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1. Wstęp

Bajki i baśnie oraz niezwykła atmosfera, jaką tworzą, stanowią bardzo atrakcyjny 
materiał, który pozytywnie wpływa na dzieci oraz ich rozwój. Z tego też wzglę-
du zastosowanie ich na zajęciach językowych w klasach I-III szkoły podstawowej 
wydaje się być jak najbardziej zasadne. Żeby jednak dzieci mogły odpowiednio 
z nimi pracować, warto wykorzystać różnego rodzaju narzędzia dydaktyczne, które 
w połączeniu z tekstami narracyjnymi jakimi są bajki i baśnie, aktywnie i trwale 
wspomagają naukę dzieci, rozwijając w następstwie ich rozmaite umiejętności oraz 
gwarantując im szereg niezapomnianych wrażeń. 

Dzieci żyjące w dzisiejszych czasach spotykają na swojej drodze wiele trudno-
ści, które muszą pokonać. Wśród nich jest zbyt duża ilość bodźców i informacji, 
jaka codziennie dociera do nich, co często powoduje, że stają się one zagubione 
oraz odczuwają brak pewności siebie. Wtedy z pomocą przychodzą im bajki i ba-
śnie, które pełnią w życiu dziecka różnorakie funkcje, od informującej, poprzez 
uspokajającą, aż do kreującej wyobraźnię. Ich olbrzymią wartością są morały, jakie 
z nich płyną. Pokazują one bowiem, iż walka z przeciwnościami losu jest nie-
unikniona, wskazują na istotne cechy charakteru, będące cnotami człowieka oraz, 
że w trudnych chwilach zawsze możemy liczyć na pomoc bliskich nam osób. Bajki 
i baśnie są tak naprawdę swoistym drogowskazem dla najmłodszych, gdyż uczą 
radzić sobie z życiem codziennym i tłumaczą problemy, jakie spotyka człowiek 
na swojej drodze. Pomagają także rozwijać osobowość dziecka oraz stanowią dla 
niego przydatne narzędzie adaptacyjne (Furmanowska 2014: 78; Iluk 2002: 105; 
Jakubczyk 2013: 250; Kowalska 2014: 89). Należy także pamiętać o ich znaczeniu 
w doskonaleniu różnego rodzaju umiejętności językowych, na co zwraca szcze-
gólną uwagę niniejsze opracowanie. 
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2. Bajki i baśnie w edukacji językowej dzieci

Bajki i baśnie są znane i lubiane chyba przez wszystkie dzieci. Ze względu na ich 
przystępny język oraz ciekawą fabułę coraz częściej wykorzystuje się je na zajęciach 
językowych w początkowych etapach edukacyjnych. Stają się one nieodzownym 
elementem zajęć w przedszkolach i szkołach, ponieważ bardzo pozytywnie wpływają 
na rozwój poznawczo-intelektualny młodych ludzi oraz dostarczają odpowiednich 
podstaw do komunikowania się oraz wymiany poglądów na różne tematy (Gładysz 
2014: 4). Prezentowane i omawiane na lekcji w rozmaitych formach (np. graficznej, 
audialnej lub audio-wizualnej) przyczyniają się do doskonalenia umiejętności języ-
kowych młodych ludzi, na co wskazują badania prowadzone m.in. przez J. Gładysz 
(2014), A. Horyzę (2012), I. Iluka (2002), T. Konderak (2012), U. Kropaczewską 
(2017), M. Pamułę (2009) oraz wielu innych uznanych w tej dziedzinie pedagogów. 

Rozpatrując ich znaczenie w kontekście edukacji językowej, warto podkreślić, 
iż bajki i baśnie rozwijają przede wszystkim umiejętność słuchania oraz rozumie-
nia tekstów. Pracując z bajkami i baśniami, dziecko ma możliwość osłuchania się 
z językiem oraz poznania wybranych struktur leksykalno-gramatycznych, co w kon-
sekwencji pozwala mu na odpowiednie, chociaż jeszcze nieświadome, przyswojenie 
sobie prawidłowych wzorców językowych. Nie ma tutaj jednak mowy o jakiejkol-
wiek analizie tekstu pod kątem leksykalno-gramatycznym, gdyż najmłodsi uczniowie 
raczej przyswajają w czystej postaci to, co słyszą i w ten sposób rozwijają swoje zdol-
ności językowe. Zamiast skupiania się na dogłębnej analizie mają możliwość m.in. 
reagowania „całym ciałem” na to, co prezentuje im się w danym tekście (Horyza 
2012: 73). 

