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i konwersacji z wykorzystaniem praktycznych technik
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Abstrakt

O efektywno±ci rozwijania umiej¦tno±ci j¦zykowych ucznia decyduje wdra»anie

ró»norodnych technik w caªym procesie nauczania. I to wªa±nie one s¡ przedmio-

tem zainteresowania autorki artykuªu, w którym mo»na wyodr¦bni¢ cztery cz¦±ci.

Pierwsza po±wi¦cona jest prezentacji i opisowi technik w zakresie pracy z tekstem,

druga � omówieniu technik wykorzystywanych w nauczaniu sªownictwa, a trzecia �

technik stosowanych w rozwijaniu umiej¦tno±ci mówienia. Ka»da z trzech cz¦±ci za-

opatrzona jest dodatkowo w sugestie dotycz¡ce mo»liwo±ci ª¡czenia poszczególnych

sprawno±ci j¦zykowych w danej sytuacji komunikacyjnej oraz sposoby oceniania.

W ostatniej, czwartej cz¦±ci, stanowi¡cej zaª¡cznik, zostaªy przedstawione przykªa-

dowe ¢wiczenia ilustruj¡ce wybrane techniki.

Sªowa kluczowe: Hanna Komorowska, tekst ukªadanka, technika skojarze«, od-

grywanie ról, symulacja

Abstract

Language skills development among students is dependent on variety of tech-

niques introduced during the whole process of teaching, which de�nitely assert

e�ectiveness in the �eld. Therefore, introduction of techniques is the main issue of

this article. It is composed of four parts. The �rst one is dedicated to presentation

and description of techniques referring to development of reading comprehension

skill. The second part displays useful techniques in vocabulary acquisition and

the third one concentrates on techniques used in practising speaking. Additionally,

each part contains suggestions of how to interconnect language skills in a parti-

cular context and how to grade students. The fourth part of the article, which
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is the �nal called appendix, comprises examples of activities based on selected

techniques.

Keywords: Hanna Komorowska, jigsaw reading, technique based on associations,

role-plays, simulation

Wst¦p

W ogólnym uj¦ciu mianem kompetentnego u»ytkownika j¦zyka obcego
okre±lamy osob¦, która potra� biegle posªugiwa¢ si¦ sprawno±ciami recep-
tywnymi (czytanie i sªuchanie ze zrozumieniem) oraz sprawno±ciami produk-
tywnymi (mówienie i pisanie) w dowolnych sytuacjach. Oznacza to, »e u»yt-
kownik j¦zyka obcego w peªni rozumie przekazywane tre±ci zawarte w ró»no-
rodnych tekstach, potra� wªa±ciwie odczyta¢ funkcje komunikacyjne, typu
przestrzeganie, zapraszanie i obiecywanie oraz bez »adnych trudno±ci rozpo-
znaje intencje rozmówcy. Z kolei w przypadku sprawno±ci produktywnych,
umie w sposób pªynny, swobodny i poprawny samodzielnie wyra»a¢ swoje
opinie, spostrze»enia, re�eksje, krytyk¦ czy te» sugestie w komunikacji ustnej
oraz pisemnej. Mo»na zatem stwierdzi¢, »e �kompetentny u»ytkownik j¦zyka
umie posªugiwa¢ si¦ sprawno±ciami j¦zykowymi oddzielnie, ale tak»e umie
integrowa¢ posiadane sprawno±ci j¦zykowe� (Komorowska, 1999, s. 13).

Jednak osi¡gni¦cie takiego poziomu kompetencji zale»y od wielu sprz¦»o-
nych ze sob¡ komponentów, które s¡ integralnymi, fundamentalnymi faktora-
mi caªego procesu nauczania. W tymmiejscu nale»y wymieni¢ chocia» niektó-
re z tych elementów, jak na przykªad programy nauczania, metody konwen-
cjonalne lub niekonwencjonalne, grupy wiekowe oraz indywidualne cechy ucz-
niów, materiaªy nauczania i pomoce naukowe czy ró»norodne style, strategie
i techniki. I to wªa±nie techniki b¦d¡ przedmiotem zainteresowania w niniej-
szym artykule, w którym zostanie ukazana ich ró»norodno±¢, mo»liwo±¢ zasto-
sowania w procesie nauczania oraz efektywno±¢ w rozwijaniu kompetencji j¦-
zykowych w zakresie pracy z tekstem, nauczania sªownictwa i konwersacji.

Praca z tekstem � techniki

Jako nauczyciele mamy do dyspozycji szeroki wachlarz rozmaitych tek-
stów, pocz¡wszy od szyldów, ksi¡»ek telefonicznych, statystyk, przepisów,
rozkªadów jazdy, ulotek, notatek, ogªosze«, formularzy, reklam poprzez bro-
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szury, informatory, listy, instrukcje obsªugi, gazety i czasopisma, na reporta-
»ach, recenzjach, pracach naukowych czy ró»norodnych tekstach literackich
sko«czywszy. Nie nale»y oczywi±cie zapomina¢, »e ka»dy z wy»ej wymienio-
nych rodzajów tekstów niesie za sob¡ odmienne cele, informacje, tre±ci i kon-
cepcje. Ponadto ka»dy z nich ró»ni si¦ pod wzgl¦dem budowy, formy oraz
poziomu zaawansowania w zakresie leksyki i struktur gramatycznych. Je»eli
za cel dydaktyczny stawiamy rozwini¦cie kompetencji j¦zykowych uczniów,
to oprócz tekstów zawartych w podr¦cznikach nale»y si¦ga¢ równie» po te
wymienione powy»ej. Dzi¦ki temu uczniowie maj¡ szans¦ zapozna¢ si¦ z ró»-
norodnymi formami pisemnymi oraz odkrywaj¡ rol¦ j¦zyka obcego jako me-
dium w przekazie informacji.

