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ZASÓB SŁOWNICTWA UCZNIÓW KLAS NIŻSZYCH 
I JEGO KONSEKWENCJE DYDAKTYCZNE

1. Sposoby wzbogacania słownictwa uczniów w środowisku szkolnym

Potrzeba ludzi wszechstronnie wykształconych i twórczych, wynika z roz
woju współczesnego społeczeństwa. Edukacja wczesnoszkolna zmierza do uk
ształtowania osobowości ucznia zdolnego do samodzielnego myślenia, podej
mowania nowych problemów i przeżywania radości z ich rozstrzygania. Reali
zację tych zadań umożliwia odpowiedni zasób wiedzy i sprawne opanowanie 
wielu umiejętności. Umiejętnością, która pozostanie głównym sposobem zdo
bywania wiedzy w ciągu całego życia jest sprawne słownictwo. Um iejętność ta 
została zaliczona do osiągnięć koniecznych na szczeblu edukacji wczesnoszkol- 
nej, wymaga zatem szczególnej troski nauczyciela w pierwszym  okresie nauki 
szkolnej i stałej uwagi na etapie nauki systematycznej (Jakubowicz-Bryx 2002a, 
s. 559).

Szkoła znacząco oddziałuje na zmianę sposobu mówienia. Realizuje syste
matycznie program  z zakresu wiedzy o języku ojczystym. Głównym bowiem 
celem nauczania języka polskiego jest wdrażanie do posługiwania się językiem  
ogólnopolskim, kształtowanie sprawności w zakresie mówienia, czytania i pisa
nia. W  szkole dziecko wzbogaca swój zasób leksykalny, jego repertuar języko
wy urozmaica się. Dzięki specjalnym zabiegom szkolnym, a mianowicie: ćwi
czeniom słownikowo-frazeołogicznym i syntaktycznym, czytaniu i opracowy
waniu tekstów, ćwiczeniom w mówieniu i pisaniu oraz ćwiczeniom gramatycz- 
no-ortograficznym z elementami wiedzy o języku, poznaje liczne warianty styli
styczne, które sprawiają, że język będzie piękny i bogaty, a także poprawny pod 
każdym względem (Jakubowicz-Bryx 2002b, s.73). „Bogactwo lub ubóstwo 
leksykalne decyduje o stopniu precyzji wypowiedzi, która odgrywa ważną rolę 
w procesie porozumiewania się” (Laskowski, Polański 1984, s. 221).

Pełna i skuteczna realizacja programu kształcenia językow ego musi mieć 
charakter wielostronny, zróżnicowany, polimetodyczny i ściśle łączyć się 
z pozostałymi składnikami edukacji polonistycznej, tj. z poznawaniem  dzieł 
sztuki, słowa i obrazu. Z punktu widzenia teorii pedagogicznej i wychowania 
ważne znaczenie dla procesu dydaktycznego ma integracja ustnej i pisanej ko
munikacji językowej z kom unikacją literacką i kulturalną, tj. teatralną, filmową,
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plastyczną, muzyczną; audydtywną, audiowizualną, jak  też korelacja nauki mo
wy ojczystej z językami obcymi, szczególnie z tymi, których uczy się na kolej
nych poziomach edukacyjnych szkoły (Kida 1990).

Umiejętności w posługiwaniu się językiem  kształcimy poprzez organizowa
nie sytuacji pobudzających swobodne wypowiedzi uczniów, to, co ich interesuje 
z otaczającej rzeczywistości. M ateriał, który pobudzi do mówienia i pisania, 
wyzwala zaciekawienie i przeżycia emocjonalne. Należy „wdrażać uczniów do 
umiejętności postrzegania i oceniania stosunków w poznawanej rzeczywistości 
i odpowiedniego językow ego ich transform owania” (Bober-Pełzowska 1983, 
s. 99). I. Dąmbska w swojej książce pisze, że język to operator poznawczy. 
W myśl tego dzieci powinny posiąść taki zasób słownikowy i syntaktyczny da
nej rzeczywistości, aby potrafiły dokonać jej analizy, odnaleźć stosunki, jakie 
w niej zachodzą (1967).