Mając na uwadze rolę bajek i baśni w procesie glottodydaktycznym, należy wska-
zać, iż w naturalny sposób rozwijają one w dziecku chęć produkowania dźwięków, 
ich odtwarzania oraz naśladowania. Są swoistą odpowiedzią na podstawowe potrzeby 
dzieci oraz ich emocjonalność, która jest szczególnie widoczna w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. W czasie zajęć opartych na wyżej wymienionych tekstach 
narracyjnych dzieci mają możliwość wsłuchiwania się w wypowiedzi poszczegól-
nych bohaterów, co skutkuje późniejszym ich powtarzaniem, a jeżeli dziecko znajdzie 
w bajce lub baśni swojego ulubionego bohatera, to naturalnie, na zasadzie naśladow-
nictwa, chce mówić i zachowywać się tak jak on. Emocjonalność w procesie nauki 
mówienia oraz powtarzania dźwięków jest niezwykle istotna, a bajki i baśnie ze 
względu na swoją różnorodność zarówno ze strony fabularnej, jak i bohaterów w nich 
występujących, dają najmłodszym możliwość poznania różnych reakcji na występu-
jące sytuacje (Horyza 2012: 72–73).

Oprócz oczywistych korzyści, jakie płyną z użycia bajek oraz baśni podczas za-
jęć językowych, czyli doskonalenia przede wszystkim sprawności słuchania oraz 
mówienia, warto także zaakcentować wkład tekstów narracyjnych w rozwój wiedzy 
kulturowej dzieci. Dzieje się tak dlatego, że bajki i baśnie są znakomitym nośnikiem 
kultury oraz społecznych zachowań. Pozwalają one przybliżyć określone wartości 
i postawy oraz poznać charakterystyczne wytwory poszczególnych kręgów kulturo-
wych. Dodatkowo język, za pomocą którego przekazuje się treści w takich tekstach 
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jest także świadectwem kultury. Każdy język ma bowiem swoje korzenie w określo-
nej społeczności kulturowej i dlatego podczas omawiania bajek i baśni ważne jest dla 
dzieci poznanie także kultury kraju, który danym językiem się posługuje. Pomaga to 
im w bardzo dużym stopniu zrozumieć szereg zagadnień dotyczących ludzi zamiesz-
kujących poszczególne kraje oraz poszerzać wiedzę na ich temat. Dzięki morałom 
oraz naukom, jakie płyną z bajek i baśni dzieci wnikają w podstawowe zachowania 
społeczne ludzi, poznają sposoby rozwiązywania przez nich problemów, a także 
zaznajamiają się ze specyficznym humorem, jaki pojawia się w nich, a który niekie-
dy, w zależności od kraju i omawianego tekstu, jest charakterystyczny dla danego 
regionu. To wszystko podparte jest językiem, który przybliża dzieciom prawa, jakimi 
rządzi się dana kultura, pokazuje sposoby komunikowania się członków określonej 
społeczności oraz uczy reagowania na konkretne bodźce związane zarówno z języ-
kiem, jak i kulturą (Jeżowski 2014: 10–11).

Poza wyżej wymienionymi korzyściami należy także podkreślić, iż dzięki zastoso-
waniu bajek i baśni na zajęciach językowych rozwija się wyobraźnię najmłodszych 
oraz wywołuje wśród nich bardzo pozytywne emocje (Furmanowska 2014: 78; 
Horyza 2012: 68). 

Mając na uwadze wszystkie te korzyści, warto w kolejnej części opisać wybrane 
narzędzia, które pozwalają na odpowiednie przedstawienie i omówienie z dziećmi 
rozmaitych treści bajek i baśni na zajęciach językowych. 