Kolejnymwa»nym aspektem, o którym nie mo»na zapomina¢, to dwie od-
mienne formy ksztaªtuj¡ce umiej¦tno±¢ czytania tekstów. Pierwsza z nich, tak
zwana ekstensywna (extensive reading), odbywa si¦ poza szkoª¡ bez udziaªu
nauczyciela. Zatem ucze« ma swobod¦ wyboru lektury, zgodnie z wªasnymi
preferencjami literackimi. Rol¡ nauczyciela jest natomiast zach¦canie uczniów
do samodzielnego czytania, u±wiadomienie im, jak wa»na jest to sprawno±¢
i jakie daje korzy±ci. Jednak aby mie¢ pewno±¢, »e uczniowie faktycznie rozwi-
jaj¡ umiej¦tno±¢ czytania, nale»y to zwery�kowa¢. Jedn¡ z form monitorowa-
nia pracy ucznia jest okre±lenie czasu, w jakim nale»y przeczyta¢ ksi¡»k¦ (na
przykªad co dwa tygodnie) oraz konieczno±¢ zaprezentowania jej, opowiedze-
nia o niej pozostaªym osobom w grupie. Mo»emy równie» zaproponowa¢, aby
uczniowie prowadzili dziennik i co tydzie« zapisywali ilo±¢ przeczytanych roz-
dziaªów, swoje opinie i spostrze»enia lub zach¦ci¢ ich do pisania recenzji. Na
koniec ka»dego miesi¡ca, semestru lub roku mo»emy zorganizowa¢ gªosowanie
na najbardziej ciekaw¡ i godn¡ polecenia ksi¡»k¦ (Harmer, 2007, s. 285).1

Christine Nuttal w swojej ksi¡»ce Teaching Reading Skills in a Foreign
Language proponuje techniki, które mo»na wykorzysta¢ w toku samodziel-
nego czytania. Jedn¡ z nich jest technika zwana the SQ3R, która skªada si¦
z pi¦ciu kroków:
Krok 12: S (Survey), czyli rekonesans, polegaj¡cy na szybkim, ogólnym za-

poznaniu si¦ z tekstem.
Krok 2: Q (Question), czyli pytania, polegaj¡ce na oszacowaniu trafno±ci

wyboru tekstu. Krok ten skªania ucznia do sprecyzowania, po co czyta,
czy jego oczekiwania wzgl¦dem tekstu s¡ speªnione, czy znalazª w nim
odpowiedzi na frapuj¡ce go pytania.

1Wszystkie przytoczone w niniejszym artykule fragmenty dzieª angloj¦zycznych s¡
przetªumaczone przez autork¦ artykuªu.

2Wszystkie pogrubienia i podkre±lenia autorki.
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Krok 3: R (Read), czyli czytanie, polegaj¡ce na szczegóªowym zapoznaniu
si¦ z tekstem oraz notowaniu, zaznaczaniu po»¡danych odpowiedzi.

Krok 4: R (Recite), czyli powtarzanie, polegaj¡ce na odczytywaniu na gªos
odpowiedzi z tekstu. Ucze« w ten sposób przetwarza uzyskane infor-
macje celem ich zapami¦tania.

Krok 5: R (Review), czyli wery�kacja, polegaj¡ca na przeanalizowaniu zdo-
bytych informacji, ich emanacji na dotychczasow¡ wiedz¦, a tak»e osza-
cowaniu istotno±ci i przydatno±ci (Nuttal, 1996, s. 129).

Kolejna technika rekomendowana przez Christine Nuttal jest ukryta pod
akronimem SAVE podsumowuj¡cym kryteria pomocne przy wyborze wªa±ci-
wych tekstów do samodzielnego czytania. Poni»ej przedstawiam rozwini¦cie
tego skrótu:
S (Short), czyli krótki, co oznacza, »e dªugo±¢ tekstu nie mo»e by¢ zatrwa»a-

j¡ca. Nie tylko uczniowie na poziomie podstawowym, ale równie» ka»-
dy, kto podejmuje si¦ samodzielnego czytania, powinien wybra¢ takie
ksi¡»ki, które szybko przeczyta. Takie podej±cie uchroni potencjalnego
czytelnika przed monotoni¡, znu»eniem i ogóln¡ demotywacj¡.

A (Appealing), czyli interesuj¡ca, co oznacza, »e tekst musi zawiera¢ ko-
munikaty zgodne z zainteresowaniami czytelnika lub takie, które s¡
w stanie rozbudzi¢ w nim ciekawo±¢. Ponadto ksi¡»ka sama w sobie
powinna przykuwa¢ uwag¦ papierem dobrej jako±ci, czyteln¡ czcion-
k¡ oraz du»¡ ilo±ci¡ zdj¦¢ i obrazków. Nie powinna tak»e kojarzy¢ si¦
z podr¦cznikiem szkolnym.

V (Varied), czyli zró»nicowanie, co oznacza, »e czytelnik powinien mie¢ sze-
roki wachlarz wyboru pozycji wydawniczych odpowiadaj¡cych jego po-
trzebomw odniesieniu do zawarto±ci, j¦zyka i dojrzaªo±ci intelektualnej.

E (Easy), czyli ªatwy, co oznacza, »e poziom zaawansowania j¦zykowego
ksi¡»ki musi by¢ ni»szy od poziomu zaawansowania reprezentowanego
przez czytelnika. Je»eli j¦zyk jest barier¡ w zrozumieniu tekstu, to nie
mo»na oczekiwa¢, »e b¦dzie zachodziª proces doskonalenia umiej¦tno±ci
j¦zykowych (Nuttal, 1996, s. 131).

Druga forma ksztaªtuj¡ca umiej¦tno±¢ czytania jest okre±lana mianem
intensywnej (intensive reading) i ma miejsce w szkole. Nauczyciel organi-
zuje lekcje, wybieraj¡c tematy i ¢wiczenia do tekstu na ogólne rozumienie
(skimming), wyszukiwanie konkretnych informacji (scanning) lub szczegó-
ªów (detailed reading). Ponadto okre±la konkretne cele, udziela jasnych in-
strukcji i wst¦pnie okre±la czas na wykonanie zadania. Bacznie obserwuje
ucznia podczas pracy, oceniaj¡c jego post¦py. Nadzorowanie ucznia pozwa-
la mu równie» oszacowa¢ czas pracy, co oznacza, »e mo»e go skróci¢, je±li
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grupa wykona zadanie wcze±niej, lub wydªu»y¢, je±li zachodzi taka koniecz-
no±¢. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie poprawno±ci wykonanego ¢wicze-
nia (Harmer, 2007, s. 286-287).

