków przez dziecko, tworzysz 

pozytywną atmosferę wokół dwujęzyczności w Twojej rodzinie. 

DWUJĘZYCZNOŚĆ POWSTAJĄCA W POZYTYWNYM KLIMACIE ZACHWYTU NAD JEJ MOCĄ I 

WDZIĘCZNOŚCI ZA NAKŁAD PRACY I WYTRWAŁOŚĆ W JEJ OSIĄGANIU JEST PRAWDZIWYM 

SKARBEM. 

• Zauważ każdy wysiłek, jaki wkłada Twoje dziecko w skuteczne 

posługiwanie się swoimi językami. Obdarz je ciepłym słowem za każdym 

razem, kiedy sięgnie po polską książkę czy bez marudzenia wstanie w 

sobotę rano do polskiej szkoły. 

• Zauważ każdy wysiłek, jaki wkłada Twój partner we wspieranie Cię we 

wspólnym kierowaniu dwujęzycznym wychowaniem. Nie bierz za pewnik 

tego, że na tym polu działacie jako zjednoczony front. 

• Zauważ każdy wysiłek, jaki sam wkładasz pogłębiając swoją praktyczną 

wiedzę z zakresu dwujęzyczności, chociażby czytając tę książkę 😉  

Nie idziesz na łatwiznę, nie działasz na oślep, tylko przekazujesz 

dziecku dwujęzyczność - dar na całe życie! 
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ĆWICZENIE 

 

Wypisz pięć sposobów, za pomocą których możesz pokazać Twojemu dziecku to, 

że doceniasz jego wysiłek i postępy na drodze do osiągnięcia dwujęzyczności. 

Postaraj się ubrać swoje myśli w słowa, aby stworzyć gotowe do użycia frazy, 

dzięki którym pokażesz dziecku, że nie bierzesz jego pracy za pewnik. 

 

PRZYKŁADY 

• Ta książka ma aż 300 stron, a Ty nie zaprzestajesz czytania, ponieważ 

chcesz być dobrze przygotowany na lekcję polskiego. Podziwiam Twoją 

determinację!  

• Za każdym razem, gdy zwracasz się do mnie w naszym języku, czuję w 

sercu ciepło. 

• Wiem, że wolałbyś pospać w sobotę rano, ale Ty co tydzień wstajesz do 

polskiej szkoły bez marudzenia. To dowód Twojej silnej woli! 

• To miłe, że pamiętasz o tym, że babcia i dziadziuś w Polsce tęsknią za Tobą 

i dzwonisz do nich w każdą niedzielę. Gdybyś nie pracował nad językiem 

polskim, do rozmowy potrzebowalibyście tłumacza. To by chyba było 

dziwne? 
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MODUŁ 3 dwujęzyczność a dwukulturowość 

 

 Czy mówienie w dwóch językach wymaga znajomości obu kultur 

związanych z tymi językami? Czy, aby dobrze mówić np. po polsku musisz dobrze 

orientować się w historii, muzyce, obyczajach i kuchni polskiej? Teoretycznie nie 

musisz, ale praktycznie takie połączenie jest bardzo pomocne dal osiągnięcia 

sukcesu w dwujęzycznym wychowaniu. Między dwujęzycznością i 

dwukulturowością występuje zależność dwukierunkowa. Im lepiej znasz kulturę 

związaną z językiem, tym lepiej znasz ten język. Im lepiej znasz język, tym lepiej 

poznasz jego kulturę.  

W dwujęzycznym wychowaniu stwórz atmosferę akceptacji dla obu kultur 

związanych z Waszymi językami. Interesuj się i aktywnie poznawaj kulturę 

Waszej nowej ojczyzny, a jednocześnie z pasją przekazuj dziecku kulturę, w 

której sam wyrastałeś. W ten sposób pokażesz dziecku, że nie musi wybierać 

między dwoma językami, kulturami czy krajami. Że ma w swoim sercu 

wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić miłość do dwóch ojczyzn i dwóch 

języków ojczystych.  

Przykładowo możesz przeplatać obchodzenie unikalnych polskich świąt, jak 

Andrzejki, Noc Świętojańska czy Tłusty Czwartek ze świętami lokalnymi, które 

Twoje dziecko będzie zapewne już znało ze szkoły. Pomoże Ci w tym znajomość 

języka lokalnej społeczności. Wkładaj taki sam wysiłek w nauczenie się drugiego 

języka, jaki Twoje dziecko wkłada w doskonalenie języka polskiego.  

Dwujęzyczny rodzic zwiększa szansę dziecka na dwujęzyczność! 

To, że zainteresujesz się lokalną kulturą i językiem nie będzie oznaczało zdrady 

ojczyzny, ale będzie świadczyło o Twojej otwartości i chęci integracji. Zobaczysz, 
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jak doceni to Twoje dziecko, które będzie miało w domu możliwość 

posmakowania życia w dwóch kulturach. To pomoże mu także w budowaniu 

zdrowego poczucia tożsamości. 

 

ĆWICZENIE 

 

Wypisz pięć sposobów, za pomocą których w Twoim domu możesz połączyć 

dwujęzyczność z dwukulturowością. 

 

PRZYKŁADY: 

• Kiedy dzieci wracają ze szkoły, mogą w ograniczonym wymiarze oglądać 

polską telewizję. Kiedy dzieci śpią, Ty oglądasz programy w lokalnej 

telewizji doskonaląc swój drugi język oraz poznając kulturę. 

• Obchodzenie Bożego Narodzenia w dwóch kulturach poprzez 

przygotowanie stuprocentowo polskiej Wigilii, a pierwszego dnia Świąt 

według lokalnej tradycji np. z pieczonym indykiem. 

• Poproś dziecko, aby nauczyło Cię pochodzenia lokalnych świąt, których 

nie znasz ze swojego dzieciństwa np. święto Guy Fawkes Night inaczej 

zwane Bonfire Night związane z wydarzeniem historycznym ataku na 

brytyjski parlament. Następnie wspólnie wybierzcie się na pokaz 

fajerwerków. Dziecko poczuje się docenione, że może wejść w rolę 

nauczyciela, a ty wzbogacisz swoją dwukulturowość. Innego dnia 

zamieńcie się rolami i Ty opowiedz dziecku o typowo polskich zwyczajach 

jak np. topienie marzanny. 
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MODUŁ 4 wychowuj za pomocą dialogu 

 

 Dialog w wychowaniu pełni rolę absolutnie nadrzędną. Także w 

wychowaniu dwujęzycznym. Za pomocą dialogu zbudujesz głęboką relację z 

dzieckiem, a następnie przekażesz mu swój język. Bez dialogu nie na relacji, a 

bez relacji nie ma języka. W Twoim podejściu do dwujęzyczności, powinieneś 

znać tę hierarchię. NIGDY nie zaniedbuj rozmowy w rodzinie. Dopiero po dialogu 

i relacji martw się o język. 

W dwujęzycznym wychowaniu jest miejsce na lekcje języka i kultury ojczystej. 

Ale planowane i formalne uczenie pełni zaledwie funkcję uzupełniającą w 

codziennym przekazywaniu języka i kultury przy zwykłych czynnościach. Twoje 

dziecko najwięcej się może nauczyć od Ciebie, jeżeli będziesz z nim rozmawiał 

przy okazji zmiany pieluszki, wspólnej zabawy, gotowania, jazdy samochodem, 

spaceru.  

Konsekwentne mówienie do dziecka po polsku to najprostsza recepta na 

dwujęzyczność. Drugiego języka dziecko nauczy się z otoczenia lub od Twojego 

partnera, jeżeli jesteś w związku mieszanym. Nie mieszając języków, tworzysz 

dziecku jasne skojarzenia danego języka z daną osobą, miejscem lub sytuacją. 

