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AgniesYka OubicYek  
UniwerVXWeW JagiellońVki 

FARY PRRNTPARRANIA INFORMACJI JĘRYOOPYCH  
P NAUCN OŁCOJĘRYCRNNGO SŁOPNICTPA 

TUe pUaVeV of vocabularX learning 

In WUe arWicle I  aÜ preVenWing WUe courVe of WUe proceVV of learning vo-
cabularX acWivaWeT wUile WeacUing a foreign language. TUe paper WakeV 
WUe ÜoTelV of inforÜaWion proceVVing anT inpuW proceVVing aV a VWarWing 
poinW Wo TeVcribe WUe pUaVeV of vocabularX learning anT Wo iÜplicaWe WUe 
WeacUing proceTureV baVeT on WUe inVigUWV in WUe naWural proceVVeV of 
language acquiViWion. IW proviTeV WUeoreWical backgrounT referring Wo WUe 
concepW of inVWrucWeT learning unTerVWooT aV WUe poVVibiliWX of VWeering 
learnerV’ percepWion anT proceVVing of lexical VWrucWureV bX WUe WeacUerH 
anT alVo exaÜpleV on Uow Wo uVe WUiV knowleTge in WUe claVVrooÜ. 

 
 
1. PVWęp  

 
GloWWoTXTakWXka YajÜuje Vię opiVeÜ proceVów ucYenia Vię i naucYania jęYXka 
TrugiegoH a Wakże cYXnników je TeWerÜinującXcUH Y uwYglęTnienieÜ VpecXfiki 
warunków naucYania YorganiYowanego (PilcYXńVka i MicUońVka-SWaTnikH 2010J 
20). Jej To pewnego VWopnia inWerTXVcXplinarnX cUarakWer wXnika Y fakWuH iż Vięga 
ona niejeTnokroWnie To innXcU TXVcXplin naukowXcU baTającXcU poVYcYególne 
aVpekWX wXÜienionXcU proceVów. R Trugiej VWronX gloWWoTXTakWXka oTYnacYa Vię 
auWonoÜiąH  ponieważ YacYerpnięWe  Weorie  prYecUoTYą prYeY  WYw.  filWr  gloWWoTX-
TakWXcYnX (PfeifferH 1986)H cYXli Vą werXfikowane weTług krXWeriów określonXcU 
YgoTnie Y właVnXÜi celaÜi poYnawcYXÜi. OorYXVWając Y koncepcji roYwinięWXcU 
prYeY nauki pokrewne WrYeba paÜięWać o WXÜH iż nie Vą one proVWe To połącYnia Ye 
Vobą i YaVWoVowania w gloWWoTXTakWXceH ponieważ nie YawVYe ToWXcYą TokłaTnie 
WXcU VaÜXcU YjawiVk w WXcU VaÜXcU konWekVWacU Y uwYglęTnienieÜ WXcU VaÜXcU 
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cYXnników. NieÜniej jeTnak Üożna próbować VWworYXć Y icU poÜocą Vpójne 
koncepcje oTnoVYące Vię To rYecYXwiVWości gloWWoTXTakWXcYnej.  

PXniki baTań poświęconXcU prYXVwajaniu jęYXków Vłużą nie WXlko Weore-
WXcYneÜu ÜoTelowaniu proceVów nauki jęYXków obcXcUH ale VWanowią Wakże 
poTVWawę To opracowXwania efekWXwnXcU ÜeWoT naucYania. RaTanieÜ wVpół-
cYeVnej TXTakWXki jeVW uÜożliwienie i wVpieranie naWuralnXcU proceVów prYXVwa-
jania jęYXka Trugiego poÜiÜo VpecXficYnXcUH cYęVWo niekorYXVWnXcU warunków 
panującXcU w YbiorowXÜ inVWXWucjonalnXÜ naucYaniu jęYXków obcXcU. MiÜo 
oTÜiennXcU konWekVWów nie VWwierTYono bowieÜ YaVaTnicYXcU różnic w VWruk-
WurYe proceVu prYXVwajania jęYXka Trugiego (w warunkacU naWuralnXcU) i obcego 
(nauka VWerowana; por. SaTownikH 1981J 21). Jakkolwiek proceV Wen jeVW Tla każ-
Tego cYłowieka Waki VaÜH Wo Üa on cUarakWer inTXwiTualnX – wVYXVcX prYecUo-
TYą We VaÜe faYXH ale Tana faYa Üoże Üieć oTÜiennX prYebieg u poVYcYególnXcU 
oVób. O ile cYęścią proceVów prYXVwajania jęYXka nie Üożna VWerować Y Ye-
wnąWrYH Wo w prYXpaTku wielu VWrukWur jęYXkowXcU Üożna wpłXwać na prYebieg 
icU nabXwaniaH np. prYXVpieVYać lub Vkracać pewne eWapX nauki.  

 
2. ÓiejVce VłownicWwa w nauce jęYXków obcXcU 

 
PXobrażenie  o  nauce  jęYXka  obcego  VprowaTYa  Vię najcYęściej  To  prYXVwajania  
słownicWwa i reguł graÜaWXcYnXcU. Także prograÜX naucYania poTają jako jeTen Y 
głównXcU celów roYwijanie koÜpeWencji lekVXkalno-graÜaWXcYnej. Na nieroYłącY-
ność WXcU TwócU eleÜenWów wVkaYuje opiV kompeWencji lekVXkalnej jako „wieTY[X] 
i uÜiejęWności w YakreVie VWoVowania VłownicWwa Tanego jęYXkaH na co VkłaTają Vię 
eleÜenWX lekVXkalne i  graÜaWXcYne” (RacYXńVkaH  2007J  172).  PieTYa Wa  poYwala  
użXWkownikowi jęYXka roYuÜieć Vłowa i YwroWXH YacUowXwać je w paÜięciH wXwo-
łXwać je Y niej oraY VWoVować we właVnXcU wXpowieTYiacUH a więc obejÜuje Ya-
równo recepWXwną jak i proTukWXwną YnajoÜość VłownicWwa (por. ScUerferH 1988). 