Język dziecka w klasach niższych jes t różny. Tak jak  każdy uczeń stanowi 
indywiduum w procesie edukacji, tak i mówi inaczej, odmiennie aniżeli rówie
śnicy, a zatem na poziomie odpowiadającym  jego rozwojowi. Rozwój języka dla 
jednostki jest odrębnym procesem  i przebiega w zależności od jego  właściwości 
intelektualnych. Główny kierunek m ówienia w szkole wyznacza treści tematu, 
który jest podejmowany na danym zajęciu, gdyż to właśnie jem u podporządko
wany jest przekaz językowy. Uczeń występując w roli referującego, czyli odpo
wiadającego na pytanie postawione przez nauczyciela, pełni funkcję informa- 
tyw ną przekazu. Ona właśnie stanowi trzon na lekcjach, natom iast pozostałe 
schodzą na plan dalszy ze względu na sztuczność, jaka współistnieje między 
nadaw cą a odbiorcą.

Zasobny słownik ucznia jes t świadectwem jego szerokiej wiedzy. W stałym 
bogaceniu zasobu leksykalnego należy przestrzegać trzech ważnych zasad: orto
graficznej, ortofonicznej (ortopeicznej) i semantycznej, dzięki którym uczeń 
opanowuje równocześnie popraw ną pisownię, wzorcow ą mowę oraz właściwe 
rozumienie logicznej treści poznawanych i przyswajanych słów na tle kontek
stów wyrazowych, w jakich w ystępują one w konkretnych aktach językow ego 
porozumiewania się za pom ocą kodu fonicznego i graficznego (Kida 2002, 
s. 146).

Szkoła wprowadza do słownika dziecka nowe wyrazy, a także uczy popraw
nego ich stosowania, przez co usprawnia prawidłowe mówienie. W  szkole też 
dziecko powinno zdobyć podstaw ową wiedzę na temat języka. W iadomości te 
realizowane są za pom ocą podręczników. Nauka nie ma polegać tylko na posze
rzaniu zasobu leksykalnego, ale również na ulepszaniu form językowych, stąd 
zwrócenie uwagi na gramatykę. Zadaniem  gramatyki, jako nauki o budowie 
języka, jest nauczyć należytego rozumienia jego logicznej struktury, rozszerzyć 
znajomość języka po to, żeby ułatwić i usprawnić posługiwanie się nim (Tłokiń- 
ski 1982, s. 130). Obok gramatyki istotną rolę odgrywa ortografia, która również
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jest czynnikiem determinującym mowę dziecka. Szkoła ma nauczyć nie tylko 
poprawnej wymowy, ale i też prawideł poprawnego pisania. W ypowiadamy się 
również pisemnie i ta umiejętność ma duży wpływ na życie dziecka. Forma pi
sana języka wymaga logicznej kompozycji, określonej selekcji faktów, uogól
nienia zjawisk i zdyscyplinowanej, jednorodnej i jednolitej formy przekazu (Lu- 
baś 1979, s. 85). Poza tym pisanie odnosić się może do nieznanego korespon
denta i pozostaje jako świadek, dlatego też jednostka nieznająca zasad ortografii 
posłuży się tylko takim słownictwem, w którym nie ma tego rodzaju trudności, 
zawężając w ten sposób zasób swojego słownika. Znając prawidła pisowni 
dziecko częściej i bez obaw będzie używało nowych wyrazów, a jego wypowie
dzi będą bogatsze i zróżnicowane.

2. Zasób leksykalny uczniów klas I-III -  badania własne

Z rozwojem procesu mowy i myślenia ściśle związane są formy wypowie
dzi. Zarówno te samorzutne i swobodne, jak  i kierowane służą wyrażaniu myśli. 
Nauczyciel powinien więc już  od pierwszych dni pobytu dziecka w szkole wdra
żać je  do poprawnego formułowania tych wypowiedzi i używania słownictwa 
literackiego. Z kształceniem językow ym  w zakresie form wypowiedzi związane 
są ćwiczenia słownikowe, prowadzące do nabycia umiejętności nazywania nie
których stanów, stosunków przestrzennych, kształcące umiejętność poprawnego 
posługiwania się środkami leksykalnymi w zależności od celu wypowiedzi 
i sytuacji komunikacyjnej.