Innymi słowy wytyczasz granice między językami, dzięki którym dziecko z czasem 

przestanie je mieszać i zdobędzie wiedzę, w którym języku mówić do kogo i kiedy.  

Zapytasz, co robić w sytuacjach, gdy do rozmowy w obecności dziecka 

przyłącza się osoba nieznająca naszego języka. Nie odpowiem Ci jednoznacznie 

na to pytanie, ponieważ powinieneś wspólnie z partnerem opracować takie 

wzorce postępowania w tych sytuacjach, żebyś czuł się komfortowo i ten 

komfort przekazywał dziecku. 
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Powiem Ci, jak ja ten problem już od 15 lat rozwiązuję w mojej rodzinie. 

Zaczynam od tego, że na pierwszym miejscu stawiam moje dziecko i jego 

przyszłość. Chcę, żeby było dwujęzyczne na całe życie i trwało w głębokiej relacji 

ze mną. Relację tę stworzyłam w języku polskim i w tym języku chcę ją 

kontynuować. Marzę o tym, że, kiedy będę już babcią w bujanym fotelu, dziecko 

będzie odwiedzało mnie, dzwoniło do mnie i wciąż mówiło do mnie po polsku. 

Aby tak się stało, chcę wytworzyć pomiędzy nami NAWYK mówienia po polsku. 

Nawyki są niezwykle silne. O wiele silniejsze niż nakazy i pouczenia. Chcę, żeby 

mojemu dziecku było po porostu dziwnie, nienaturalnie mówić do mnie w innym 

języku niż polski. Chcąc wytworzyć ten nawyk, ZAWSZE zwracam się do niego po 

polsku, a potem innym osobom tłumaczę, co mówię i podkreślam, jakie to dla 

mnie ważne, żeby u dziecka wykształcić dwujęzyczność. Dbam o dwujęzyczność 

dziecka i dbam o to, aby inni uczestnicy rozmowy nie czuli się wykluczeni. W tej 

kolejności. 

Przykładowo siedzę przy stole w kuchni, piję kawę i gawędzę z moją angielską 

koleżanką, która nie zna języka polskiego. Do pokoju wpada mój syn i prosi o coś 

do picia (po polsku prosi, bo mamy taki nawyk).  

1. Najpierw odpowiadam dziecku używając mojego języka, że za chwilkę mu 

naleję wody. 

2. Potem w języku angielskim tłumaczę koleżance sytuację i podkreślam, że 

dla nas to bardzo ważne, żeby mówić po polsku. 

3. Nalewam dziecku wody. 

Tak postępuję od lat samodzielnie przekazując dzieciom język polski wśród 

Anglików. Zapewniam, że jeszcze nikt się nie obraził. Raczej spotykam się z 

podziwem dla mojego zaangażowania w dwujęzyczność. 
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ĆWICZENIE 

Postaraj się głęboko wczytać w poniższe słowa. Zastanów się nad swoją 

dotychczasową postawą w dwujęzycznym wychowaniu i odpowiedz na poniższe 

pytania. 

 

Rodzic, który jest absolutnie pewny, że mówienie do dziecka po 

polsku to najlepszy wybór dla całej rodziny i zamiast „starać się 

mówić po polsku” po prostu mówi po polsku, przekazuje ten spokój i 

wiarę dziecku, które przez to ma większe szanse na aktywną 

dwujęzyczność. 

 

• Czy do tej pory nie zostawiałeś sobie furtki „starając się mówić do dziecka 

po polsku”?  

• Czy nie przyzwalałeś sobie w ten sposób na odstępstwa od przyjętej 

strategii dwujęzycznego wychowania i nie mówiłeś po polsku w chwilach 

zmęczenia czy roztargnienia?  

• Czy nie przekazywałeś w ten sposób dziecku komunikatu, że też 

niekoniecznie powinno zawsze używać języka polskiego w rozmowach z 

Tobą?  

 

„Dziecko nie mówi do mnie po polsku, ale przecież ja staram się mówić do niego 

po polsku” to najczęstsze słowa, które padają od rodziców podczas moich 

konsultacji dla rodzin dwujęzycznych. W rodzicu tkwi tu źródło problemu, a nie 

w dziecku.  

Nie staraj się, tylko mów 
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Tak wydawałoby się niewielka zmiana postawy rodzica ze „staram się mówić po 

polsku” na „mówię po polsku”, a efekt piorunujący. Twoje dziecko potrzebuje 

czuć od Ciebie pewność, że w dwujęzycznym wychowaniu wiesz, co robisz i wiesz, 

dlaczego to robisz. Twój spokój i wiara zwiększą szanse dziecka na aktywną 

dwujęzyczność. 
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MODUŁ 5 korygowanie błędów językowych 

  

 Wobec swojej polszczyzny jestem bardzo wymagająca. Jako jedyne źródło 

języka polskiego dla moich dzieci, dostarczać muszę im prawidłowych wzorców. 

Nie mogę sobie pozwolić na utratę wyrazistości i czystości mojego języka. Nie 

pozwalam sobie na wygodnickie wtrącanie obcych słów do moich wypowiedzi. 

Ty też tak rób, a zobaczysz, jak na tym skorzysta język Twojego dziecka. W 

wypowiedziach dziecka, jak w lustrze zobaczysz swoją mowę, więc musi być jak 

najlepsza! 

Zatem z jednej strony dyscyplinujesz się, kiedy zwracasz się do dziecka. Nie 

popełniasz błędów językowych, nie mówisz niedbale, nie mieszasz języków. Ale 

z drugiej strony… I tu możesz się zdziwić.  

akceptujesz wszystkie wypowiedzi dziecka 

Czy dziecko się zwróci do Ciebie gestem, czy w jednym języku, czy w drugim, czy 

pomiesza języki, czy popełni błędy językowe, Ty się cieszysz, że weszło z Tobą w 

dialog. Pamiętasz z poprzednich lekcji tego ebooka? Dialog jest absolutnie 

priorytetowy, potem relacja, a jako rezultat język. W rozmowie z dzieckiem nie 

koncentrujesz się na formie wypowiedzi dziecka, tylko na treści.  

Ważne jest, co Twoje dziecko chce Ci przekazać, nie jak to robi. 

Cieszysz się, że przychodzi do Ciebie i dzieli się z Tobą swoimi przeżyciami, 

myślami, wątpliwościami. Macie dialog, macie relację. Ale chcecie mieć też język 

(język poprawny i bogaty). Żeby to osiągnąć, zastosuj parafrazę, czyli specjalny 

system poprawiania błędów i rozwijania wypowiedzi dziecka. Jest to metoda 

pozytywna, która nie zniechęci dziecka do dialogu i nie da mu poczucia, że 

zrobiło coś źle. 
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Spójrz na pierwszy przykład na planszy poniżej. Twoje dziecko przychodzi do 

Ciebie i mówi: 

Sam wytrzałem stół po śniadaniu! 

Jak masz ochotę zareagować? Pewnie tak: 

Nie mówi się wytrzałem tylko wytarłem. Powtórz! 

 

ZASTANÓW SIĘ NAD EFEKTAMI TAKIEGO REAGOWANIA NA BŁĘDY JĘZYKOWE DZIECI.  