3. Narzędzia przydatne w prezentowaniu i omawianiu treści bajek i baśni 
na zajęciach językowych

Przy dobieraniu odpowiednich narzędzi do zajęć językowych należy pamiętać, 
iż dzieci uczą się zupełnie inaczej niż młodzież oraz osoby dorosłe (Komorowska 
2002). Agnieszka Horyza (2012: 73), prowadząca badania w zakresie nauczania 
języka obcego przy pomocy bajek, wyraźnie zaznacza w swoim artykule, iż „[w] 
nauczaniu opartym na adaptacjach bajek i baśni bardzo ważne są pomoce dydak-
tyczne i zaplanowany proces edukacyjny. Środki użyte do ekspozycji na język obcy 
powinny realizować założenia oraz dostosować się do osiągnięć nauki z zakresu 
rozwoju pierwszego języka u dzieci, bilingwizmu oraz założeń psychologii rozwo-
jowej dziecka” (zob. również Iluk 2002). 

W pracy z dziećmi nauczyciele mają bardzo dużo możliwości i narzędzi, które 
mogą wykorzystać podczas zajęć opartych na bajkach i baśniach. Odpowiedni dobór 
tych narzędzi wpływa na to, w jaki sposób najmłodsi uczniowie przyswajają dany 
język (Pamuła 2009: 44). W tym miejscu warto wymienić i opisać kilka z nich, jak 
chociażby: 

 ● pacynkę, 
 ● środki wizualne,
 ● środki audialne,
 ● środki audio-wizualne,
 ● narzędzia ICT. 
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Nauczyciele w pracy z dziećmi bardzo często sięgają po pacynki, które pełnią 
bardzo istotną rolę w prezentowaniu tekstu narracyjnego oraz wykonywaniu na jego 
podstawie odpowiednich zadań (Kondrat 2015: 72–73). Dla dzieci pacynka jest 
niezwykle atrakcyjna, a w nauce języków obcych ma oczywiście bardzo wszech-
stronne zastosowanie. Pomaga ona w organizacji lekcji oraz realizacji zadań, dba 
o przekaz odpowiednich treści (w tym konstrukcji leksykalno-gramatycznych), 
tworzy przyjemną atmosferę na zajęciach oraz buduje prawidłowe relacje pomię-
dzy uczniami i nauczycielem. Wprowadzenie pacynki na zajęcia sprawia także, 
że dzieci czują się pewniej i że chętniej wyrażają swoje myśli i uczucia (Iluk 
2002: 79–80; Kropaczewska 2006: 75–76). W pracy opartej na wykorzystaniu 
bajek i baśni pacynka może pełnić najróżniejsze role. Może na przykład pomóc 
nauczycielowi w przedstawianiu słownictwa, które dzieci mają przyswoić na pod-
stawie tekstu narracyjnego. Może opowiedzieć swoimi słowami historię z danej 
bajki/baśni lub przeczytać tekst, wykorzystując do tego celu odpowiednią dykcję 
i intonację. Może także udzielać odpowiedzi na pytania dzieci dotyczące oma-
wianych treści, przyczyniając się w ten sposób do lepszego zrozumienia przez nie 
sensu i przesłania całego tekstu. W zależności od tematu bajki/baśni pacynka może 
przybrać oczywiście różny wygląd. Może być to lalka wykonana przez samego 
nauczyciela (zob. Horyza 2012), która będzie przebierana w różne stroje przygoto-
wywane na przykład przez dzieci. Może być to również zakupiona pacynka, która 
będzie odgrywała rolę jednego z bohaterów bajki/baśni omawianej podczas zajęć 
i która będzie wchodziła w interakcje z uczącymi się. Ważne w pracy z pacynką 
jest jednak to, aby zdobyła ona zaufanie najmłodszych i pomagała nauczycielowi 
odpowiednio przekazywać treści oraz rozwijać zdolności dzieci w wielu obszarach 
(Gładysz 2014: 5).