Określenie zasobu leksykalnego uczniów klas niższych prowadziłam 
w dwóch kierunkach. Pierwszy -  w celu pomiaru zasobu słownictwa dziecka 
pod względem ilościowym, gdzie próbowałam ustalić, jak ą  ilością słów dziecko 
dysponuje w zakresie słownictwa biernego i czynnego. Do tego celu posłużyły 
mi wyniki uzyskane w trakcie redagowania przez dzieci dwóch form wypowie
dzi pisemnych -  opowiadania i opisu. Drugi kierunek -  to próba ustalenia przy
rostu tegoż słownictwa na przestrzeni trzech pierwszych lat nauczania.

Zredagowane przez badanych uczniów wypowiedzi zostały poddane do
kładnej analizie ilościowej i jakościowej pod względem zawartego w nich słow
nictwa. Szczegółowe badanie struktury słownictwa dzieci dotyczyło poszczegól
nych części mowy, jakimi posługiwały się podczas redagowania opowiadań 
i opisów. W szystkie użyte przez uczniów wyrazy zostały przydzielone do po
szczególnych kategorii części mowy, według ich klasycznego podziału, na dzie
sięć klas funkcjonalnych (Encyklopedia języka polskiego  1994, s. 41).

Leksykalny charakter moich badań wymaga określenia dwôch pojęć, które 
będą występować podczas ilościowej analizy zebranego materiału. Są to: słow
nik i tekst, które to określenie przyjmuję za M. Zarębiną (1980) oraz H. Boro
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wiec (1996). Słownik jest to zasób wszystkich haseł wyrazowych w wypowiedzi 
uczniów, natomiast tekst to zasób użyć tych haseł.

Badaniu zostało poddanych 1282 uczniów klas I-III. Podstaw ą analiz były 
dwie formy wypowiedzi pisemnej redagowanej przez dzieci. Opowiadanie na 
podstawie ilustracji oraz opis swojej ulubionej zabawki. Łącznie poddałam  więc 
analizie 2564 prace pisemne. Na histogramie 1. przedstawiam  rezultaty analizy 
pisemnych wypowiedzi uczniów w formie opowiadania i opisu. Łącznie 
w wypowiedziach badani użyli 124,887 wyrazów. Słownik stanowiło 10,405 
(8,3%) wyrazów, natomiast 114,842 (91,7%) hasła obejm uje tekst.
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H istogram  1. Słownictwo pisemnych wypowiedzi uczniów

Z analizy wypowiedzi uczniów klas początkowych dotyczących opowiada
nia i opisu wynika, że dominujący udział w wykorzystanych częściach mowy 
stanow ią rzeczowniki i czasowniki. Łącznie obejm ują one aż 61,5% (słownik) 
i 54,5% (tekst) wyrazów. Praktyka szkolna dowodzi, iż w przypadku opowiadań 
te dwie części mowy najczęściej są przedmiotem ćwiczeń wykorzystywanych 
podczas redagowania tej formy wypowiedzi -  a mianowicie grom adzenia słow
nictwa. Niestety często gromadzenie rzeczowników, czasowników ogranicza się 
do ich znaczenia podstawowego, a równie często są to jedynie te, które m ogą 
sprawiać dzieciom kłopoty natury ortograficznej. W przypadku opisu natomiast 
niezbędne są wyrazy oznaczające cechy przedmiotu oraz stosunki przestrzenne. 
Niepokoi więc tak mała liczba użytych przez dzieci przymiotników, które służą
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przedstawianiu okoliczności akcji w sposób barwny, żywy, uwydatniają nastrój 
i uczucia, podkreślają napięcie akcji. Natom iast -  jak  wynika z badań -  stanowią 
one łącznie niewielki odsetek w wypowiedziach badanych uczniów. Jest to bo
wiem jedynie 16,5% słownika oraz 11,8% tekstu wszystkich wypowiedzi.