Oolejne VkojarYenie Y nauką VłownicWwa Wo paÜięciowe opanowXwanie Twu-
jęYXcYnej liVWX wXrażeń i TługoWrwałe ćwicYenia uWrwalająceH YakońcYone oTpXWXwa-
nieÜ prYeY naucYXciela. P rYecYXwiVWości YaniecUano Wakiego poVWępowania wraY Y 
oTrYucenieÜ ÜeWoTX graÜaWXcYno-WłuÜacYeniowej. PYroVW YnacYenia koÜpeWencji 
koÜunikacXjnej YÜienił poVWrYeganie lekVXkiH albowieÜ YałożonoH iż „uÜiejęWność 
prYekaYu inforÜacji jeVW najVilniej uYależniona oT poYioÜu opanowania VłownicWwa” 
(OoÜorowVkaH 1982J 115). JeTnak weTług Huneke i SWeinig (2002J 146) Wakże poTej-
ście koÜunikacXjne YanieTbXwało pracę naT „VłowaÜi” na rYecY całościowXcU for-
Üułek goWowXcU To YaVWoVowania w różnXcU VXWuacjacU koÜunikacXjnXcU. OT cYaVuH 
gTX poVWuluje Vię opracowXwanie ÜeWoT naucYania w oparciu o wieTYę o proceVacU 
prYXVwajania jęYXkaH coraY Vilniej poTkreśla Vię koniecYność wVpierania naWuralnego 
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prYebiegu proceVów poYnawania i YacUowXwania w paÜięci VłownicWwaH a więc 
VaÜoTYielnego konVWruowania YnacYeń nowXcU wXrażeń i icU inWegrowania Y inTX-
wiTualnXÜ VXVWeÜeÜ wieTYX ucYącego VięH Wak bX Wen bXł YTolnX roYuÜieć ÜXśli i 
poWrYebX innXcU oraY  wXrażać właVne inWencjeH  użXwając  VWrukWurX  lekVXkalne VWo-
Vownie To oVobX roYÜówcX i konWekVWu VXWuacXjnego. 

 
3. Nauka jęYXka obcego jako prYeWwarYanie TanXcU jęYXkowXcU 

 
Nauka Wo proceV akWXwnego prYXVwajania inforÜacji  (OeVVelerH 2004J 17). P WXÜ 
ujęciu nauka jęYXka Wo oTbiórH prYeWwarYanie i YacUowXwanie inforÜacji WworYą-
cXcU VXVWeÜ wieTYX jęYXkowej. InforÜacje Wo wewnęWrYne repreYenWacje ÜenWal-
neH kWóre powVWają na baYie TanXcU pocUoTYącXcU Y oWocYenia inWerpreWowanXcU w 
oparciu o konWekVWH w jakiÜ Vię pojawiłXH a Wakże o poViaTaną wieTYę i ToWXcUcYa-
Vowe ToświaTcYenie. Te poYwalają na analiYę i uÜiejVcowienie nowej inforÜacji w 
Vieci innXcU powiąYanXcU Y nią inforÜacji w VXVWeÜie wieTYX. MYięki wielopoYio-
ÜoweÜu prYeWworYeniu i YacUowaniu w paÜięci Üożliwe jeVW YaVWoVowanie prYX-
VwojonXcU inforÜacji w TalVYXcU TYiałaniacU jęYXkowXcU. Rnając funkcjonowanie 
luTYkiej kognicjiH a więc Ü.in. VpoVób prYeWwarYania inforÜacji jęYXkowXcUH Üożna 
Wak organiYować proceV naukiH bX oViągnąć jak najlepVYe efekWX.  

P proceVie prYeWwarYania inforÜacji ScUÜiTW (1986J 3) wXróżnia na-
VWępujące faYXJ  
Ø YainWereVowanie inforÜacją; 
Ø prYXjÜowanie inforÜacji; 
Ø analiYa inforÜacji; 
Ø YacUowanie inforÜacji; 
Ø reakWXwacja YacUowanej inforÜacji;  
Ø YaVWoVowanie inforÜacji. 

OVoba opanowująca TanX jęYXk WworYX wieTYę jęYXkową prYeY prYeWwarYanie 
WYw. TanXcU wejściowXcUH kWóre Vą ToVWarcYane prYeY oWocYenie jęYXkoweH a 
więc wVYXVWkie TocUoTYące To naV WekVWX piVane i Üówione (inpuW). InpuW 
Yawiera VWrukWurX i regułX jęYXka TocelowegoH na poTVWawie kWórXcU ucYącX 
Vię VWawia UipoWeYX o jego buTowie i funkcjonowaniuH kWóre werXfikuje w 
cYaVie TYiałań jęYXkowXcU (VłucUania i Üówienia). ProceV nabXwania Tanej 
VWrukWurX opiVuje Vogel (1989J 92-94) wXróżniając naVWępujące faYXJ 
Ø oTbiór inpuWu; 
Ø ToVWrYeżenie VWrukWurX jęYXkowej; 
Ø poVWawienie UipoWeYX; 
Ø WeVWowanie UipoWeYX; 
Ø YacUowanie VWrukWurX w inTXwiTualnXÜ VXVWeÜie jęYXkowXÜ; 
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Ø ouWpuWH cYXli YaVWoVowanie VWrukWurX jęYXkowej. 
InpuW jeVW prYeWwarYanX VelekWXwnieH WYn. ÜecUaniYÜ ucYeniowX wXbiera Y 