Umiej¦tno±¢ czytania, jak twierdzi Hanna Komorowska, � jest najsku-
teczniejszym wsparciem opanowywania pozostaªych sprawno±ci, gdy» w to-
ku czytania nast¦puje staªe powtarzanie i utrwalanie poznanych wyrazów,
zwrotów i struktur� (Komorowska, 1999, s. 186). Zatem celem czytania mo-
»e by¢ przekazanie w formie ustnej lub pisemnej po»¡danych informacji lub
porównanie czytanego tekstu z zasªyszanym komunikatem. Dlatego bardzo
istotne jest integrowanie sprawno±ci j¦zykowych w danym kontek±cie ko-
munikacyjnym. W realizacji tego zamierzenia b¦d¡ pomocne nast¦puj¡ce
techniki:

Prawda-faªsz. Technika ta polega na poª¡czeniu czytania z mówieniem. Na
pocz¡tku ¢wiczenia podajemy uczniom zdania prawdziwe i faªszywe
w formie ustnej lub pisemnej. Nast¦pnie prosimy o zapoznanie si¦ z tek-
stem i okre±lenie prawdziwo±ci zda«. Uczniowie ustnie argumentuj¡
swoje wybory na podstawie zdobytych informacji.

Uzupeªnianie luk. Technika ta polega na wstawianiu wyrazów w puste miej-
sca w tek±cie. Pierwszym krokiem jest ogólne zapoznanie si¦ z tre±ci¡.
Nast¦pnie uczniowie wypeªniaj¡ puste pola i po upªywie okre±lonego
przez nauczyciela czasu czytaj¡ uzupeªniony tekst. Kolejnym krokiem
mo»e by¢ czytanie szczegóªowe do przygotowanych wcze±niej pyta«. Na
koniec mo»na zorganizowa¢ krótk¡ dyskusj¦, powi¡zan¡ bezpo±rednio
z tekstem lub odnosz¡c¡ si¦ do tematu lekcji, którego jednym z kompo-
nentów jest ów tekst. Bardziej rozbudowan¡ odmian¡ tej techniki jest
uzupeªnianie tekstu brakuj¡cymi fragmentami lub wybieranie wªa±ci-
wych tytuªów do ka»dego paragrafu.

Czytanie ogólne. Technika polegaj¡ca na ogólnym zapoznaniu si¦ z tekstem
w nast¦pstwie którego uczniowie mog¡ odpowiedzie¢ na pytania typu
What is the text about?, Who is the author?, Who is the addressee?,
What is the author's intention?, Do you like the text? Po ogólnym za-
poznaniu si¦ z tekstem i udzieleniu odpowiedzi mo»emy przej±¢ do czy-
tania szczegóªowego opatrzonego odpowiednim zestawem zagadnie«.
Podsumowanie tekstu lub caªej lekcji w nawi¡zaniu do tekstu mo»e
przyj¡¢ form¦ dialogu, krótkiej dyskusji lub pisemnego streszczenia.

Prawidªowa kolejno±¢. Technika ta polega na napisaniu opowiadania lub
historyjki przy u»yciu zestawu pojedynczych zda« lub fragmentów
dªu»szego tekstu podanych w przypadkowej kolejno±ci. Przygotowa-
nie spójnego, logicznego tekstu mo»liwe jest po wnikliwym, szczegó-
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ªowym zapoznaniu si¦ z zawartymi informacjami oraz uwarunkowane
jest znajomo±ci¡ ró»norodnych ±rodków wyrazu. Poprawno±¢ wykona-
nego ¢wiczenia mo»na oceni¢ na podstawie ustnego odtworzenia tego
opowiadania lub odczytania go na gªos.

Wypeªnianie tabeli. Istot¡ tej techniki jest szczegóªowe zapoznanie si¦ z tek-
stem celem wyszukania konkretnych informacji wypunktowanych w ta-
belce. Po wykonaniu zadania uczniowie mog¡ przedstawi¢ swoje odpo-
wiedzi w postaci ustnego referatu lub pisemnego, krótkiego streszczenia.

Tekst ukªadanka (jigsaw reading) . Jest to kolejna technika polegaj¡ca na
szczegóªowym zapoznaniu si¦ z tekstem oraz ustnej wymianie informa-
cji. Uczniowie s¡ podzieleni na dwie lub trzy grupy i ka»da otrzymuje
tekst. Oczywi±cie teksty mog¡ ró»ni¢ si¦ tre±ci¡, ale ª¡czy je tematy-
ka lub sytuacje. Procedura tej techniki jest zªo»ona, ale jednocze±nie
interesuj¡ca i przykuwaj¡ca uwag¦ ucznia. Ka»dy tekst zaopatrzony
jest w odr¦bne pytania oraz w zestaw zagadnie« wspólny dla wszyst-
kich tekstów. Pierwszym krokiem jest zapoznanie si¦ poszczególnych
grup z przydzielonymi im tre±ciami i znalezienie odpowiedzi na pytania
doª¡czone do konkretnych tekstów. Drugim krokiem jest opracowanie
zestawu zagadnie«. Etap ten wymaga wspóªpracy mi¦dzy grupami,
poniewa» nie mo»na wykona¢ tego ¢wiczenia poprawnie, bazuj¡c tyl-
ko na jednym z dwóch czy trzech tekstów. Inn¡ odmian¡ tej techniki
jest praca z jednym tekstem zawieraj¡cym luki w ró»nych paragra-
fach. Zadaniem uczniów jest ich uzupeªnienie poprzez zadawanie sobie
zamiennie pyta« w trakcie czytania.3

Podsumowuj¡c t¦ cz¦±¢ artykuªu, warto wspomnie¢, �»e wszystkie techni-
ki rozwijania sprawno±ci czytania ze zrozumieniem to zarazem techniki kon-
troli rozumienia, a wi¦c i techniki testowania. Ró»nica polega jednak na tym,
»e ucz¡c sprawno±ci nie oceniamy uczniów, a jedynie informujemy ich o tym,
czy odpowiedzi s¡ wªa±ciwe. Pozwalamy im jeszcze raz skorzysta¢ z tekstu, by
umo»liwi¢ prawidªowe wykonanie zadania. Testuj¡c � oceniamy, wystawiamy
stopnie i nie powracamydo przeczytanego tekstu� (Komorowska, 1999, s. 193).

Nauczanie sªownictwa � techniki

Umiej¦tno±¢ skutecznego przekazywania informacji uzale»nione jest od
stopnia opanowania sªownictwa. Jakiekolwiek braki leksykalne blokuj¡ pªyn-
no±¢ komunikacji. Dlatego te» systematyczne i konsekwentne wzbogacanie

3Przykªady technik opracowane zostaªy przez autork¦ artykuªu na podstawie przepro-
wadzonej analizy przykªadów ¢wicze« z podr¦czników szkolnych.
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sªownictwa uczniów jest bezdyskusyjne. Bez odpowiedniego zasobu leksy-
kalnego niemo»liwy jest rozwój sprawno±ci czytania i sªuchania ze zrozumie-
niem, mówienia i pisania.