• Czy w ten sposób dajesz dziecku sygnał, że go słuchasz? NIE 

• Czy w ten sposób dajesz dziecku sygnał, że komunikuje się w sposób 

zrozumiały? NIE 

• Czy w ten sposób dajesz dziecku sygnał, że jest ważne? NIE 

• Czy w ten sposób zachęcasz dziecko do podejmowania z Tobą dialogu i do 

używania Twojego języka? NIE 

• Czy w ten sposób skutecznie poprawisz błąd językowy? NIE (przecież 

powtórzyłeś błędną formę po dziecku, a tym samym ją utrwaliłeś). 

A przecież można inaczej! Przeanalizuj ze mną scenariusz z naszego przykładu 

jeszcze raz. 

PARAFRAZA = TAK + POPRAWNA FORMA 

Twoje dziecko przychodzi do Ciebie i mówi: 

Sam wytrzałem stół po śniadaniu! 
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TY REAGUJESZ Z ZASTOSOWANIEM PARAFRAZY: 

• Koncentrujesz się na treści wypowiedzi dziecka przede wszystkim 

(dostrzegasz to, że dziecko jest dumne z siebie i oczekuje, że Ty docenisz 

jego pomoc). 

• Potwierdzasz, że aktywnie słuchasz dziecka i to co ono mówi jest dla 

Ciebie zrozumiałe (zawierasz to w wymownym TAK). 

• Parafrazujesz wypowiedź dziecka używając właściwej formy (pięknie 

wytarłeś stół). 

 

EFEKT?  

• niezaburzony dialog między Tobą a dzieckiem,  

• wzmocniona relacja między Wami, 

• poprawiony w sposób pozytywny błąd językowy, 

• zachęta do dalszej komunikacji w naszym języku. 

JAK STOSOWAĆ PARAFRAZĘ KORYGUJĄCĄ W PRAKTYCE?  

Słysząc wypowiedź dziecka zawierającą błąd językowy lub elementy z drugiego 

języka zapali Ci się kusząca czerwona żaróweczka z pożądaną formą. Nic 

dziwnego – w końcu jesteś najważniejszym nauczycielem swojego dziecka. 

Chcesz mu pomóc mówić poprawnie, ale jednocześnie chcesz działać mądrze i 

świadomie, abyście jak najczęściej cieszyli się wspólną rozmową budująca Waszą 

relację. Na pożądaną formę, która chcesz, aby zastąpiła tę błędną, nakładasz 

warstwę parafrazy, która waliduje komunikat dziecka i dostarcza mu 

prawidłowych wzorców. 
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Parafrazować możesz zarówno typowe błędy językowe, które pojawiają się także 

u dzieci jednojęzycznych (np. poszłem, wytrzałem), jak i błędy charakterystyczne 

dla dwujęzyczności, jak: 

• wtrącenia słów i wyrażeń z drugiego języka 

• kalki językowe 

• użycie drugiego języka w całej wypowiedzi  

Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko mówiło do Ciebie w Twoim 

języku i żeby robiło to poprawnie, powtarzaj jego wypowiedzi 

w pożądanej formie. 

ĆWICZENIE 

Uzupełnij tabelę przedstawiającą warstwy działania parafrazy. Jakich dokładnie 

słów użyjesz chcąc sparafrazować wypowiedź dziecka? 

 

Wypowiedź dziecka Pożądana forma Zastosowanie parafrazy 

Jaka jest teraz godzina?   

Ładnie dzisiaj wyglądasz 

(do nauczyciela). 

  

Tam stoją dwa dzieci.   

W szkole byłam dzisiaj 

star of the week. 

  

 

PRZYKŁADY 

• Chcesz wiedzieć, która jest teraz godzina. Sprawdźmy razem. 
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• O, chcesz powiedzieć, że Twoja Pani ładnie dziś wygląda? To miłe. 

• Tak, też widzę dwoje dzieci. 

• Fantastycznie, że zostałaś się w szkole gwiazdą tygodnia. Musisz być z 

siebie bardzo dumna! 
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MODUŁ 6 monitorowanie równowagi językowej 

  

 Dominacja językowa to poziom równowagi między dwoma językami 

osoby dwujęzycznej. W praktyce dominacja językowa objawia się najczęściej 

jako mniejsza lub większa przewaga kompetencji w jednym języku nad 

kompetencją w drugim języku. Z dominacją wiąże się termin język dominujący, 

czyli ten język, który osoba dwujęzyczna w danym momencie zna lepiej i który 

preferuje. 

 

DOMINACJA JĘZYKOWA JEST DYNAMICZNA, CZYLI MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ W ZALEŻNOŚCI OD: 

1. ekspozycji na języki (czasu i intensywności kontaktu z danym językiem) 

2. potrzeby korzystania z nich (obecności sytuacji lub osób wywołujących 

konieczność użycia języka) 

3. czynników emocjonalnych (doświadczeń kojarzonych z danym językiem) 

4. czynników społecznych (postrzegania języka w społeczności – prestiżu)  

Wiedząc od czego zależy dominacja językowa w dwujęzyczności, będziesz umiał 

nią kierować w procesie dwujęzycznego wychowania oraz samorozwoju.  

 

DIAGNOZA DOMINACJI JĘZYKOWEJ 

Kierowanie to rozpoczniesz od diagnozy dominacji językowej, czyli sprawdzenia, 

który spośród Twoich języków lub spośród języków Twojego dziecka dominuje i 

w jakich sferach. Możliwe jest, że w pewnych obszarach np. praca będzie 

dominował inny język niż w pozostałych sferach życia. U dziecka sprawdzisz 

dominację językową wykonując test języka samodzielnej zabawy. 
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Podsłuchujesz, kiedy dziecko bawi się samo. Jeżeli w tej zabawie misie, laki czy 

Lego-ludziki mówią w danym języku, najprawdopodobniej jest to język 

dominujący. 

Po co sprawdzać dominację? Odkrycie języka dominującego w danym momencie 

Twojego życia i życia Twojego dziecka to ujrzenie dwujęzyczności jako wagi 

szalkowej przechylonej na stronę tego języka. Chcąc świadomie kierować 

procesem dwujęzycznego wychowania u dziecka a dwujęzycznego samorozwoju 

u siebie, będziesz starał się ustawić szalki w równowadze poprzez dokładanie 

ciężarków po stronie słabszego języka. „Dokładanie ciężarków” to celowe 

działania mające na celu wzmocnienie zdominowanego języka. W dalszej części 

tego modułu dowiesz się, jak to konkretnie robić. 

Równo i adekwatnie do wieku rozwinięte języki to pełna 

dwujęzyczność, czyli cel Twojego działania. 

Dwujęzyczność metaforycznie przedstawiona na obrazku powyżej jest 

teoretycznym modelem idealnym (niektórzy powiedzą nieosiągalnym), ale w 

moim doświadczeniu bardzo przydatnym w praktyce. W kształtowaniu 

dwujęzyczności Twojego dziecka oraz własnej traktuj ten model jako cel, do 

którego dążysz. W ten sposób masz zawsze jasno określony kierunek działania. 

 

MONITOROWANIE DOMINACJI JĘZYKOWEJ 

Po wykonaniu diagnozy dominacji językowej masz dużą szansę zmienić sytuację 

na lepsze, ponieważ dominacja z natury swojej jest dynamiczna. Świadomość 

tego faktu da Ci poczucie sprawczości. Z drugiej strony pamiętaj, że dominacja 

nie ustala się raz na zawsze i wymaga od Ciebie monitorowania. Język, który 

teraz jest dominujący może za jakiś czas stać się językiem zdominowanym i 
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odwrotnie. Jeżeli przegapisz ten zwrot, błędnie będziesz wspierał niewłaściwy 

język i zaniedbywał język, który najbardziej potrzebuje Twojego wsparcia. 