oTbieranego WekVWu WoH co naVWępnie YoVWanie poTTane analiYie. A więc nie wVYXVWkoH 
co VłXVYXÜX cYX wiTYiÜXH VłużX To konVWruowania VXVWeÜu jęYXkowego. RTolność 
poVWrYegania cYłowieka jeVW ogranicYona i TlaWego Y łańcucUa TocUoTYącXcU To naV 
VXgnałówH ÜożeÜX prYeWworYXć WXlko cYęść Y nicUH najcYęściej WeH kWóre YoVWałX prYeY 
naV Y jakiegoś powoTu Yauważone. PowoTeÜ Ywrócenia uwagi na TanX eleÜenW cYX 
wYbuTYenia YainWereVowania niÜ Üoże bXć wXróżnianie Vię VpośróT innXcU eleÜen-
WówH waga jego YnacYenia Tla YroYuÜienia więkVYej jeTnoVWki inforÜacXjnej cYX po 
proVWu jego nowość jako eleÜenWu ToWąT nieYnanego cYX nienapoWkanego. AbX 
nowa inforÜacja Üogła YoVWać prYeanaliYowanaH ÜuVi ona bXć YroYuÜiałaH Wak bX 
Üóc poVWawić UipoWeYę ToWXcYącą YnacYeniaH buTowX i funkcjonowania VWrukWurX w 
konWekście jęYXkowXÜ i VXWuacXjnXÜ (por. PoTeH 1993J 268H GaVVH 1997J 4).  

P Wen VpoVób każTX konVWruuje Vwój inTXwiTualnX VXVWeÜX wieTYX jęYXko-
wej. MlaWego TXTakWXcX YalecająH bX naucYXciele nie poTawali goWowXcU objaśnieńH 
lecY WworYXli okaYje VprYXjające VaÜoTYielneÜu efekWXwneÜu oTkrXwaniu VWruk-
Wur i reguł. OTpowieTnie poTanie ÜaWeriału jęYXkowego oraY pokierowanie 
ucYnieÜ poYwala na VYXbkie i Vprawne prYeWworYenie VWrukWur jęYXkowXcUH TYięki 
cYeÜu proceV nauki nie polega na pokonXwaniu TługoWrwałej Trogi ÜeWoTą prób i 
poÜXłekH lecY YÜierYa proVWo To celu. P oparciu o YnajoÜość prYebiegu proceVu 
nabXwania jęYXka Üożna opracować konkreWne proceTurX oTpowiaTające kolej-
nXÜ faYoÜ nauki. Lewicka (2007J 67) proponuje naVWępującX ukłaTJ 
Ø VenVXbiliYacja; 
Ø Velekcja; 
Ø VeÜanWXYacja; 
Ø ÜeÜorXYacja; 
Ø koncpeWualiYacja; 
Ø aplikacja.  

PunkWeÜ wXjścia w proceVie nauki jęYXka obcego jeVW akWXwowanie poViaTa-
nXcU YaVobów jęYXkowXcUH Wak bX ułaWwić WworYenie nowej wieTYX. P faYie 
Velekcji i VeÜanWXYacji ucYeń prYXjÜuje nowe inforÜacje kierując Vię icU war-
Wością i poVYukuje icU YnacYenia. RapaÜięWane Wreści VWają Vię prYeTÜioWeÜ 
konVWruowania właVnXcU wXobrażeń oTnośnie nowXcU inforÜacjiH kWóre To-
WXcYą najcYęściej raÜ VXWuacXjnXcU i VpoVobów werbaliYacjiH co ułaWwia YaVWo-
Vowanie inforÜacji w prYXVYłej koÜunikacji jęYXkowej.  
 
4. Nauka VłownicWwa obcojęYXcYnego 
 
Słowa  Wo  ciągi  YnakówH  kWóre  nioVą określone  YnacYenie  prYeTÜioWoweH  a  icU  
„funkcja i YnacYenie wXnikają Y konWekVWuH cYXli beYpośreTniego (poprYeTYające-
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go i naVWępcYego) VąVieTYWwa wXraYowegoH oraY konWekVWu VXnWagÜaWXcYno-
VXnWakWXcnYego” (SYcYoTrowVkiH 2002J 434). PrYXVwajanie VWrukWurX lekVXkalnej 
obejÜuje YaWeÜ YaVaTnicYo jej forÜę Tźwiękową lubIi graficYnąH YnacYenie oraY 
cecUX  Üorfo-VXnWakWXcYneH  cYXli  jak  YacUowuje  Vię Tana  forÜa  w  VąVieTYWwie  
innXcU VWrukWur jęYXkowXcU. UcYniowie ucYą Vię nowXcU wXrażeń bądź Wo prYeY 
beYpośreTnie oTnieVienie icU To opiVXwanXcU obiekWówH cYXnności cYX YTarYeńH 
bądź prYeY  oTbiór  i  akWXwne  prYeWwarYanie  WekVWów.  UcYącX  Vię iTenWXfikuje  i  
analiYuje nową forÜę jęYXkową ToVWrYegając jej funkcjęH cecUX cUarakWerXVWXcY-
ne i analogię Y innXÜi YnanXÜi VWrukWuraÜiH w VkuWek cYego prYXpiVuje jej Yna-
cYenie i YaVaTX użXcia. SWrukWurX Yłożone Vą prYXVwajaneH w Yależności oT VWanu 
poViaTanej wieTYX ucYniaH całościowo lub Vą roYkłaTane na VegÜenWX.  

MoVWrYeżenie Yależności ÜięTYX prYeTVWawionXÜi powXżej opiVaÜi i fa-
YaÜi nauki poYwala lepiej YroYuÜieć cel i cUarakWer poVYcYególnXcU eWapów 
pracX Ye VłownicWweÜ. PieTYa Wa Üoże VWanowić poTVWawę WeoreWXcYną po-
Ywalającą uYaVaTnić poVWępowanie Yalecane w cYaVie kVYWałcenia prYXVYłXcU 
naucYXcieli jęYXków obcXcUH kWórYX TYiałają cYęVWo inWuicXjnie lub YgoTnie Y 
właVnXÜ prYekonaniaÜi o właściwości VWoVowania Tanej WecUniki (WYw. oVo-
biVWe Weorie naucYania). P oparciu o naWuralne proceVX prYXVwajania Vłownic-
Wwa Üożna Yaproponować eWapX pracX Ye VłownicWweÜJ 
Ø preYenWacja nowej VWrukWurX i jej iTenWXfikacja;  
Ø prYXpiVanie YnacYenia; 
Ø uświaToÜienie buTowX i reguł funkcjonowania Tanej VWrukWurX;  
Ø uWrwalenie VWrukWurX; 
Ø użXcie VWrukWurX. 