W arto również zauważyć dużą rozbieżność pojaw iającą się podczas analizy 
frekwencji przyimków. Rozpatrując słownik, zauważyć można, iż ta część mo
wy obejmuje jedynie 2,2% słownika użytego w wypowiedziach, natomiast 
w zakresie tekstu przyimki osiągają 13,2%, co świadczy o dużej częstotliwości 
używania przez uczniów tej części mowy.

Ułamek procenta w wypowiedziach dzieci zajęły partykuły i wykrzykniki. 
Łącznie stanow ią one bowiem jedynie 0,5% słownika i 0,4% tekstu. W arto tu 
zaznaczyć, ze smutkiem, że wykrzykniki jako  część mowy nadająca szczególne 
zabarwienie wypowiedziom, dodająca dynamizmu, wyrażająca stan uczuciowy 
bohaterów, nie jest przez dzieci używana w trakcie redagowania wypowiedzi 
pisemnych.

3. Podsumowanie

Dotychczasowe badania nad językiem  uczniów wykazują, że dzieci 
w młodszym wieku szkolnym rezygnują zwykle ze swobodnej mowy mówionej 
i zaczynają stosować się ściśle do reguł mowy pisanej w mówieniu. Tendencję 
tę niejednokrotnie wzm acniają wskazówki nauczyciela. Uczeń przejmuje poda
wane przez nauczyciela i podręczniki wzory i stosuje je  w niezmienionej formie 
w wypowiedziach, bowiem czuje się jeszcze niepewnie, nie posiada wystarcza
jącej kompetencji w zakresie czytania i pisania. Lęk przed popełnieniem  błędu 
powstrzymuje go przed eksperym entowaniem  na m ateriale słownym. Nawet 
proponowane przez nauczycieli niekiedy bardzo pomysłowe ćwiczenia języko
we, nie wyzwalają twórczej aktywności werbalnej dziecka (Popek 1988, s. 64). 
Nauczyciele powinni stosować jak  najwięcej takich ćwiczeń, które przyczyniły
by się do wzbogacenia słownictwa dzieci.

Poszerzeniem zasobu leksykalnego uczniów są  wszelkiego rodzaju insceni
zacje, np. dramatyzacja, dialogi bezpośrednie i telefoniczne, teatrzyk kukiełko
wy. Również tu działa wyobraźnia dziecka, budząca go do konstruowania boga- 
tej wypowiedzi, stosowania wyrazów zaczerpniętych z życia codziennego.

W prowadzanie obrazków i historyjek obrazkowych jako materiałów bardzo 
atrakcyjnych dla dzieci, a równocześnie stymulujących bardziej od innych pro
cesy poznawcze i kształcenie mowy jes t dobrym  podłożem  do wzbogacania za
sobu leksykalnego.

Jak najczęściej w procesie dydaktycznym należy wykorzystywać zabawę 
jako jeden  z podstawowych rodzajów działalności, podczas której możemy
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wprowadzać nowe pojęcia. W arto również podczas zajęć wykorzystać wszelkie
go rodzaju zagadki, krzyżówki, rymowanki, dzięki którym dziecko może bawić 
się słowem i wzbogacać swój język. Ćwiczenia językow e wykonywane pod 
kierunkiem  nauczyciela, to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o św iadom ą pracę 
nad rozwojem języka. Otóż bardzo ważnym czynnikiem tego rozwoju jest 
wzbudzenie w sobie refleksyjnego stosunku do własnych wypowiedzi. Aktywny 
i chętny stosunek ucznia do ćwiczeń z zakresu wypowiadania się ustnego 
i pisemnego jest pierwszym warunkiem rozwoju umiejętności językowych. W y
powiadając się, powinniśmy zadawać sobie pytanie: Czy tak można pow iedzieć? 
Jeżeli sami nie możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, zajrzyjmy do słowni
ka, który jest kolejnym sprzymierzeńcem w pracy nad doskonaleniem  własnego 
słownika. Czytając książkę, zwróćmy uwagę na językow y sposób ukazania po
staci i wydarzeń (Nagajowa 1984, s. 14).
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