Zarówno poważne zmiany życiowe, jak pójście do szkoły czy zmiana kraju 

zamieszkania, jak i te pozornie nieznaczące, jak dłuższe wakacje czy wizyta babci, 

są w stanie przesunąć dominację. Uważaj na te sytuacje i monitoruj! 

KIEROWANIE DOMINACJĄ JĘZYKOWĄ 

Już wiesz, dlaczego, jak i po co diagnozować dominację językową. Jesteś 

świadomy tego, jak ważne jest ciągłe monitorowanie dominacji językowej.  

Teraz nauczę Cię, jak praktycznie kierować dominacją językową w 

dwujęzycznym wychowaniu dziecka oraz we własnym samorozwoju. Język 

dominujący zostawisz w spokoju, a specjalną opieką otoczysz język, który 

potrzebuje Twojego wsparcia. 

 

1. Zwiększaj ekspozycję  

✓ prowadź dziennik ilości i intensywności kontaktu z językiem (w weekend 

możesz nadrobić straty z tygodnia, w wakacje planuj naładować 

akumulatory językowe na rok szkolny) 

✓ deficyt ilości ekspozycji nadrabiaj jakością (największą jakość ma zawsze 

dialog) 

2. Wywołuj potrzebę korzystania z języka  

✓ aranżuj sytuacje wywołujące konieczność użycia języka (np. zabawa 

pacynką, którą uczymy naszego języka) 

✓ szukaj jednojęzycznych osób, w rozmowie z którymi pojawi się naturalny 

przymus użycia języka 

3. Świadomie łącz użycie języka z pozytywnymi emocjami  
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✓ szukaj miłych doświadczeń kojarzonych z językiem (np. zorganizuj 

naprawdę ekscytujące wakacje w kraju, w którym używa się języka) 

✓ mówiąc o języku, oswajaj go („to nasz język”) 

4. Dbaj o prestiż języka w lokalnej społeczności i w skali globalnej 

✓ postrzegaj prestiż obiektywnie (czy słyszałeś, że sami Polacy najniżej 

oceniają prestiż języka polskiego w świecie?) 

✓ pamiętaj, że znajomość każdego języka to wartość poznawcza i praktyczna  

 

ĆWICZENIE 

Przeanalizuj często spotykaną w rodzinach dwujęzycznych sytuację i odpowiedz 

na pytania. 

Dziecko przed osiągnięciem wieku szkolnego pozostaje w domu pod 

opieką matki – dominuje u niego język matki lub język domu. Na tym 

etapie życia dziecka rodzice podejmują działania mające na celu 

wzmocnienie języka otoczenia, aby dziecko wyrównało swoją 

kompetencję dwujęzyczną (wyrównało szalki dominacji językowej). 

Działania te to chociażby szukanie znajomych reprezentujących język 

otoczenia, uczęszczanie na zajęcia dla dzieci w tym języku, czytanie książek 

i oglądanie telewizji w tym języku.  

1. Jak rozpoczęcie edukacji szkolnej w języku otoczenia może wpłynąć na 

dominację językową dziecka? 

2. Jak rodzice mogą odkryć te zmianę? 

3. Jak zmiana języka dominującego dziecka powinna wpłynąć na 

postępowanie rodziców? 
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ODPOWIEDZI 

1. W większości przypadków wraz z rozpoczęciem edukacji w języku 

otoczenia dominacja językowa wcześniej lub później przesunie się na 

stronę tego języka.  

2. Rodzice powinni monitorować dominację językową u dziecka zwracając 

uwagę na bogactwo słownictwa, poprawność i swobodę wypowiedzi w 

obu językach. Mogą też wykonać opisany powyżej test języka 

samodzielnej zabawy. 

3. Po odkryciu zmiany w dominacji językowej rodzice powinni odwrócić 

swoje dotychczasowe zabiegi i skierować je w stronę języka 

zdominowanego. 
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Moduł 7 nauka czytania i pisania 

 

 Nie zaniedbuj czytania i pisania w obu językach! Najwyższą formą 

dwujęzyczności jest biliteralizm lub dwupiśmienność (ang. biliteralism) czyli 

operowanie wszystkimi czterema kompetencjami w obu językach, czyli: 

rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie. Wszystkie te kompetencje wspierają 

się wzajemnie i wspomagają rozwój i podtrzymanie dwujęzyczności. 

Piśmienność w obu językach jest bardzo cenna dla podtrzymania języka 

mniejszościowego, ponieważ daje dodatkowe możliwości obcowania z żywym 

językiem oraz z rodzimymi użytkownikami tego języka poprzez literaturę oraz 

portale społecznościowe i strony internetowe. Dodatkowo biliteralizm 

umożliwia zdobywanie wiedzy w dwóch językach, co stymuluje rozwój 

poznawczy. 

Dlaczego umiejętność czytania i pisania w dwóch językach jest ważna dla osób 

dwujęzycznych? 

1. Daje dodatkowe narzędzie wspierania obu języków 

• U małych dzieci rodzice mogą aktywnie kształtować dwujęzyczny rozwój 

(patrz treść poświęcona dominacji językowej), ale w miarę upływu czasu 

ich wpływ maleje. 

• Umiejętność czytania i pisania daje dorastającym dzieciom możliwość 

samodzielnego podtrzymywania i rozwijania kompetencji dwujęzycznej. 

2. Otwiera drogę do wyjazdu do kraju związanego z drugim językiem w celu 

podjęcia studiów czy pracy 
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Już rozumiesz, że dla uzyskania pełni korzyści z dwujęzyczności oraz dla 

utrzymania dwujęzyczności na całe życie nie wystarczy tylko mówić!  

TRZEBA TAKŻE PISAĆ I CZYTAĆ 

 

Nie obawiaj się, że dziecku lub uczniowi będą się myliły dwa alfabety. Dzieci 

naturalnie po pewnym czasie rozdzielają języki w wersji pisanej podobnie jak 

wcześniej uczyniły to w wersji mówionej. 

W sytuacji dwujęzyczności naukę czytania i pisania można wprowadzać na trzy 

sposoby (równie skutecznie): 

1. rozpocząć od języka mniejszości jeszcze przed rozpoczęciem edukacji 

szkolnej 

2. prowadzić naukę równolegle w obu językach 

3. po poznaniu przez dziecko lub ucznia podstawowych zasad czytania i 

pisania w języku większości zaadaptować te umiejętności do języka 

mniejszości 

Którą z powyższych opcji wybierzesz, zależy od Twoich możliwości oraz od 

gotowości Twojego dziecka lub ucznia do nauki.  

Najbardziej polecanym przez ekspertów rozwiązaniem jest opcja pierwsza, 

ponieważ daje Ci szansę położenia solidnych fundamentów pisanego języka 

mniejszości zanim Twoje dziecko lub uczeń wraz z rozpoczęciem szkoły 

regularnej mocno wejdzie w świat języka większości. Rozpocznij naukę w formie 

zabawy, kiedy tylko zauważysz u dziecka lub ucznia zainteresowanie światem 

liter. Z racji dwujęzyczności to zainteresowanie może się ujawnić już w wieku 3-

4 lat. Dzieci dwujęzyczne, posiadając dwa systemy językowe, często 
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podświadomie je porównują i dzięki temu uzyskują większą świadomość 

metajęzykową (umiejętność mówienia o mówieniu), a, co za tym idzie, bywają 

wcześniej gotowe do podjęcia nauki czytania i pisania. 