Nauczanie sªownictwa mo»e odbywa¢ si¦ w sposób bezpo±redni lub po±-
redni. Pierwszy oznacza, »e uczniowie, wykonuj¡c ró»ne ¢wiczenia lub czyn-
no±ci, skupiaj¡ si¦ wyª¡cznie na zasobie wyrazów, np. mog¡ tworzy¢ ró»ne cz¦-
±ci mowy, rozszyfrowywa¢ znaczenia sªów na podstawie kontekstu lub tworzy¢
listy tematyczne. Dodatkowo bardzo ciekaw¡ propozycj¡ jest stosowanie ró»-
nych gier i zabaw leksykalnych. Drugi sposób, czyli po±redni, bardziej koncen-
truje uwag¦ ucznia na przekazywanej ustnie lub pisemnie informacji ni» na
sªownictwie. Jednak »eby mo»na byªo okre±li¢ go mianem efektywnego, mu-
sz¡ by¢ speªnione dwa warunki. Po pierwsze, ucze« musi wykaza¢ si¦ ch¦ci¡
zrozumienia komunikatu. Po drugie, tekst powinien zawiera¢ tylko niewielk¡
ilo±¢ nieznanych sªów, zwrotów i wyra»e«, których znaczenie mo»na odczyta¢
z kontekstu wypowiedzi (Nation, 1990, s. 2-3). Oczywi±cie formy wprowadza-
nia nowego sªownictwa powinny by¢ zró»nicowane w zale»no±ci od poziomu
zaawansowania j¦zykowego uczniów, jak równie» omawianej tematyki.

Hanna Komorowska w ksi¡»ceMetodyka nauczania j¦zyków obcych przed-
stawia wiele ciekawych technik, pomocnych podczas wprowadzania nowego
sªownictwa. S¡ to zarówno techniki przeznaczone do pracy z pocz¡tkuj¡cymi
uczniami (np. wskazywanie przedmiotu w klasie, pokazywanie obrazków czy
wizualizacja za pomoc¡ gestu i mimiki), jak równie» wykorzystywane na zaj¦-
ciach z uczniami ±redniozaawansowanymi oraz zaawansowanymi i wªa±nie te
prezentuj¦ poni»ej.
Technika synonimów, antonimów. Polega ona na zast¦powaniu w zdaniach

lub dªu»szym tek±cie wyrazów ich zamiennikami lub przeciwie«stwami.
Technika parafrazowania. Polega ona na przeredagowaniu zdania bez zmia-

ny jego znaczenia. W tym przypadku pomocna jest znajomo±¢ syno-
nimów i antonimów.

Technika obja±nie«. Polega ona na zaprezentowaniu znaczenia danego wyra-
zu za pomoc¡ krótkiego opisu lub dialogu. Na przykªad sªowo inherit:
A father had money in a bank. He died. Daniel is his only child. Daniel
has money now. It is Daniel's. Daniel inherited it.4 Je»eli obja±nienie
budzi jakiekolwiek w¡tpliwo±ci uczniów, mo»na poprosi¢ ich o podanie
polskiego odpowiednika.

Technika de�nicji. Polega ona, jak wskazuje nazwa, na podawaniu de�nicji.
Mo»e by¢ ona ogólnikowa, uproszczona, podana przez nauczyciela lub
sªownikowa. Ta druga forma jest dodatkowo pomocna w nauce posªugi-

4Tªumaczenie wªasne.
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wania si¦ sªownikiem i powinna by¢ cz¦±ci¡ skªadow¡ lekcji. Ucze« po-
winien umie¢ czyta¢ i rozumie¢ wszelkie informacje kryj¡ce si¦ pod roz-
maitymi hasªami, kodami i znakami, nie wspominaj¡c ju» o de�nicjach
i ró»norodnych kontekstach, w jakich dane wyrazy wyst¦puj¡. Podob-
nie jak w przypadku techniki obja±nie«, w razie jakichkolwiek trudno±ci
w zrozumieniu, nale»y odwoªa¢ si¦ do polskiego odpowiednika.

Technika skojarze« tematycznych. Polega ona na podaniu przez nauczyciela
jednego wyrazu, tak zwanej osi skojarze«, a zadaniem uczniów jest wy-
mienienie wszystkich wyrazów, które z nim koreluj¡, na przykªad dance,
music, light, to �ash, a girl, crowd, merry, a tape.5 �wiczenie to pozwala
na powtórzenie, sprawdzenie znajomo±ci i wymowy sªownictwa.

Technika skojarze« ªa«cuszkowych. Polega ona na podaniu pierwszego wy-
razu przez nauczyciela lub ucznia i wskazaniu drugiego, z którym si¦
ów pierwszy kojarzy. Nast¦pnie drugi wyraz staje si¦ stymulantem dla
trzeciego, trzeci dla czwartego itp., na przykªad water � swimming,
swimming � summer, summer � green. Analogicznie mo»na równie»
budowa¢ zdania: Water ... It makes me think of swimming. Swimming
... It makes me think of summer.

Wyraz niepasuj¡cy do pozostaªych. Technika polega na podaniu przez na-
uczyciela czterech wyrazów, z których jeden nie pasuje do pozostaªych.
Zadaniem ucznia jest wskazanie sªowa niepasuj¡cego, a tak»e uzasad-
nienie odpowiedzi, np. spo±ród wyrazów March, Paris, April, June,
nazwa Paris � jako nazwa miasta � nie pasuje do trzech pozostaªych,
okre±laj¡cych miesi¡ce.

Technika przewidywania wyrazów w tek±cie. Polega ona na zaprezentowa-
niu uczniom tre±ci tekstu za pomoc¡ tytuªu lub jednego zdania. Na
tej podstawie uczniowie podaj¡ wyrazy, które w ich opinii powinny
lub mog¡ znale¹¢ si¦ w tek±cie. Technika ta ª¡czy si¦ ze wspomnian¡
wcze±niej technik¡ skojarze« tematycznych. Uczniowie maj¡ mo»liwo±¢
powtórzenia sªownictwa z danego zakresu jak równie» przygotowania
si¦ do analizy teksu.