Kolejnym narzędziem przydatnym w pracy z tekstami narracyjnymi są środki 
wizualne, które przyjmują postać różnego rodzaju obrazków, ilustracji oraz zdjęć. 
Najważniejszą korzyścią płynącą z ich wykorzystania na zajęciach jest to, iż dzieci 
mogą dokładnie zobaczyć, o czym jest mowa w danym tekście i co warto zapamię-
tać. Dzieci, zwłaszcza młodsze, nie umiejące jeszcze czytać ani pisać, najwięcej 
informacji mogą przyswoić właśnie dzięki ilustracjom. Treści, które nauczyciel ma 
do przekazania, a dzieci do przyswojenia, pokazane w formie obrazkowej szybciej 
i efektywniej docierają do świadomości wychowanków. Przy dobieraniu środków wi-
zualnych nauczyciel powinien jednak pamiętać o możliwościach i doświadczeniach, 
jakie ma grupa w danym wieku, ale także o tym, aby informacje przedstawione na ob-
razkach miały swój bezpośredni odpowiednik werbalny, dzięki czemu przyswajanie 
informacji (kanałem obrazowo-słuchowym) jest szybsze i bardziej skuteczne. Warto 
podkreślić, iż wszelkiego rodzaju fiszki, słowniki obrazkowe oraz prezentacje są 
dla dzieci młodszych, jak i starszych, znakomitą formą przyswajania nowych słów 
i zwrotów. Poza tym, te i inne środki wizualne bardzo pomagają rozwijać dziecię-
cą wyobraźnię, wzbogacają doświadczenia wzrokowe, uwrażliwiają na kolory i ich 
zestawienia oraz ćwiczą umiejętność rozpoznawania szczegółów. Dzięki nowocze-
snym metodom nauczania oraz umiejętnościom nauczycieli bardzo istotne stało się 
tzw. uczenie peryferyjne (ang. peripheral learning), które, oparte właściwie głównie 
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na środkach wizualnych, pomaga uczniom w sposób mimowolny przyswajać materiał 
dydaktyczny – wystarczy jedynie patrzeć na przykład na plakaty zawieszone w salach 
(Krajewska 2013: 139–141).

Innym narzędziem, które może być przydatne w pracy dzieci z tekstami narra-
cyjnymi są środki audialne. Środki takie można wykorzystać w celu przedstawienia 
na przykład treści bajek i baśni lub rozmów prowadzonych przez ich bohaterów. 
Środki audialne są stosowane właściwie we wszystkich grupach wiekowych i razem 
z innymi materiałami (np. obrazkowymi) dają uczniom możliwość bardzo urozma-
iconej nauki języka obcego. Dzieci, dzięki różnego typu nagraniom (np. na płycie 
CD), mogą przede wszystkim osłuchać się z językiem. Mają okazję usłyszenia, jak 
dany język brzmi w ustach osób innych niż ich nauczyciel. Jan Iluk (2002) twierdzi, 
iż wsłuchując się w nagrane wypowiedzi, dziecko jest w stanie w późniejszych eta-
pach edukacji prawidłowo produkować i odtwarzać dźwięki charakterystyczne dla 
danego języka. Dodatkowa pomoc w postaci materiału obrazkowego, dzięki które-
mu dzieci mogą zobaczyć słowo, które słyszą, sprawia, iż nauka zarówno słów jak 
i fraz jest bardziej efektywna, a produkcja dźwięków przychodzi dzieciom w sposób 
bardziej naturalny i niewymuszony (Komada 2015: 81–83).

Środkami, które mogą także usprawnić pracę dzieci z tekstami narracyjnymi są 
materiały audio-wizualne, a więc takie, które wymagają użycia zarówno zmysłu 
wzroku, jak i słuchu. Do tych środków zalicza się wszelkiego rodzaju filmy oraz 
adaptacje filmowe bajek i baśni. Dzięki nim dzieci mają możliwość usłyszenia oraz 
zobaczenia bohaterów danej historii, a także powiązania szeregu faktów z nimi 
związanych. Środki takie są dla dzieci szczególnie atrakcyjne i stanowią dosko-
nałą podstawę do rozwijania sprawności słuchania i mówienia (Baranowska 2017: 
60- 61). Nasi najmłodsi podopieczni bardzo często utożsamiają się z bohaterami 
przedstawianymi w bajkach animowanych, chcą ich naśladować zarówno pod ką-
tem wyglądu, jak również stylu mówienia, równocześnie oceniając, dlaczego dany 
bohater szczególnie im się podoba. Na podstawie bajek animowanych dzieci doko-
nują osądu, który z bohaterów zachowuje się dobrze, a który źle i analizują, chociaż 
nieświadomie, ich wypowiedzi, dzięki czemu poznają coraz to nowsze struktury 
językowe (Korzeniowska 2014: 125).