PAMIĘTAJ! KAŻDE DZIECKO JEST INNE! MOJE POCIECHY - OBIE DWUJĘZYCZNE OD 

URODZENIA - WYKAZAŁY ZAINTERESOWANIE ŚWIATEM LITER W RÓŻNYM WIEKU I PRZEZ 

TO INACZEJ ODBYWAŁA SIĘ U NICH DWUJĘZYCZNA NAUKA CZYTANIA I PISANIA. 

 

PRZYKŁAD: 

• Moja córka czytała i pisała proste teksty w języku polskim jeszcze przed 

rozpoczęciem szkoły brytyjskiej, ponieważ po prostu była na to gotowa. 

Tę gotowość pokazywała pytając o litery, o to, co jest w książkach 

napisane, a jeszcze wcześniej próbując rozpoznawać nazwy sklepów i 

produktów (czytając globalnie). Ja tę gotowość zauważyłam i uczyłyśmy 

się polskiego alfabetu z wykorzystaniem literkowych magnesów na 

lodówce. 

• Syn uczył się wg drugiej opcji, czyli równolegle w dwóch językach, 

ponieważ dojrzał do nauki nieco później (za to wcześniej nauczył się 

jeździć na hulajnodze). 

• Efekty nauki u obojga są jednakowo dobre. Cały czas chętnie, sprawnie i 

skutecznie czytają po polsku i po angielsku. 

Równoległą naukę w obu językach prowadzisz na zasadzie podążania z nauką w 

języku mniejszości za nauką szkolną w języku większości. Jeżeli alfabety w obu 

językach są podobne, jak np. w polskim i angielskim, masz jeszcze łatwiejsze 

zadanie! 
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Na początek skup się na literach, które "czyta" się podobnie i stosuj podobne 

techniki do tych stosowanych w szkole: 

• Jeżeli w regularnej szkole Twojego dziecka lub ucznia głoskuje się wyrazy 

(metoda Phonics), to w Waszym języku też głoskuj np. dziecko w szkole 

uczyło się dzielić i łączyć proste angielskie wyrazy typu: mat m-a-t, a po 

lekcjach z mamą lub w szkole polonijnej z nauczycielem wykorzystuje 

nabyte umiejętności syntezy i analizy fonemowej do pracy na polskich 

wyrazach typu dom d-o-m. 

• Jeżeli w regularnej szkole Twojego dziecka stosuje się metodę sylabową, 

to oczywiście w domu lub szkole polonijnej podążacie za nią! 

EFEKTEM PODĄŻANIA ZA REGULARNĄ SZKOŁĄ JEST ZMNIEJSZENIE WYSIŁKU ORAZ CZASU 

POTRZEBNEGO DO OPANOWANIA DWÓCH SYSTEMÓW PISMA. CZY TO NIE PIĘKNE, ŻE 

BĘDZIECIE MIEĆ WIĘCEJ CZASU I ENERGII NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ?! 

Oprócz metod, które Twoje dziecko lub uczeń zna ze szkoły regularnej, stosuj też 

ten sam krój pisma w obu językach. Tam, gdzie trzeba, dorysuj lub usuń literom 

ogonki, kreski i kropki, a "magicznie" staną się gotowe do wykorzystania w 

Waszym drugim języku! Wtedy zaoszczędzicie jeszcze więcej czasu i wysiłku, 

które możecie przeznaczyć na rozwijanie innych (moim zdaniem często 

ważniejszych niż kaligrafia) aspektów komunikacji dwujęzycznej, jak np. 

słownictwo czy czytanie ze zrozumieniem. ALE jeżeli Twoje dziecko lub uczeń 

jest zafascynowane nowym krojem liter i z nauki dwujęzycznej kaligrafii czerpie 

przyjemność, oczywiście możecie się jej uczyć. 
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ZAWSZE PODĄŻAJ ZA TWOIM DZIECKIEM LUB UCZNIEM.  

Jeżeli korzystasz w nauce z opcji trzeciej, czyli nauki czytania i pisania w języku 

mniejszości po tym, jak dziecko lub uczeń opanowało już te umiejętności w 

języku większości, zasady opisane powyżej możesz zastosować w każdym 

momencie. Jeżeli podążysz za metodami oraz krojem pisma znanymi ze szkoły 

regularnej, będziesz zdziwiony, jak szybko Twoje dziecko lub uczeń zacznie 

czytać i pisać w dwóch językach! 

 

ĆWICZENIE 

Do nauki czytania i pisania metodą analityczno-syntetyczną (wiodącą metodą w 

Polsce i wielu innych krajach jak np. Wielka Brytania) na długo przed zabawą 

literami potrzebne jest opanowanie dwóch podstawowych umiejętności: 

1. umiejętność podziału słyszanego wyrazu na głoski (analiza) 

2. umiejętność połączenia pojedynczych głosek w wyraz (synteza) 

Obydwie te umiejętności są oparte na słuchu i operacjach mentalnych i nie 

wymagają znajomości liter. Często wyłączenie kanału wzrokowego poprzez 

zamknięcie oczu wręcz pomaga prawidłowo wykonać zadania analizy i syntezy. 

Sprawdź, czy Ty potrafisz dzielić wyrazy i łączyć głoski. Przekonasz się, że nie 

zawsze jest to takie proste. 

Ważne zasady potrzebne do prawidłowego wykonania ćwiczenia: 

• wymów wyraz głośno i powoli 

• wyodrębnij w nim wszystkie słyszalne dźwięki mowy 

• zwrócić uwagę na dwuznaki oraz literę i, która nie zawsze oznacza głoskę 
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• nie operujesz literami tylko głoskami, zatem nie chodzi o to, jak się wyrazy 

pisze, tylko, jak się je wymawia i słyszy np. wyraz "książka" przegłoskujesz 

jako "k-ś-ą-sz-k-a" 

• składniki wyrazów, czyli głoski wybrzmiewasz jako pojedyncze dźwięki np. 

"b" (nie "be" czy "by") 

Twoje zadanie: 

Podziel następujące wyrazy na głoski (inaczej wykonaj analizę fonemową): 

1. mama, sok, kot, mleko, stołek, okno, krowa,  

2. mucha, szafa, siodło, zima, księżyc, rzeka, wóz, 

3. krokodyl, telefon, lokomotywa, kaloryfer, komputer.  

Przy której grupie wyrazów zadanie było dla Ciebie najtrudniejsze? A przy której 

najłatwiejsze? Czy myślisz, że dziecko będzie myślało podobnie? 

Rozwiązanie zadania znajdziesz poniżej. 

 

ROZWIĄZANIE ĆWICZENIA 

Wyrazy z zadania powinieneś podzielić następująco (prawidłowe wykonanie 

ćwiczenia demonstruję też w filmie): 

1. m-a-m-a, s-o-k, k-o-t, m-l-e-k-o, s-t-o-ł-e-k, o-k-n-o, k-r-o-w-a, 

2. m-u-ch-a, sz-a-f-a, ś-o-d-ł-o, ź-i-m-a, k-ś-ę-ż-y-c, rz-e-k-a, w-ó-s, 

3. k-r-o-k-o-d-y-l, t-e-l-e-f-o-n, l-o-k-o-m-o-t-y-w-a, k-a-l-o-r-y-f-e-r, k-o-m-p-

u-t-e-r.   
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Najłatwiejsze dla dzieci i dla dorosłych są wyrazy z pierwszej grupy. Są krótkie, 

proste fonetycznie i nie zawierają rozbieżności między mową a pismem. 

Wyrazy z drugiej grupy są wyjątkowo trudne dla dorosłych, ponieważ są oni 

często silnie przyzwyczajeni do widoku wyrazów, co może przesłaniać brzmienie. 