Technika wyrazów kluczowych. Polega ona na wybraniu przez ucznia okre-
±lonej liczby wyrazów kluczowych, które s¡ charakterystyczne, najwa»-
niejsze dla danego tekstu.

Opcjonalnie ¢wiczenie to mo»na rozbudowa¢, prosz¡c uczniów o przygo-
towanie listy skªadaj¡cej si¦ z 10 wyrazów. Nast¦pnie w grupach uczniowie,
negocjuj¡c i argumentuj¡c swoje wybory, ograniczaj¡ list¦ do 3-4 wyrazów
(Komorowska, 1999, s. 154, 159, 161).

5Tªumaczenie wªasne.
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Reasumuj¡c t¦ cz¦±¢ artykuªu, nale»y wspomnie¢ o sposobach kontroli
i oceniania ucznia. Wedªug Hanny Komorowskiej w tym przypadku najle-
piej sprawdzaj¡ si¦ dwie techniki: skojarze« tematycznych i wyrazu niepa-
suj¡cego do pozostaªych. Autorka proponuje ponadto, aby kontrola i ocena
odbywaªa si¦ na du»ej liczbie wyrazów i byªa punktowana w systemie 1/0,
to znaczy 1 punkt za dobr¡ odpowied¹, a 0 punktu za zª¡ lub jej brak. Jed-
nak taki rodzaj testowania jest dosy¢ rzadko stosowany i powinien dotyczy¢
raczej czterech sprawno±ci komunikacyjnych. Je±li za± chodzi o poprawny za-
pis, autorka nie proponuje ª¡czenia go ze znajomo±ci¡ leksyki. Najlepszym
rozwi¡zaniem w tym przypadku b¦dzie zorganizowanie dyktanda (Komo-
rowska, 1999, s. 162).

Konwersacje � techniki

Umiej¦tno±¢ pªynnego i poprawnego mówienia, skutecznego przekazu in-
formacji oraz adekwatno±¢ wypowiedzi ustnej do konkretnej sytuacji jest
w dzisiejszych czasachmiernikiem sukcesu w nauce j¦zyka obcego. Aby jednak
osi¡gn¡¢ taki stopie« zaawansowania, powinny by¢ speªnione pewne warunki.

Michael Lewis i Jimmie Hill w ksi¡»ce Practical Techniques For Lan-
guage Teaching zwracaj¡ uwag¦ na kilka wa»nych kwestii. Wedªug autorów
nale»y pami¦ta¢ przede wszystkim o tym, »e konwersacja powinna by¢ natu-
ralna i spontaniczna, dlatego te» planowanie jej jako integralnej cz¦±ci lekcji
mo»e niejednokrotnie zako«czy¢ si¦ pora»k¡, która cz¦sto wynika z nieod-
powiedniego doboru tematu, np. jest on zbyt ogólnikowy, nie koresponduje
z zainteresowaniami wi¦kszo±ci uczniów lub jest specy�czny i tylko kilkoro
z nich mo»e si¦ wypowiedzie¢ na dany temat.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez autorów s¡ tak zwane pyta-
nia pomocnicze, (typu What do you think? What solution would you sug-
gest? ), które zamiast pomaga¢, blokuj¡ ucznia. Powodów mo»e by¢ kilka.
Przykªadowo ucze« nie podejmuje najmniejszej próby zgª¦bienia tematu,
gdy» jest on maªo absorbuj¡cy i nie wzbudza w nim ch¦ci dociekania czy
analizy. Ponadto jego opinia mo»e niczym nie ró»ni¢ si¦ od wygªoszonej przez
przedmówc¦. Ale, jak si¦ okazuje, mo»e zaistnie¢ równie» sytuacja odwrotna.
Ucze« mo»e by¢ zainteresowany omawianym tematem, lecz jego niskie kom-
petencje j¦zykowe nie umo»liwiaj¡ mu wyra»enie wªasnych opinii. Aby jed-
nak nakªoni¢ ucznia do sformuªowania najprostszej odpowiedzi, nauczyciel
powinien zadawa¢ mu bardzo ogólne pytania, posªugiwa¢ si¦ odpowiedni¡
mimik¡ lub mow¡ ciaªa. Gdy ucze«, mimo niepewno±ci czy te» w¡tpliwo±ci,
podejmie ryzyko przedstawienia swojego zdania, nauczyciel powinien da¢ mu
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czas na uporz¡dkowanie my±li oraz pozwoli¢ na wybór argumentów, a tak»e
sposobu ich wyra»ania. Miªa, spokojna i rozlu¹niona atmosfera oraz chwila
ciszy ze strony nauczyciela, mo»e okaza¢ si¦ bardzo efektywna.

Ostatnim punktem, który chciaªabym przytoczy¢, jest sugestia, »e pro-
wokuj¡ce stwierdzenia s¡ bardziej skutecznie. Michael Lewis i Jimmie Hall
swoj¡ koncepcj¦ opieraj¡ na zaªo»eniu, »e konwersacja mi¦dzy dwoma lub
trzema rozmówcami w naturalnych warunkach dziaªa na zasadzie stymu-
lacja � reakcja, a zatem nie jest ci¡giem pyta« i odpowiedzi. Co za tym
idzie, strategia ta mo»e by¢ zastosowana równie» w warunkach szkolnych,
gdy» ucze« b¦dzie ch¦tniej zabieraª gªos w ró»nych kwestiach poruszanych
na lekcjach. Tak wi¦c nie pytania typu Do you think boys and girls should
go to the same schools?, a twierdzenie I think it's better for boys and girls
to be in di�erent classes b¦dzie bardziej aktywizuj¡ce (Lewis, Hill, 2002,
s. 118-119, 120). W zwi¡zku z powy»szym przyjrzyjmy si¦ bli»ej technikom
stymuluj¡cym ustne wypowiedzi ucznia.

Wedªug Hanny Komorowskiej najlepsze techniki to takie, które s¡ bod¹-
cem do wypowiedzi. Mowa tu o widokówkach, fotogra�ach, plakatach, obraz-
kach wyci¦tych z magazynów czy te» mapach, które s¡ baz¡ dla ciekawych
technik, które prezentuj¦ poni»ej.