ReVWawiając Ye Vobą wXÜienione powXżej ÜoTeleJ prYeWwarYania infor-
ÜacjiH prYeWwarYania inpuWuH proceTur TXTakWXcYnXcU w naucYaniu jęYXków 
obcXcU oraY pracX Ye VłownicWweÜ Üożna ToVWrYec naVWępujące korelacjeJ  

 

przeWwarzanie informacji 
(wg. ScUÜiTW 1986) 

przewarzanie inpuWu 
(wg. Vogel 1989) 

proceTurX  
(wg. Lewicka 2006) 

przXVwajanie VWrukWurX  
lekVXkalnej 

YainWereVowanie inpuW VenVXbiliYacja preYenWacja 
prYXjęcie inforÜacji MoVWrYeżenie forÜX Velekcja iTenWXfikacja nowej VWrukWurX 
analiYa PoVWawienie UipoWeYX VeÜaWXYacja prYXpiVanie YnacYeniaH uświaTo-

Üienie buTowX i reguł funkcjono-
wania 

YacUowanie i reakWXwacja 
 
YaVWoVowanie 

WeVWowanie UipoWeYX i 
YacUowanie 
ouWpuW 

ÜeÜorXYacja i 
konWekVWualiYacja 
aplikacja 

inWegracja i uWrwalenie 
 
użXcie 

 

Tabela 1J ReVWawienie faY prYeWwarYania VWrukWur jęYXkowXcU. 
 



AgnieVYka OubicYek 

86 

OTwołując Vię To WXcU ÜoTeli Üożna wXVnuć wiele wnioVków i iÜplikacji Tla 
naucYania VWrukWur jęYXkowXcUH w WXÜ lekVXki. 
 
4.1. ŃaYa preYenWacji  

 
MoTel prYeWwarYania inforÜacji poTkreśla wagę YainWereVowania – iÜ bar-
TYiej jeVWeśÜX ciekawiH WXÜ wXżVYa goWowość akWXwnego TYiałania. PoWwier-
TYają Wo obVerwacje ucYniówH kWórYX Tużo cUęWniej i efekWXwniej opanowują 
słownicWwo YwiąYane np. Ye świaWeÜ koÜpuWerów niż Y ocUroną śroTowiVka.  

P cYaVie naWuralnego proceVu prYXVwajania jęYXka ToVWrYegane Vą We 
wXrażeniaH kWóre YwróciłX naVYą uwagę. Na lekcji jęYXka obcego najcYęściej Wo 
auWorYX poTręcYnika i naucYXciele Tokonują wXboruH kWóre VWrukWurX VWaną Vię 
prYeTÜioWeÜ naukiH i Wak organiYują inpuWH bX Vkierować uwagę ucYniów na 
wXbrane YwroWX (konVWrukWXwiście Vą prYeciwni WakieÜu poVWępowaniu i po-
VWulująH bX każTX ucYeń Üiał prawo To właVnego wXboru VWrukWur To prYX-
Vwojenia). ŁX ucYeń Üógł ToVWrYec Taną VWrukWurę ÜuVi ona YoVWać oTpo-
wieTnio wXekVponowana lub ucYeń VaÜ ÜuVi ją uYnać Ya warWą poTTania 
analiYieH a więc w najcYęVWVYXcU prYXpaTkacU uYnać Ya ogólnie prYXTaWną lub 
poWrYebną Tla realiYacji konkreWnego celu.  

P cYaVie preYenWacji ÜaWeriału jęYXkowego naucYXciel VWoVuje WecUniki 
ułaWwiające VWrukWurXYację i YroYuÜienie WekVWuH kierując równocYeśnie uwa-
gę na wXbrane jego eleÜenWX. ŁarTYiej wpaTają w ucUo WuTYież w oko We 
forÜXH  kWóre wXVWępują cYęVWo lub Vą barTYiej  wXraYiVWe.  Jeśli  WekVW  jeVW  pre-
YenWowanX uVWnieH naucYXciel Üoże poVłużyć Vię oTpowieTnią inWonacjąH Ya-
akcenWowanieÜ cYX powWórYenieÜ Tanego wXrażenia. P Wekście piVanXÜ 
YwracaÜX uwagę na powWarYające Vię forÜXH cYęściej YauważaÜX wXrażeniaH 
kWóre Vą naÜ nieYnane i uWruTniają YroYuÜienie Wreści (YjawiVko Wo wXVWępuje 
Tużo rYaTYiej w cYaVie oTbioru WekVWu Üówionego). MoTaWkowo oVobX pre-
YenWujące WekVW Üogą YaVWoVować śroTki graficYneH np. poTkreślenieH kolor.  

OVobnXÜ YabiegieÜ TXTakWXcYnXÜ jeVW Wakie VkonVWruowanie YaTań 
To WekVWuH bX ucYniowie bXli YÜuVYeni roYpoYnać Tane wXrażenie jako nie-
YbęTne To jego roYwiąYania. R Wego wXnika poVWulaWH bX jeVYcYe prYeT preYen-
Wacją WekVWu ucYeń bXł świaToÜX celuH Tla kWórego go VłucUa cYX cYXWa. PoVWę-
powanie Wo jeVW YgoTne Y VXWuacją w naWuralnXÜ śroTowiVku obcojęYXcYnXÜH 
kieTX oTbiorca WekVWu Üa pewne Y górX określone lub ÜoTXfikowane na bie-
żąco inWencje cYX ocYekiwania wobec WekVWu.  