To zadanie opiera się na brzmieniu tylko i wyłącznie! Mogą się pojawić błędy 

typu w-ó-z, które wynikają z wymowy doliterowej. Dzieci, które nie potrafią 

jeszcze czytać, będą intuicyjnie wychwytywać głoski, które słyszą i mogą to 

zadanie wykonać lepiej niż niejeden dorosły. 

Wyrazy z trzeciej grupy zawierają wiele głosek i wiele liter, więc z pozoru ich 

podział może wydawać się trudny. Nie jest to zwykle prawdą. Liczba głosek i liter 

w wyrazach jest ta sama, nie ma rozbieżności między mową a pismem, ponieważ 

pisze się zgodnie z brzmieniem. Jedyną trudnością dla dzieci może być tu sama 

długość wyrazu, która obciąża pamięć słuchową. Mogą się pojawić błędy typu 

zgubienie lub zamiana kolejności głosek. 

Jeżeli nie wykonałeś tego zadania w 100% poprawnie, nie 

martw się! Nic Ci nie jest. 

Po prostu po tak wielu latach obcowania z językiem w formie 

pisanej trudno Ci jest się od niej oderwać i skupić na samym 

brzmieniu.  

Poćwicz razem z dzieckiem lub uczniem! 
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MODUŁ 8 priorytety w kształtowaniu komunikacji dwujęzycznej 

 

 W każdym działaniu, jakie podejmujesz, kierujesz się pewnymi zasadami. 

Te zasady oparte są na priorytetach, które bardziej lub mniej świadomie 

ustaliłeś na początku działania. Po skończeniu tego ebooka w dwujęzycznym 

wychowaniu dziecka i w dwujęzycznym samorozwoju dorosłego priorytety 

będziesz ustalać tylko świadomie. 

W komunikacji zarówno jednojęzycznej jak i dwujęzycznej 

najważniejsza jest skuteczność, czyli możliwość 

wykorzystywania języka do określonego celu.  

To jest Twój priorytet! Proste, prawda? Po to uczysz się drugiego języka czy 

stwarzasz dziecku lub uczniowi warunki do przyswajania i rozwijania drugiego 

języka, aby ten język stał się dodatkowym i skutecznym narzędziem 

komunikacji. 

• Aby w tym języku móc skutecznie przekazać swoje myśli, uczucia i 

doświadczenia. 

• Aby przy jego pomocy "załatwić" różne sprawy, czyli spełnić określone 

cele. 

To wyznacza pierwszy i podstawowy PRIORYTET w Twoich działaniach mających 

na celu rozwój aktywnej dwujęzyczności u dziecka/ucznia i u siebie. Już wiesz z 

poprzednich rozdziałów, że te dwa procesy powinny iść w parze. Twoim 

następnym priorytetem jest nauka czytania i pisania oraz wyważona stymulacja 

językowa. 
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Powyższe priorytety w dwujęzyczności spełnisz przede wszystkim stosując 

DIALOG w wychowaniu i edukacji oraz promując codzienną rozmowę i 

analogową zabawę w rodzinie. To już wiesz z poprzednich rozdziałów i doceniasz 

wartość tej wiedzy 👍 

CO JESZCZE MOŻESZ ROBIĆ, ABY BARDZIEJ ŚWIADOMIE KSZTAŁTOWAĆ PRIORYTETY W 

DWUJĘZYCZNYM WYCHOWANIU I SAMOROZWOJU? 

• Rozwijaj słownictwo! Do skutecznej komunikacji dwujęzycznej zarówno u 

dzieci jak i dorosłych niezwykle potrzebne jest bogate słownictwo, aby 

móc bez wysiłku nazwać swoje myśli. Rozwijająco na słownik działa 

czytanie książek i czasopism oraz słuchanie audiobooków, audycji 

radiowych i podkastów. 

• Trenuj wymowę! Aby skutecznie komunikować się w danym języku, 

ważna jest też wyrazista wymowa. W dwujęzyczności nie chodzi tu tak 

bardzo o natywny akcent (choć dążyć do niego należy zawsze), ale o to, 

aby wymowa nie utrudniała rozmówcy zrozumienia tego, co mówisz. 

Często nieumiejętne artykułowanie słów może spowodować ich 

niezrozumienie lub pomylenie z innym znaczeniem. 

• Ćwicz naturalną komunikację! O umiejętność skutecznej komunikacji 

dbasz też trenując swobodę używania języka. Angażujesz siebie lub 

dziecko/ucznia do udziału w aranżowanych oraz prawdziwych sytuacjach 

komunikacyjnych np. rozmowa na placu zabaw, kupowanie biletu w 

kiosku, umawianie wizyty u lekarza. W ten sposób uczysz dziecko/ucznia i 

przekonujesz siebie, że język nie jest sztucznym tworem obecnym tylko w 

elementarzu, ale żywym narzędziem, które może być wykorzystane w 

prawdziwym świecie. Jeżeli "na sucho" przećwiczycie pewne sytuacje 
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komunikacyjne, później poczujecie większą pewność siebie, kiedy 

znajdziecie się w podobnych sytuacjach w realu.  

Oprócz skutecznej komunikacji w dwujęzyczności dbasz o kształtowanie 

umiejętności czytania i pisania. To Twój priorytet numer dwa. Jak uczyć czytać i 

pisać w dwóch językach, dowiedziałeś się w poprzednim module. 

Trzecim priorytetem jest wyważona stymulacja językowa inaczej kierowanie 

dynamiczną dominacją językową. Kierowanie to sprowadza się do 

diagnozowania i monitorowania sytuacji językowej, czyli dostrzegania, który 

język jest słabszy i wymaga wsparcia. Następnie koncentrujesz swoje wysiłki na 

tym języku, aby maksymalnie zrównoważyć stymulację językową i dać obu 

językom zbliżone szanse rozwoju. Wróć do modułu 6, jeżeli potrzebujesz 

odświeżyć swoją wiedzę na ten temat. 

 

 

ĆWICZENIE 

W tym module Twoim zadaniem będzie rozwiązanie krótkiego quizu 

sprawdzającego Twoją wiedzę zdobytą dzięki tej książce. 

Powodzenia! 

DWUJĘZYCZNOŚC ŁĄCZY I DAJE MOC – QUIZ 

W każdym pytaniu wybierz jedną, prawidłową odpowiedź. 

1. Co jest najważniejszym priorytetem w kształtowaniu komunikacji 

dwujęzycznej? 
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a) natywna wymowa 

b) skuteczna komunikacja 

c) nauka kaligrafii 

2. Czy zaburzenia mowy u dzieci dwujęzycznych występują częściej, rzadziej 

czy jednakowo często w porównaniu z jednojęzycznymi rówieśnikami? 

a) jednakowo często 

b) częściej 

c) rzadziej 

3. Którego zabiegu NIE obejmuje dostarczanie prawidłowych wzorców 

językowych dziecku? 

a) unikanie błędów językowych 

b) unikanie mowy niedbałej 

c) mówienie głośniej 

d) unikanie mieszania języków w obrębie jednej wypowiedzi 

4. Od czego zależy dominacja językowa? 

a) czynniki emocjonalne 

b) ekspozycja na języki 

c) potrzeba korzystania z języków 

d) prestiż języka 

e) wszystkie powyższe czynniki 

5. Kiedy dziecko najefektywniej uczy się języka? 

a) rozmawiając z rodzicem podczas codziennych czynności 

b) na formalnych lekcjach 

http://bilingualhouse.com/


© dr Aneta Nott-Bower Bilingual House 

 

 

 40 

6. Jak reagować na błędy językowe w wypowiedziach dziecka? 

a) ignorować 

b) zwracać uwagę w sposób "nie mówi się ..., tylko ..." 