Zgadywanka obrazkowa. Technika polega na wykorzystaniu kilku obrazków,
fotogra�i lub widokówek. Ucze« wybiera jedn¡ z przedstawionych opcji.
Jego zadaniem jest opowiedzenie, co obrazek przedstawia, podczas gdy
reszta grupy musi dokona¢ identy�kacji obrazka.

Wyszukiwanie ró»nic. Technika ta polega na przedstawieniu dwóch takich
samych obrazków, które ró»ni od siebie kilka szczegóªów, a zadaniem
uczniów jest ich odnalezienie i wskazanie. Opcjonalnie uczniowie mog¡
pracowa¢ w parach, przy czym ka»dy z nich dostaje po jednym obraz-
ku. Na zasadzie wymiany informacji w postaci serii pyta« i odpowiedzi
identy�kuj¡ te ró»nice.

Przerobienie obrazka na komiks. Technika polega na dorysowaniu chmurki
komiksowej do ka»dej osoby wyst¦puj¡cej na obrazku z gazety lub fo-
togra�i i zaopatrzeniu jej w odpowiedni tekst. Ewentualnie uczniowie
mog¡ przygotowa¢ kilka takich chmurek dla jednej osoby przedstawio-
nej w konkretnej sytuacji.

Powy»sze techniki s¡ aktywizuj¡ce i mog¡ by¢ wykorzystane w pracy
z dzie¢mi i mªodzie»¡ na poziomie podstawowym i ±redniozaawansowanym.
Na wy»szych poziomach obrazki s¡ ciekawym dodatkiem, natomiast bod¹-
cem wywoªuj¡cym ustn¡ wypowied¹ jest sªowo. Oto kilka przykªadów takich
technik.
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Opis sytuacji (scenki sytuacyjne). Technika ta polega na zapoznaniu ucznia
z konkretn¡ sytuacj¡, której opis powinien by¢ wyra»ony jednym zda-
niem. Dzi¦ki temu ¢wiczeniu ucze« ma mo»liwo±¢ stosowania zwrotów,
wyra»e« i sformuªowa« typowych dla danej sytuacji.

Streszczanie. Technika ta jest pomocnym narz¦dziem w konstruowaniu dªu»-
szych wypowiedzi ustnych. Uczniowie formuªuj¡ streszczenia z per-
spektywy ró»nych bohaterów, w których si¦ wcielaj¡, a tak»e przed-
miotów. Mog¡ równie» streszcza¢ jeden wybrany w¡tek. Ciekaw¡ opcj¡
jest zorganizowanie zgadywanki typu Who am I? What object am I? 6,
dzi¦ki czemu mo»na zaanga»owa¢ pozostaªych uczniów, którzy nie zo-
stali wyznaczeni do streszczania.

Wypowied¹ wedªug podanych punktów. Technika ta polega na podaniu
przez nauczyciela tematu wypowiedzi oraz punktów/argumentów, we-
dªug których powinna by¢ ona rozwini¦ta. Zalet¡ tej techniki jest mo»-
liwo±¢ zastosowania jej na ró»nych poziomach zaawansowania j¦zyko-
wego ucznia. Przykªadowo mog¡ to by¢ nieskomplikowane wypowiedzi
typu Describe your parents � mother � name, age, profession, hobbies,
father � name, age, profession, hobbies7 lub bardziej zªo»one, typu
Economy in Poland � agriculture, craft, unemployment, privatisation.8

Tak, jak w przypadku streszczenia, technika ta sprzyja tworzeniu przez
ucznia dªu»szych wypowiedzi ustnych.

Wywiad. Technika ta polega na tworzeniu dialogu przez dwóch uczniów, wcie-
laj¡cych si¦ w ró»ne role, np. dziennikarza, znanej postaci telewizyjnej.
�wiczenie tomo»na zorganizowa¢ na dwa sposoby: jakowywiad swobod-
ny, nie podaj¡c »adnych instrukcji uczniom lub jak w przypadku wcze-
±niejszej techniki, podaj¡c punkty, które ucze« musi uwzgl¦dni¢.

Odgrywanie ról (role play). Technika ta jest bardziej rozbudowan¡ wersj¡
wywiadu, poniewa» jest wieloosobowa. Ka»dy z uczniów otrzymuje
kart¦, na której ma przypisane zadanie, rol¦ oraz sytuacj¦. Ciekawostk¡
jest fakt, »e uczniowie nie znaj¡ tre±ci kart pozostaªych uczestników,
co daje mo»liwo±¢ wykreowania naturalnej interakcji.

Symulacja. Technika ta jest równie» form¡ odgrywania ról. Ró»nica polega
na tym, »e nauczyciel wybiera tylko sytuacje autentyczne, które mog¡
wydarzy¢ si¦ w przyszªo±ci. W ten sposób przygotowuje on swoich
uczniów do kontaktów towarzyskich lub zawodowych z cudzoziemcami
w kraju i za granic¡ (Komorowska, 1999, s. 195-196, 198-199).

6Tªumaczenie wªasne.
7Tªumaczenie wªasne.
8Tªumaczenie wªasne.
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Podsumowuj¡c t¦ cz¦±¢ artykuªu, nale»y zaznaczy¢, »e rozwijanie spraw-
no±ci mówienia obliguje nauczyciela do rezygnacji z przerywania uczniom
i poprawiania bª¦dów. Nauczyciel powinien notowa¢ bª¦dy w trakcie wy-
powiedzi uczniów, a dopiero pó¹niej je analizowa¢. Istotn¡ rol¦ peªni¡ tak»e
pochwaªy, np. za dªugo±¢ wypowiedzi, ch¦¢ zabrania gªosu. Dzi¦ki tym zabie-
gom ucze« nie b¦dzie odczuwaª l¦ku czy wstydu przed mówieniem w j¦zyku
obcym (Komorowska, 1999, s. 195).

Podsumowanie

Reasumuj¡c, ró»norodno±¢ przedstawionych technik umo»liwia nauczy-
cielowi w sposób atrakcyjny, efektowny i nieschematyczny wyksztaªcenie
u uczniów kompetencji j¦zykowych na wielu pªaszczyznach. Wªa±ciwie wy-
korzystane s¡ interesuj¡ce i motywuj¡ce do dalszych dziaªa« w tym zakresie,
a co najwa»niejsze s¡ skuteczne w osi¡ganiu zamierzonych celów. Jak wida¢
na przykªadach, mog¡ by¢ wykorzystane zarówno na lekcjach w szkole, jak
i poza ni¡, w pracy w parach, grupach czy te» indywidualnie. Najwa»niejsze
jest jednak to, »e ª¡cz¡ cztery sprawno±ci j¦zykowe w danej sytuacji komuni-
kacyjnej, co powoduje, i» ucze« przestaje traktowa¢ j¦zyk fragmentarycznie,
a zaczyna postrzega¢ jako zintegrowany ±rodek przekazu.