To co oTróżnia naukę jęYXka obcego oT prYXVwajania jęYXka w VXWuacji na-
WuralnejH Wo prYXVwajanie wXiYolowanego VłownicWwa. JeVW ono wprowaTYane 
prYeY naucYXciela w poVWaci preYenWowanXcU po kolei wXrażeńH kWórXcU YnacYe-
nie jeVW objaśniane Y poÜocą różnXcU WecUnikH np. poTanie YTania konWekVWowe-
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goH Tefiniowanie cYX poTanie wproVW oTpowieTnika w jęYXku ojcYXVWXÜ. 
UcYniowie korYXVWają Weż Y poÜocX TXTakWXcYnXcUH WXpu repeWXWoria i Vłowniki 
WeÜaWXcYne  Y  liVWaÜi  YwroWów  obcojęYXcYnXcU  i  icU  oTpowieTników  w  jęYXku  
ojcYXVWXÜ. Te oVWaWnie Vłużą prYejściu kolejnej faYX – prYXpiVania YnacYenia.  

 
4.2. ŃaYa prYXpiVania YnacYenia 

 
Ponieważ warunkieÜ uTanego prYeWworYenia VWrukWurX jeVW jej YroYuÜiałośćH 
naucYXciel powinien YaTbać o oTpowieTnią jakość preYenWacji ÜaWeriału jęYX-
kowego. P ÜoTelu prYeWwarYania inpuWu wiele ÜiejVca poświęca Vię poYio-
Üowi prYeWwarYanego WekVWuH kWórX ogólnie określa Vię Ya OraVUeneÜ jako i+1 
(OraVUenH 1985J 2). MYięki nieÜu ucYeń ToVWrYega w Vwojej wieTYX lukęH kWórą 
Üoże  Yapełnić prYXVwajając  Taną VWrukWurę.  To  Yaś Üożliwe  jeVW  WXlko  wWeTXH  
jeśli konWekVWH w jakiÜ wXVWępuje nowa forÜa jeVW wXVWarcYającX To iTenWXfika-
cji jej YnacYeniaH a Talej To roYpoYnania jej cecU Üorfo-VXnWakWXcYnXcU i reguł 
użXcia. OYnacYa WoH iż ÜuVi ją oWacYać oTpowieTnia ilość YnanXcU VWrukWurH Wak 
bX w połącYeniu Y konWekVWeÜ VXWuacXjnXÜ Üożna prYXpiVać jej YnacYenie. 
SwoiVWą rolę oTgrXwają Wu wieTYa ogólna ucYnia i ToWXcUcYaVowe ToświaTcYe-
niaH w WXÜ YnajoÜość innXcU jęYXków. MYięki niÜ ucYeń łącYX Ye Vobą poVYcYe-
gólne VegÜenWX WekVWu Y inforÜacjaÜi poYajęYXkowXÜi i oTcYXWuje icU YnacYe-
nie (por. Te Ńlorio-HanVenH 1991J 341). TruTności Vprawiają Wu eleÜenWX lekVX-
kalne YnacYeniowo ubogie i o nieVprecXYowanXÜ YnacYeniuH np. parWXkułX oraY 
pojęcia o wXVokiÜ VWopniu abVWrakcXjności. 

P wXniku YnajoÜości opiVanego proceVu Yaleca Vię VWoVowanie różno-
roTnXcU WecUnik objaśniania VłownicWwaH wśróT kWórXcU poTawanie oT raYu 
oTpowieTnika w jęYXku ojcYXVWXÜ jeVW racYej oVWaWecYnością. P pierwVYej 
kolejności należX Vięgać To śroTków napoWXkanXcU w warunkacU naWural-
nXcUH a więc oTnieVienie nowej forÜX beYpośreTnio To jej TenoWaWu (np. 
naYwanie konkreWnego prYeTÜioWu) lub w oparciu o WekVW. P poYoVWałXcU 
prYXpaTkacU preYenWacja powinna Yawierać oTpowieTni konWekVW cYX Wo jęYX-
kowX cYX VXWuacXjnX uÜożliwiającX ucYnioÜ oTkrXcie YnacYenia Tanej forÜX 
(opiV VXWuacjiH TefiniowanieH VXnoniÜXH iWp.). Taki VpoVób objaśnienia Vłownic-
Wwa nie jeVW nicYXÜ obcXÜ również w naWuralnXcU warunkacUH kieTX Wo beY-
pośreTnio proViÜX naVYego roYÜówcę o wXjaśnienie nieYroYuÜianego Ywro-
Wu cYX VprawTYaÜX go w Vłowniku. Sięganie To poViaTanej wieTYX jęYXkowej 
wXkorYXVWuje YnajoÜość reguł WworYenia roTYin wXraYów oraY poTobnXcU 
YwroWów o WXÜ VaÜXÜ YnacYeniu w innXcU jęYXkacU. 

Mo ToświaTcYeń jęYXkowXcU należX niewąWpliwie jęYXk ojcYXVWX. Sporo 
konWrowerVji w WeÜacie wprowaTYania nowego VłownicWwa buTYi kweVWia 
tłuÜacYenia wXrażeń. PrYeciwnicX uważająH że należX WworYXć beYpośreTnie 
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połącYenia ÜięTYX naYwą a naYwanXÜ obiekWeÜ i że oTnieVienie To jęYXka 
ojcYXVWego YaburYa proceV ÜXślenia w jęYXku obcXÜ. P ToTaWku prYXpiVXwa-
ne oTpowieTniki Üogą bXć nieaTekwaWneH Ye wYglęTu na różnice w cecUacU 
VeÜanWXcYnXcU. JeTnakże rYecYXwiVWość pokaYujeH że nieYależnie oT ÜeWoT 
VWoVowanXcU prYeY naucYXcieli ucYącX Vię Wak cYX Wak VYukają ÜacierYXVWXcU 
ekwiwalenWów (por. ScUerferH 1988J 32). JęYXk ojcYXVWX jeVW bowieÜ naWural-
nXÜ pośreTnikieÜ w konVWruowaniu YnacYeń; wraY Ye wYroVWeÜ VWopnia 
YaawanVowania jęYXkowego cYłowiek oTrXwa Vię oT Wego jęYXka i akWXwuje 
beYpośreTnio YaVobX wieTYX w jęYXku TrugiÜ (ŁuWYkaÜÜH 1993J 124).  