c) parafrazować i dawać poprawne wzorce 

7. Jaka jest najważniejsza korzyść z umiejętności czytania i pisania w dwóch 

językach? 

a) dodatkowe narzędzie wspierania obu języków 

b) znajomość dwóch krojów pisma 

c) wyręczenie rodzica od czytania książek 

8. Które z poniższych stwierdzeń jest mitem? 

a) osoby dwujęzyczne powinny skutecznie funkcjonować w obu językach 

b) dzieci uczą się języków tak samo jak dorośli 

c) największego wsparcia wymaga język mniejszości 

d) wychowanie dwujęzyczne powinno odbywać się w atmosferze akceptacji 

dla obu języków i obu kultur 

9. Ile głosek ma wyraz "księżyc"? 

a) 6 

b) 7 

c) 5 

10. Jakie zalety ma korzystanie z tego samego kroju pisma w obu językach? 

a) oszczędność czasu i wysiłku 

b) ułatwienie nauki czytania 

http://bilingualhouse.com/


© dr Aneta Nott-Bower Bilingual House 

 

 

 41 

c) zabawa językiem 

11. Biorąc pod uwagę skuteczność komunikacji, co jest ważniejsze w 

dwujęzycznej edukacji? 

a) doskonała znajomość ortografii 

b) umiejętność nawiązania przyjaźni na podwórku 

c) wiedza na temat gatunków literackich 

12. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddaje sposób postrzegania 

dwujęzyczności, jaki poznałeś w tym ebooku? 

a) dwujęzyczność jest darem, na który trzeba zapracować 

b) dwujęzyczność jest zbędnym obciążeniem 

c) dwujęzyczność jest łatwa i przychodzi sama 

13. Jak można zaoszczędzić czas i wysiłek podczas dwujęzycznej nauki 

czytania i pisania? 

a) korzystać ze specjalistycznych materiałów 

b) poczekać aż dziecko będzie starsze 

c) podążać za metodami oraz krojem pisma stosowanymi w szkole 

regularnej 

14. Jaka zależność występuje między dwujęzycznością i dwukulturowością? 

a) dwukulturowość kształtuje dwujęzyczność 

b) dwujęzyczność kształtuje dwukulturowość 

c) zależność dwukierunkowa 
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ROZWIĄZANIE QUIZU 

1. Co jest najważniejszym priorytetem w kształtowaniu komunikacji 

dwujęzycznej? 

a) natywna wymowa 

b) skuteczna komunikacja 

c) nauka kaligrafii 

2. Czy zaburzenia mowy u dzieci dwujęzycznych występują częściej, rzadziej 

czy jednakowo często w porównaniu z jednojęzycznymi rówieśnikami? 

a) jednakowo często 

b) częściej 

c) rzadziej 

3. Którego zabiegu NIE obejmuje dostarczanie prawidłowych wzorców 

językowych dziecku? 

a) unikanie błędów językowych 

b) unikanie mowy niedbałej 

c) mówienie głośniej 

d) unikanie mieszania języków w obrębie jednej wypowiedzi 

4. Od czego zależy dominacja językowa? 

a) czynniki emocjonalne 

b) ekspozycja na języki 

c) potrzeba korzystania z języków 

d) prestiż języka 

e) wszystkie powyższe czynniki 
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5. Kiedy dziecko najefektywniej uczy się języka? 

a) rozmawiając z rodzicem podczas codziennych czynności 

b) na formalnych lekcjach 

6. Jak reagować na błędy językowe w wypowiedziach dziecka? 

a) ignorować 

b) zwracać uwagę w sposób "nie mówi się ..., tylko ..." 

c) parafrazować i dawać poprawne wzorce 

7. Jaka jest najważniejsza korzyść z umiejętności czytania i pisania w dwóch 

językach? 

a) dodatkowe narzędzie wspierania obu języków 

b) znajomość dwóch krojów pisma 

c) wyręczenie rodzica od czytania książek 

8. Które z poniższych stwierdzeń jest mitem? 

a) osoby dwujęzyczne powinny skutecznie funkcjonować w obu językach 

b) dzieci uczą się języków tak samo jak dorośli 

c) największego wsparcia wymaga język mniejszości 

d) wychowanie dwujęzyczne powinno odbywać się w atmosferze 

akceptacji dla obu języków i obu kultur 

9. Ile głosek ma wyraz "księżyc"? 

a) 6 

b) 7 

c) 5 
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10. Jakie zalety ma korzystanie z tego samego kroju pisma w obu językach? 

a) oszczędność czasu i wysiłku 

b) ułatwienie nauki czytania 

c) zabawa językiem 

11. Biorąc pod uwagę skuteczność komunikacji, co jest ważniejsze w 

dwujęzycznej edukacji? 

a) doskonała znajomość ortografii 

b) umiejętność nawiązania przyjaźni na podwórku 

c) wiedza na temat gatunków literackich 

12. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddaje sposób postrzegania 

dwujęzyczności, jaki poznałeś w tym ebooku? 

a) dwujęzyczność jest darem, na który trzeba zapracować 

b) dwujęzyczność jest zbędnym obciążeniem 

c) dwujęzyczność jest łatwa i przychodzi sama 

13. Jak można zaoszczędzić czas i wysiłek podczas dwujęzycznej nauki 

czytania i pisania? 

a) korzystać ze specjalistycznych materiałów 

b) poczekać aż dziecko będzie starsze 

c) podążać za metodami oraz krojem pisma stosowanymi w szkole 

regularnej 

14. Jaka zależność występuje między dwujęzycznością i dwukulturowością? 

a) dwukulturowość kształtuje dwujęzyczność 
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b) dwujęzyczność kształtuje dwukulturowość 

c) zależność dwukierunkowa 

Dobra robota!  
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Wykorzystaj zdobytą wiedzę 

  

 Zakończyliśmy już wspólną podróż z ebookiem "Dwujęzyczność łączy i 

daje moc". Celem, jaki mi przyświecał było przekazanie Ci moich doświadczeń 

zawodowych oraz osobistych. 

Mój ebook zmotywował Cię do działania i dał Ci wiedzę praktyczną dotyczącą 

dwujęzycznego wychowania dzieci oraz dwujęzycznego samorozwoju 

dorosłego.  

Teraz już wiesz, że te dwa procesy powinny iść w parze, ponieważ dwujęzyczny 

rodzic ma najlepszą szansę na 

SUKCES W DWUJĘZYCZNYM WYCHOWANIU DZIECKA 

 

Jestem pewna, że po skończeniu ebooka "Dwujęzyczność łączy i daje moc" już 

potrafisz odpowiedzieć na pytania, które zadałam na początku. Sprawdź swoją 

wiedzę, postawę i motywację! 
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Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach 

Q A 

Jak będę opierać swoje działania o 

najnowszą i najrzetelniejszą wiedzę z 

zakresu dwujęzyczności? 

Jeśli usłyszę lub przeczytam opinię na temat dwujęzyczności, podejdę do niej 

krytycznie. Skorzystam z rzetelnego źródła, aby zweryfikować ten pogląd i sprawdzić 

czy nie jest mitem - pozostałością po przestarzałym podejściu do dwujęzyczności. 

Jaki wpływ na efekty dwujęzycznego 

wychowania i samorozwoju ma moja 

postawa do dwujęzyczności? 

Moja postawa ma ogromny wpływ! Wzbudzę w sobie i w dziecku sympatię do naszego 

języka, a efekty naszej nauki mnie zaskoczą. Jednocześnie codziennie będę doceniać 

wysiłek i wytrwałość potrzebne do osiągnięcia dwujęzyczności. 