Zaª¡cznik � przykªady ¢wicze«

I. Praca z tekstem
1. Work in groups of three. Read about one explorer each and com-

plete the chart for that explorer. Tell the rest of your group about
your explorer and complete the rest of the chart.

Marco Polo Jacques Cousteau Valentina Tereshkova

Marco Polo was born in
Italy in 1254. A travel-
ler andmerchant, he was
one of the �rst Europe-
ans to travel across Asia
and intoChina. His jour-
ney lasted 24 years. He
set out, aged 17, with his
father Nicolo and his un-
cle Ma�eo on their great
journey to China. They
sailed south from Veni-

Jacques Cousteau was a
French undersea explo-
rer, environmentalist
and inventor. He was
born in France in 1910.
When he was young, he
became fascinated by
the sea, machines and
�lm-making. This gave
them time to really
look around under the
ocean. In 1943, he and

Valentina Tereshkova pa-
rachuted out over 125
aircraft before she jum-
ped out of the space-
craft Vostok 6. This unu-
sual hobby led to her
selection for cosmonaut
training and her achie-
vement of becoming the
�rst woman in space. Te-
reshkova was born on 6th

March 1937, in western
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ce, Italy, and stopped
o� in the Middle East.
They then carried on
overland to Persia (now
Iran), through the Pa-
mir Mountains and the
Gobi Desert before they
went to Beijing, Chi-
na. At that time, Chi-
na was more advanced
than Europe. They al-
ready had paper, so lar-
ge numbers of books we-
re available. They al-
so used paper money in
many parts of the em-
pire. After he got back
to Italy, Marco Polo tal-
ked about his experien-
ces in China, and he
wrote a book descri-
bing the riches of Asia.
His written account was
the �rst Western re-
cord of porcelain, co-
al, gunpowder, printing
and silk. Unfortunately,
not many people belie-
ved Polo's stories and
he became known as
'the man of a million
lies'. He died in 1324.

engineer Emile Gagnan
invented the aqualung
� the very �rst scuba
diving equipment. In
1948, Cousteau began
travelling the world's
oceans in his research
ship Calypso. Cousteau
produced many �lms
and books about his
underwater adventures,
including the TV series
The Undersea World
of Jacques Cousteau,
which introduced the
public to the world
of sharks, whales,
dolphins, treasure and
coral reefs. Cousteau
started the Cousteau
Society to protect
ocean life. In 1989, he
received a great honour:
he was made a member
of the French Academy.
Finally, after a long and
varied life, Cousteau
died on 25th June 1997.

Russia. As a teenager
she worked in a textile
plant and took up para-
chuting in her spare time.
When Tereshkova was
selected for the Soviet
space programme in
1962, she became the
�rst recruit without
experience as a test pilot.
Her selection was based
on her parachuting skills.
Tereshkova was chosen
to be the pilot of the Vo-
stok 6 mission. She was
given the name Chaika,
Russian for 'seagull'.
The craft lifted o� from
Tyuratam Centre on 16th

June 1963. It re-entered
the Earth's atmosphere
on 19th June and Tere-
shkova parachuted to
the ground, landing near
Kazakhstan, in central
Asia. On 3rd November
1963, Tereshkova mar-
ried another cosmonaut.
They had a daughter,
Elena � the �rst child
born to parents who both
went into space.

Marco Polo Cousteau Tereshkova

Nationality

When born

Job/work

Where travelled to

Length of journey

Greatest achievement

What they were called

When died
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According to the texts, which explorer:
1. became interested in the sea at an early age?
2. was particularly interested in the Far East?
3. was accused of not telling the truth about their achievements?
4. had a name related to a seabird?
5. received an important award?
6. had a relationship with someone who did the same job?
7. travelled with members of their family?
8. cared for the environment?

Przykªad 1: �wiczenie typu tekst ukªadanka (Cotton, Falvey, Kent, 2008,
s. 18-19).

2. For Questions 16-30, read the text below and think of the Word
which best �ts each space. Use only one word in each space. There
is an example at the beginning (0).

FASHION

You can tell a great deal about people (0) from the clothes they wear.
Basically, most people fall into one of three groups. Firstly, there are those
who feel they must wear whatever 'look' is currently fashionable, whether it
suits them or (16) . These people rush to the shops to buy whatever
is being promoted (17) the large fashion houses and retail chains.
hey would never (18) seen in last year's styles or colours, because
they spend quite (19) large proportion of their income (20)
clothes and accessories, and devote a lot of time to looking through fashion
magazines.

On (21) other hand, there are people who do not feel they (22)
to follow the trend. They are content to wear the same colours and

designs year after year and they have little (23) no interest in the
ever-changing world of fashion. They prefer to buy (24) is cheap,
comfortable or long-lasing. And then there is a third group, (25) up of
people who actually take great pride (26) being di�erent. These people
(27) to great lengths to wear clothes that are not only unfashionable,
(28) also rather shocking. There is always a danger, however, that
such trends can become (29) popular that the unconventional clothes
of the rebels actually turn (30) the latest fashion, as happened with
the punk and grunge styles of the late twentieth century.
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Przykªad 2: �wiczenie typu uzupeªnianie luk (Stanton, Stephens, 2001,
s. 165).

II. Nauczanie sªownictwa.
1. Complete the second sentence so that it has a similar meaning

to the �rst sentence, using the word given. Use between two and
�ve words.

a) Noel is not usually in a bad mood.
like It is in a bad mood.

b) Amy would rather not go out to dinner with us.
feel Amy out to dinner with us.

c) The movie star is always recognised wherever she goes.
avoid The movie star can't wherever she goes.

d) Mary often criticises people.
tendency Mary people.

e) She can't stand him playing the guitar that loud.
complaining She playing the guitar that loud.

f) He usually sleeps until noon.
used He noon.

g) Chris had not expected to �nd learning Spanish so interesting.
in Chris is more he had expected.

Przykªad 1: �wiczenie wykorzystuj¡ce technik¦ parafrazowania (Obee, Evans,
2003, s. 32).