 
4.3. ŃaYa uświaTomienia buTowX i reguł funkcjonowania 

 
ProceV prYXVwajania VWrukWur jęYXkowXcU VWanowi pewne konWinuuÜ oT ana-
liYX cYXVWo VeÜanWXcYnej To VYcYegółowej analiYX VWrukWuralnej (GaVVH 1997). 
Naukę VłownicWwa należX poVWrYegać jako proceVH w kWórXÜ po pocYąWkowej 
niepewności wYglęTeÜ właściwego YroYuÜienia nowej VWrukWurX naVWępuje 
coraY TokłaTniejVYe ucUwXcenie YnacYeniaH łącYnie Y jej cecUaÜi konoWacXj-
nXÜi i VocjokulWurowXÜi (ScUerferH 1988J 34). Nie każTX YroYuÜianX YwroW 
VWaje Vię prYeTÜioWeÜ proceVów ucYeniowXcUH albowieÜ YTarYa VięH że oTe-
brana wXpowieTź jeVW prYeWworYona na poYioÜie koÜunikacXjnXÜH ale nie 
prYXcYXnia Vię To poVYerYenia wieTYX. Tu należX wiTYieć kolejną rolę To Vpeł-
nienia Tla naucYXcielaH kWórX w VpoVób Üniej lub barTYiej świaToÜX Vkłania 
To pocUXlenia Vię ucYnia naT TanXÜ wXrażenieÜ – bądź Wo prYeY YapXWanie o 
jego YnacYenieH bądź WworYąc VXWuacjęH w kWórej ucYeń ÜuVi roYpoYnać Wo 
wXrażenie lub Vięgnąć po nie w celu wXkonania YaTania.  

UcYeńH kWórX ToVWrYegł nowe wXrażenie VWawia najpierw UipoWeYęH kWó-
ra w prYXpaTku VłownicWwa oTnoVi Vię nie WXlko To YnacYeniaH równie ważne 
są wXÜowaH piVownia oraY roYpoYnanie cecU Üorfo-VXnWakWXcYnXcUH a więc 
jaką jeVW cYęścią ÜowXH jakie inne forÜX WworYX i co one wXrażają (np. jak 
WworYX Vię forÜę Ünogą Tanego rYecYownikaH albo jak brYÜi forÜa cYaVow-
nika Tla innej oVobX). Nie beY YnacYenia Vą inforÜacje ToWXcYące łącYenia Vię 
Tanej VWrukWurX lekVXkalnej Y innXÜi w barTYiej Yłożone VWrukWurXH np. połą-
cYenia prYXiÜkoweH kolokacjeH iTioÜX.  

TeVWowanie UipoWeY Üoże Üieć ÜiejVce prYX ponownXÜ roYpoYnaniu 
VWrukWurX w kolejnXcU oTbieranXcU wXpowieTYiacU i porównanieH cYX prYXpi-
Vane YnacYenie jeVW akWualne w nowXÜ konWekścieH a Wakże prYeY ToVWrYeżenie 
Wakiej VaÜej regułX użXcia. ProceV Wen Üoże YoVWać YnacYnie YopWXÜaliYowanX 
na lekcji jęYXka obcego prYeY oTpowieTnie kierowanie uwagi ucYnia na wła-
ściwe eleÜenWX. Mogą Wo bXć beYpośreTnie pXWania o Taną cecUę VWrukWurX 
lub Weż YaTaniaH kWóre wXÜuVYają recepWXwne lub ewenWualnie cYęściowo 
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reproTukWXwne poVłużenie Vię YwroWeÜ. Służą WeÜu ćwicYeniaH gTYie należX 
wXbrać właściwX YwroW VpośróT poTanXcUH np. wpiVanie wXrażenia To luki w 
YTaniuH wXkreślenie Vłowa niepaVującegoH TopaVowanie To Viebie YwroWów 
lub oTpowieTYenie na pXWanie wXrażenieÜ Y WekVWu.  

Takie recepWXwne WeVWowanie UipoWeY poprYeTYa YaYwXcYaj WeVWowanie 
proTukWXwneH polegające na akWXwnXÜ YaVWoVowaniu poYnanego wXrażenia 
w proTukcji jęYXkowej (por. VogelH 1989). PoVWępowanie Wo wXÜaga użXcia w 
pełni VWrukWurXH To cYego poWrYebne Vą nie WXlko YnajoÜość forÜX i YnacYeniaH 
ale Wakże jej funkcjonowania w raÜacU VXVWeÜu Tanego jęYXka lub WekVWu. 
Rolą naucYXciela na WXÜ eWapie jeVW ToVWarcYenie ćwicYeń uWrwalającXcU po-
YwalającXcU prYeWeVWować nowe wXrażenia „Y różnXcU VWron”. Mogą Wo bXć 
ćwicYenia WXpu uYupełnienie rYecYownika w forÜie ÜnogiejH ćwicYenia na 
uYupełnienie WekVWu nowXÜi wXrażeniaÜi. 