Jak będę łączyć dwujęzyczność z 

dwukulturowością i po co? 

Dwujęzyczne wychowanie i samorozwój będę prowadzić w atmosferze akceptacji i 

szacunku dla obu kultur. W ten sposób nie tylko wspomogę rozwój komunikacji, ale też 

rozwój tożsamości. 

Jak będę opierać dwujęzyczne 

wychowanie na dialogu z dzieckiem? 

Prowadzenie partnerskiego dialogu z dzieckiem od początku zbuduje między nami 

głęboką więź. Ta więź pozwoli rozwinąć się naszemu językowi. Formalne nauczanie 

uzupełni przekazywanie języka przy naszych zwykłych czynnościach. 

Czy będę koncentrować się na formie 

czy na treści wypowiedzi dziecka? 

Zdecydowanie na treści! Sam dam dziecku jak najlepsze wzorce językowe, a w zamian 

będę akceptować od dziecka wypowiedzi w każdej formie. 

Jak będę w sposób pozytywny rozwijać 

języki dziecka oraz korygować błędy 

językowe? 

Zacznę od dialogu, dbam o relację, a jako rezultat język rozwija się naturalnie. Chcę, 

aby język dziecka był poprawny i bogaty, a jednocześnie nie chcę dać mu negatywnych 

sygnałów. Stosuję PARAFRAZĘ, czyli powtarzam wypowiedź dziecka w poprawnej 

formie. 

Dlaczego monitorowanie równowagi 

językowej jest istotą dwujęzycznego 

wychowania? 

Monitorowanie równowagi językowej jest dla mnie ważne, aby wiedzieć, który język 

jest w danym momencie słabszy i wymaga specjalnego wsparcia. W ten sposób dążę do 

możliwie najbardziej zrównoważonej dwujęzyczności, czyli tej najbardziej idealnej. 

Jaki związek ma prestiż danego języka z 

efektami jego przyswajania i uczenia 

się? 

Im wyższy prestiż języka, tym chętniej i skuteczniej się go uczę. Pamiętam, że prestiż 

języka jest rzeczą względną! Dla dziecka język, w którym ustala relacje ze mną jest 

zawsze prestiżowy po prostu dlatego, że jest "nasz". 

Jak mogę nauczyć dziecko czytać i pisać 

w dwóch językach? 

Bazując na metodach nauczania oraz kroju pisma stosowanych w szkole 

większościowej. Zaoszczędzę w ten sposób dużo czasu i ułatwię życie całej rodzinie! 

Jakie są moje priorytety w 

kształtowaniu mowy dziecka 

dwujęzycznego? 

Najważniejsza jest skuteczność komunikacji, czyli umiejętność wykorzystania języka 

jako narzędzia. Przekazanie myśli, uczuć, doświadczeń i planów w sposób zrozumiały 

dla odbiorcy. Popracuję nad słownictwem, wymową i naturalną komunikacją. 

Gdzie mogę szukać 

zindywidualizowanej recepty na 

dwujęzyczność w mojej rodzinie?  

Poszukam tej recepty najpierw w sobie. Stworzę ją na podstawie wiedzy zdobytej w 

tym ebooku. Teraz już potrafię! 
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Trochę zmieniło się Twoje myślenie, prawda? Bardzo się cieszę! Tabelę 

wydrukuj i powieś w widocznym miejscu np. na lodówce lub w pokoju 

nauczycielskim Twojej szkoły. To pomoże Ci utrzymać zaangażowanie i 

motywację, jakie zdobyłeś dzięki temu ebookowi.  

Literatura wykorzystana do przygotowania tego ebooka może Ci teraz posłużyć 

do pogłębienia swojej wiedzy. 

1. Baumgartner Bogumiła Przeżyć Dwujęzyczność. Jak Wychować Dziecko 

Dwujęzycznie. 

2. Pearson Zurer Barbara Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla 

rodziców (i nie tylko). 

3. Colin Baker Parents' and Teachers' Guide to Bilingualism. 

4. Annika Bourgogne Be Bilingual – Practical Ideas for Multilingual Families. 

Być może do tej pory próbowałeś działać na polu dwujęzyczności na własną rękę, 

próbując zlepić różne informacje i porady z różnych źródeł. Często taka 

pozlepiana wiedza nie działa, ponieważ jest fragmentaryczna i nie wywołuje 

działań systemowych. Dodatkowo nie wiedziałeś, jak aplikować zdobytą wiedzę 

do Twojej, indywidualnej sytuacji. Na szczęście trafiłeś na ebook "Dwujęzyczność 

łączy i daje moc". Teraz masz w głowie już większy porządek i skrystalizowany 

plan działania. Dzięki temu ebookowi będzie Ci łatwiej samodzielnie odnaleźć 

receptę na dwujęzyczność! 

Potraktuj ten ebook jako przygotowanie do wprowadzenia w 

życie konsekwentnych, systemowych działań, które nareszcie 

przyniosą oczekiwany rezultat - aktywną dwujęzyczność u 

Ciebie i u dziecka lub ucznia! 
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Nadal masz z dwujęzycznością pod górkę? Na Twojej drodze nigdy nie jesteś 

sam! Możesz skorzystać z innych form wsparcia oferowanych przez Bilingual 

House. 

• Jeżeli wciąż czujesz niedosyt wiedzy zaglądaj regularnie na stronę 

BILINGUAL HOUSE, śledź na Facebooku oraz na Instagramie. 

• Jeżeli potrzebujesz dodatkowego wsparcia lub masz pytania, napisz do 

mnie info@bilingualhouse.com 

• Jeżeli poszukujesz profesjonalnie przygotowanego planu na 

dwujęzyczność w Twojej rodzinie, zapraszam Cię na konsultację Bilingual 

Family online. 

• Jeżeli poszukujesz konkretnej i skutecznej pomocy w doskonaleniu języka 

polskiego Twojego dwujęzycznego dziecka, zapisz się na konsultacje 

językowe online dla dzieci (język polski). 

• Jeżeli chcesz mówić po angielsku jak native (tak, jest to możliwe), poznaj 

nowatorskie konsultacje online z wymowy angielskiej dla Polaków. 

Wszyscy czytelnicy tego ebooka otrzymują specjalną zniżkę na konsultacje w 

Bilingual House w wysokości 10% na hasło "Dwujęzyczność łączy i daje moc". 

Zapisy na wszystkie konsultacje przyjmuję pod 

adresem info@bilingualhouse.com 

Do zobaczenia! 

Serdeczności 

dr Aneta Nott-Bower 

P.S. Nie działaj na oślep! 
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© dr Aneta Nott-Bower 

doktor językoznawstwa  

absolwentka magisterskich studiów na kierunku logopedia  

twórczyni Bilingual House 

 

UWAGI 

Treści zawarte w tym ebooku dostępne są w poszerzonym zakresie także jako 

interaktywny kurs online zawierający dodatkowo materiały wideo. 

Treści zawarte w ebooku są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich 

kopiowania i udostępniania.  

Ebook ma charakter pedagogiczny. Ma na celu usprawnienie działań leżących u 

podstaw nauki i przyswajania dwóch lub większej liczby języków, co nie może 

być uznawane za metodę terapii czy diagnostyki. Treść ebooka ma wyłącznie 

charakter informacyjny i w związku z tym nie może być uznawana za poradę 

specjalisty ani za środek zastępujący taką poradę. 

Ebook zawiera ogólnodostępne ilustracje objęte licencją Creative Commons. 

http://bilingualhouse.com/
http://bilingualhouse.com/
http://bilingualhouse.com/kursy-online/#!course/zeQOn/