2. Cross out the word that does not �t.
a) calm, rough, open, dark sea
b) seaside, luxurious, accommodation, family hotel
c) local, national, friendly, interesting people
d) soaking, crystal-clear, �owing, fresh water
e) relaxing, package, booked, adventure holiday
f) spectacular, various, breathtaking, beautiful scenery

Przykªad 2: �wiczenie typu znajd¹ wyraz nie pasuj¡cy do pozostaªych (Obee,
Evans, 2003, s. 103).

3. Match the words with their meanings.

A B

1. murder a) planning and causing the death of sb

2. embezzlement b) stealing money from the company where you work
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3. jaywalking c) destruction of public property

4. manslaughter d) leaving rubbish in a public place

5. vandalism e) publishing lies about sb

6. littering f) gaining money through dishonest means

7. fraud g) unintentionally causing sb's death

8. slander h) crossing the street in the wrong place

9. loitering with intent i) remaining in a public place without an obvious
reason

10. mugging j) holding sb against their will in order to gain sth

11. libel k) illegally entering sb's property

12. kidnapping l) robbing sb in the street

13. trespassing m) publicly lying about sb

Przykªad 3: �wiczenie wykorzystuj¡ce technik¦ de�nicji (Evans, Edwards,
2003, s. 76).

III. Konwersacje.
1a. Read the dialogue. Underline the phrases used to ask/ express

how somebody feels.
A: Are you alright? You seem upset.
B: Well, t be honest, I've been in a bad mood all day. And
now, I've just found out I failed my driving test, so I'm really
depressed.

1b. Use the phrases in the box to act out similar dialogues for the fol-
lowing situations.

Your friend has had his car stolen.
Your friend has lost her purse.

Asking about feelings Expressing feelings
How are you? Well, it's been a ... day

Are you (feeling) alright/angry/up-
set/pleased/ OK ...?

Actually, .../The thing is ...

Is everything alright? To be honest ... I feel/ I've been in a go-
od/bad/etc mood all day ...

What's wrong/the matter with you? I'm sad/angry/glad about ...
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Przykªad 1: �wiczenie wykorzystuj¡ce technik¦ opisu sytuacji (Obee, Evans,
2003, s. 29).

2. Refer back to the arguments related to people's looks and answer
the following questions Use your own words if possible.

YES ARGUMENTS NO

*good looks attract more people *good looks may intimidate potential
acquaintances

When meeting new people we tend to
predict their characters on the basis of
their looks. Inevitably the �rst thing
we see in a person is their appearan-
ce and so we judge people according
to their looks. Therefore good-looking
people seem better candidates for new
friends.

Sometimes good looks may seem
intimidating to other people, which
proves an impediment to the good-
looking ones to make friends. Someti-
mes people fear approaching a beauti-
ful person and starting a conversation
because they believe that the beauti-
ful should stick to the beautiful and
the ordinary � to the ordinary.

*the better the looks, the higher the
self-esteem

*the beautiful are thought to be conce-
ited

Good-looking people realize that they
are the lucky ones who were so richly
endowed by nature and they regard
it as something to be proud of. They
don't have any inferiority complexes �
neither concerning their looks nor cha-
racter. They are in most cases aware of
the way they look which makes them
more self-assured.

Beautiful people are often viewed as
too con�dent or even boasting of their
attractive appearance. It is generally
believed that a beautiful person ma-
kes a constant e�ort to maintain their
good looks by spending lots of time in
front of a mirror, etc.

*tidiness in appearance means tidiness
in duties

*competence counts most

It is generally believed that if a per-
son is conscientious about keeping the-
ir appearance in order, they are con-
scientious about other aspects of their
everyday routines, like their job duties
for example. This may be useful in ap-
plying for a job.

It is competence and education that
count most in applying for a job. Even
during an interview for a job, looks
are never as valuable for the employer
as the competence and previous expe-
rience of his/her potential employee.
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*beauty is a re�ection of goodness *beauty is a re�ection of brainlessness

A person's looks may be believed to
be a re�ection of their character. Pe-
ople with good looks , with �ne, gen-
tle features, give the impression of be-
ing good and gentle people. therefore
beautiful people have more opportuni-
ties to make friends and acquaintances
as well as to win people's trust.

Beautiful people are sometimes regar-
ded as not very intelligent. They are
thought to be so concerned with ke-
eping their appearance in as good or-
der as possible, that they have no time
� or desire � to develop their intellect.

*good-looking people make pleasant
companions

*interesting people make pleasant
companions

Just as people enjoy the presence of
beautiful natural surroundings, they
enjoy the presence of beautiful faces
or bodies. Contemplating the beauty
of nature brings relaxation and cheers
up our moods. Similarly, beautiful pe-
ople have the ability to raise people's
spirits.

For many people it doesn't matter at
all what the people they meet or date
look like. The most important thing is
the character. One friendly personali-
ty can make lots of people happy and
is worth more than a thousand beau-
tiful faces.

*good looks matter among teenagers *character is more important than ap-
pearance

Young people are more prone to re-
gard looks as an important factor in
making friends. Attractive students
enjoy greater popularity among their
peers and therefore they form speci-
�c groups in school. Good-looking te-
enagers often form elites and refuse
to associate with the less good-looking
ones.

The existence of elites may make ado-
lescents believe that it is the looks that
de�ne them as worthy people. Depen-
ding on their looks, they can fall on-
ly in two categories � "big shots" or
losers. Teenagers may hardly realize
that it is their character that consti-
tutes their worth.

1. Which of the arguments presented above do you �nd most/least co-
nvincing? Give reasons.

2. Do you think that taking care of one's looks is a positive or a negative
quality? Explain your answer.

3. Have you ever chosen a friend only on the basis of his/her looks? Why?
Why not?

4. Do you enjoy the company of beautiful people? Why?
5. Good-looking teenagers tend to stick to themselves forming a kind of

"school elite". Have you ever belonged to one? If not, why not? If yes,
what kind of group was that? What kept you together?



89

6. Why do young people tend to pay more attention to looks than to
personality?

7. In what way can looks be helpful in everyday life? Give examples.
8. In what situations can good looks be an impediment? Give examples.
9. What could be the reason for some people to be embarrassed about

their good looks?
10. Do you think that good looks can be a source of happiness? Give

examples.

Przykªad 2: �wiczenie typu wypowied¹ wedªug podanych punktów (Kurtyka,
2006, s. 22, 24).
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