 
4.4. ŃaYa inWegracji i uWrwalenia 

 
PieTYę WworYą inforÜacje YacUowane w paÜięci. Ra prYXVwojone uYnaje Vię 
We Tane jęYXkoweH kWóre YoVWałX ToVWrYeżoneH prYeWworYone i YinWegrowane Y 
iVWniejącXÜ VXVWeÜeÜ wieTYX (WYw. inWakeH Yob. SUarwooT SÜiWUH 1994). OrX-
Weria oTnośnie WegoH kWóre eleÜenWX YapaÜięWujeÜX lepiej Vą analogicYne To 
WXcUH  weTług kWórXcU pręTYej  je  ToVWrYegaÜXH  a  więc  prYeTe wVYXVWkiÜ cYę-
VWoWliwość wXVWępowania lub uYnanie Ya prYXTaWne. Generalnie ucYXÜX Vię 
cUęWniej i  lepiej opanowujeÜX VłownicWwoH kWóre jeVW naÜ bliVkieH kWóre jeVW 
cYęVWo użXwaneH oraY Üa „Taleki YaVięg”H cYXli Wakie wXrażeniaH prYX poÜocX 
kWórXcU Üożna opiVać wiele obiekWówH VXWuacji i YTarYeń w różnXcU VXWu-
acjacU koÜunikacXjnXcU (ScUerferH 1988J 29). 

RacUowanie VWrukWurX w paÜięci jeVW YwiąYane Y jej inWegracją Y To-
WXcUcYaVową wieTYąH cYXli uÜiejVcowienieÜ jej w Vieci inforÜacjiH jaką Wwo-
rYX VXVWeÜ wieTYX. InforÜacjeH kWóre próbujeÜX YapaÜięWać w wXiYolowaniuH 
np. poprYeY „wkuwanie na paÜięć” liVWX VłówekH YaYwXcYaj VYXbko YoVWają 
YapoÜinane. SkuWecYniejVYe jeVW WworYenie relacji cYX ciągów VkojarYeń. IVW-
nieje wiele różnXcU VWraWegii ÜeÜorXYacji VłownicWwaH VpośróT kWórXcU Üoż-
na wXÜienić połącYenia VłowneH gTX Vłowa Vą YapaÜięWXwane w WXpowXcU 
konWekVWacU  jęYXkowXcU  lub  w  YTaniacUH  łącYenie  Vłów  w  roTYinX  wXraYówH  
VXnoniÜXH anWoniÜXH WworYenie pól VeÜanWXcYnXcU cYX Vieci VkojarYeń wokół 
jakiejś VXWuacji koÜunikacXjnej. RaTania oferowane na lekcji powinnX wVpie-
rać reorganiYację VXVWeÜu wieTYX YacUęcając To grupowaniaH klaVXfikowaniaH 
uporYąTkowXwania i kaWegorXYowania wXrażeń. 

MoTaWkowXÜ wYÜocnienieÜ jeVW uTYiał wielu YÜXVłówH a więc wYroku 
(forÜa graficYnaH obraY VXWuacji)H VłucUu (forÜa TźwiękowaH oTnieVienie To 
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fragÜenWów konkreWnej roYÜowX)H Wakże eÜocje YwiąYane bądź Wo Y VaÜXÜ 
wXrażenieÜ bądź VXWuacjąH w kWórej go poYnaliśÜX lub użXliśÜX. Pielopo-
YioÜowe prYeWwarYanie inforÜacjiH a co Ya WXÜ iTYie głębVYe YapaÜięWanieH 
oYnacYa WuWajJ na poYioÜie werbalnXÜH VenVorXcYnXÜH ÜoWorXcYnXÜH eÜo-
cjonalnXÜ (NngelkaÜpH 1985).  

DługoWrwałe YacUowanie inforÜacji wiąże Vię Y proceVeÜ jej reakWXwacji 
(por. ScUÜiTWH 1986). OażToraYowe użXcie VWrukWurX jęYXkowej powoTuje ponowną 
akWXwację nie WXlko jej cecU foneWXcYnXcUH graficYnXcUH VeÜanWXcYnXcU i graÜa-
WXcYnXcUH ale Weż wYÜocnienie ślaTów w paÜięciH kWóre TXVponują Üocą (YTolno-
ścią) recepWXwnąH reproTukWXwną oraY proTukWXwną (kreaWXwną; SYcYoTrowVkiH 
2000). P Yależności oT WegoH kWóra YTolność bęTYie w jakiÜ VWopniu akWXwowanaH 
Waki  ślaT  poYoVWanie  w  paÜięci.  P  WXÜ  konWekście  WrYeba  oTróżnić WYw.  bierną i  
akWXwną YnajoÜość VłownicWwaH a więc cYX ucYeń poWrafi Taną VWrukWurę jeTXnie 
roYpoYnać (YroYuÜieć)H cYX Wakże wXkorYXVWać we właVnXcU wXpowieTYiacU. 

RacUowanie VWrukWur w paÜięci i icU inWegracja Y oVobiVWXÜ VXVWeÜeÜ 
wieTYX jeVW proceVeÜ barTYo inTXwiTualnXÜ. RaTanieÜ naucYXciela jeVW 
VWworYenie TogoTnXcU warunkówH a więc ToVWarcYenie licYnXcU YaTańH akWX-
wującXcU rożne obVYarX i WXpX wieTYX. Są Wo niejeTnokroWnie We VaÜe ćwicYe-
niaH kWóre YoVWałX wXÜienione prYX eWapie WeVWowania UipoWeY. Pażne jeVW bX 
akWXwowałX one oTpowieTni konWekVW jęYXkowX i VXWuacXjnXH bX ToWXcYXłX 
forÜX Yarówno graficYnej jak i TźwiękowejH bX wXÜagałX oTwołania Vię To 
poViaTanej wieTYX i ewenWualnie oVobiVWXcU ToświaTcYeń.  

 
4.5. ŃaYa użXcia  

 
O ile w cYaVie uWrwalanie VłownicWwa WeVWuje Vię po kolei różne pojeTXncYe lub 
cYęściowo połącYone aVpekWX nowXcU wXrażeńH o WXle na eWapie jego YaVWoVo-
wania YakłaTa VięH że VWało Vię ono już inWegralną cYęścią poViaTanej wieTYX i 
ucYeń jeVW YTolnX To poVłużenia Vię niÜ w koÜunikacji jęYXkowej. Na lekcjacU 
Üożna YaobVerwowaćH że YaniÜ ucYeń prYejTYie To całkowicie VwoboTnego 
użXciaH Üa Üożliwość roYwiąYania Üniej lub barTYiej VWerowanXcU WYw. YaTań 
(prYeT)koÜunikacXjnXcU. Mają one na celu oTciążenie uÜXVłu ucYnia w war-
VWwie WreściowejH gTX ucYeń Üoże Vię VkoncenWrować głównie na werbaliYacji 
ÜXśli. Jako prYXkłaT WakicU YaTań Üożna poTać VWreVYcYanie lub opowiaTanie 
Ynanego WekVWuH oTpowiaTanie na pXWania oWwarWe cYX WworYenie wXpowieTYi 
ogranicYonXcU raÜaÜi konkreWnej oÜówionej wcYeśniej VXWuacji. 

OońcowXÜ eWapeÜ nauki VłownicWwa jeVW jego YaVWoVowanie w VwoboT-
nXcU wXpowieTYiacU w TowolnXÜ cYaVie i konWekście. OcYXwiście należX Üieć Wu 
na wYglęTYie prawa TYiałania paÜięci. PXrażenia nie użXwane TłużVYX cYaV ule-
gają VWopnioweÜu YapoÜinaniuH TlaWego TobrYe jeVW VWwarYać na lekcji okaYje To 
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ponownego icU użXcia. NależX Üieć Weż na wYglęTYieH iż YwroWX WeVWowane i użX-
wane głównie recepWXwnie nie będą Yapewne wXkorYXVWXwane prYeY ucYnia w 
proTukcji właVnejH albowieÜ icU ślaT w paÜięci VWraci Vwą Üoc proTukWXwną.  

ProTukWXwne użXcie wXÜaga akWXwacji VWrukWurX na wielu poYioÜacU i 
icU koorTXnacji. PrYX WworYeniu wXpowieTYi WrYeba Taną ÜXśl YwerbaliYowaćH 
cYXli nieraY wXbrać VpośróT kilku forÜ WąH kWóra jeVW właściwa Tla konkreWnej 
VXWuacji cYX relacji Y roYÜówcą. PXbór ToWXcYX cYęVWo nie WXlko Wego jeTnego 
wXrażeniaH ale auWoÜaWXcYnie innXcU VWrukWurH kWóre WrYeba naVWępnie połą-
cYXć Ye Vobą Y poÜocą oTpowieTnicU reguł Üorfo-VXnWakWXcYnXcU.  

ŃaYa YaVWoVowania nowo poYnanXcU wXrażeń lekVXkalnXcU Wo barTYo 
cYęVWo najbarTYiej YanieTbana faYa w naucYaniu jęYXka obcego. PrYeY naucYX-
cieli jeVW ona poVWrYegana jako pocUłaniająca barTYo wiele cYaVu. ŃaYa WaH 
VYcYególnie na pocYąWku naukiH Wrwa rYecYXwiście Tługo Ye wYglęTu na pro-
bleÜX ucYniów Y forÜułowanieÜ ÜXśli i poprawnXÜ łącYenieÜ wXraYówH co 
wXwołuje błęTX graÜaWXcYneH lekVXkalne i logicYneH na poprawę kWórXcU 
WrYeba Ynowu poświęcić nieÜało cYaVu. ProTukcja piVeÜna jeVW cYęVWo prYe-
Vuwana poYa raÜX lekcji jako Yajęcie To ToÜuH jeśli TocUoTYi w ogóle To 
uVWnego wXpowiaTania Vię na TanX WeÜaW cYX w Tanej VXWuacji koÜunikacXj-
nejH Wo cYXni Wo jeTen lub TwócU ucYniów. SYXbciej jeVW oTpXWać pojeTXncYXcU 
słówek proVYąc o poTanie oTpowieTnika wXrażenia cYX poTając konWekVWH 
kWórX ucYniowie uYupełnią brakującą forÜą lekVXkalną. ParWo jeTnak paÜię-
WaćH  że o ile  wiele  ćwicYeń i  YaTań uWrwalającXcU Üożna wXkonać w ToÜuH  
Wakże roYwijać Vprawności recepWXwnXcU (Wakże TYięki ToVWępnXÜ TYiś po-
wVYecUnie nagranioÜ Tla ucYniów)H Wo proTukcja uVWna Üoże bXć kVYWałcona 
jeTXnie w konWakcie Y barTYiej YaawanVowanXÜ jęYXkowo parWnereÜH kWórXÜ 
najcYęściej jeVW jeTXnie naucYXciel jęYXka obcego. 

 
5. PoTVumowanie 

 
RnajoÜość proceVów prYXVwajania VWrukWur jęYXkowXcUH icU prYebiegu i Te-
WerÜinanWów poYwala na VWworYenie ucYnioÜ opWXÜalnXcU warunków To 
oTkrXwania nowego VłownicWwa i prYeWwarYania go Y uwYglęTnienieÜ 
wVYXVWkicU cecU poWrYebnXcU To późniejVYego jej użXcia. Jakość analiYX i Wrwa-
łość YacUowania VWrukWurX w paÜięci YależX oT forÜ jej preYenWacji oraY ćwi-
cYeń jęYXkowXcU i YaTań koÜunikacXjnXcU VWoVowanXcU prYeY naucYXciela. 
PowinnX one uÜożliwiać pełne i wielopoYioÜowe prYeWworYenie YwroWówH 
co Yapewni oTpowieTnie prYXgoWowanie ucYnia To icU użXcia w prYXVYłXcU 
konWakWacU obcojęYXcYnXcU Yarówno w VXWuacji eTukacXjnej (egYaÜinXH kurVX 
konWXnuacXjne)H jak i warunkacU naWuralnXcU. PieTYa Wa jeVW Wakże prYXTaWna 
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na naucYXcieloÜH bX Üóc nieraY VpojrYeć krXWXcYnie na oferowane ÜaWeriałX 
TXTakWXcYneH uÜieć je uYupełnić oraY opracować właVne ÜaWeriałX w prYX-
paTku lekcji auWorVkicU. 
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