Poza wyżej wymienionymi środkami można także wykorzystać w pracy z dziećmi 
różnego rodzaju narzędzia ICT. Narzędzia takie, jak pokazują prowadzone badania 
(zob. np. Olek-Taszarek 2012, 2014, 2017), w bardzo dużym stopniu przyczyniają się 
do usprawniania i uatrakcyjniania procesu nauczania i uczenia się języka obcego. Dla 
naszych małych podopiecznych narzędzia ICT są czymś zupełnie normalnym i dla-
tego nie ma potrzeby eliminowania ich z codziennych zajęć edukacyjnych. Powinno 
się je raczej traktować priorytetowo, gdyż ze względu na swój multisensoryczny 
charakter (bodźce wizualne, audialne, kinestetyczne), wpływają one pozytywnie 
na rozwój wielu sprawności osób uczących się (zob. Bucko, Prizel-Kania 2012; 
Krawiec 2012, 2014; Olek-Taszarek 2012, 2014, 2017). W związku z tym można 
wykorzystać je na rozmaite sposoby. W pracy z tekstem narracyjnym w szkole pod-
stawowej można na przykład zastosować je do zilustrowania i omówienia wybranych 
elementów językowych (np. leksyki), przedstawienia i opisania bohaterów tekstów, 
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uporządkowania wydarzeń bajki lub baśni w jedną całość, a także utrwalenia wia-
domości dzieci w zakresie prezentowanych im treści (np. krzyżówki, uzupełnianie 
luk, dopasowywanie, rysowanie).

Mając na uwadze powyższe wskazania dotyczące narzędzi przydatnych w pracy 
dzieci z tekstami narracyjnymi, warto w kolejnej części przedstawić wyniki badania 
ankietowego przeprowadzonego wśród studentów kierunku pedagogiczno-języko-
wego na temat zastosowania bajek i baśni w nauczaniu języka obcego w szkole 
podstawowej oraz związanych z tym efektów. 

4. Zastosowanie oraz rola bajek i baśni we wczesnoszkolnym nauczaniu języ-
ka obcego – wskazania studentów kierunku pedagogiczno-językowego

W celu określenia roli, jaką bajki i baśnie wydają się pełnić na zajęciach języko-
wych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym oraz rozpoznania najskuteczniejszych 
sposobów prezentowania i omawiania z nimi takich materiałów, autorzy niniej-
szego opracowania przeprowadzili badanie ankietowe w grupie 22 studentów 
(oznaczonych poniżej S1-S22) II i III roku (II rok – 15 studentów, III rok – 7 stu-
dentów) na kierunku nauczanie wczesnoszkolne i język angielski w Wyższej Szkole 
Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej w dniach 9 i 10 listopada 2019 
roku. Studenci tego kierunku zostali wybrani do badania nie przypadkowo, gdyż to 
właśnie oni ze swoją wiedzą zdobytą na uczelni podczas zajęć z przedmiotów typowo 
pedagogicznych i językowych, a także doświadczeniem w dziedzinie nauczania dzie-
ci języków obcych, które wielu z nich zdobyło w ramach praktyk nauczycielskich, 
wydawali się autorom odpowiednimi adresatami pytań, jakie przygotowali na temat 
zastosowania oraz roli bajek i baśni we wczesnoszkolnym nauczaniu języka obcego. 
Żeby poznać opinie studentów na szereg kwestii dotyczących powyższej proble-
matyki, autorzy opracowali ankietę składającą się zarówno z pytań zamkniętych 
(wymagających wskazania odpowiedzi m.in. na skali Likerta), jak i otwartych, co 
pozwoliło im uzyskać dane nie tylko ilościowe, ale również jakościowe, a tym sa-
mym zbudować pełniejszy obraz badanego zagadnienia. Po przeprowadzeniu analizy 
danych, uzyskali oni wyniki, które przedstawią poniżej w kolejności zadawanych 
studentom pytań: 

Pytanie 1: 
Czy Twoim zdaniem bajki i baśnie powinny być wykorzystywane na zajęciach z języka 
obcego w klasach I-III szkoły podstawowej? Zaznacz swoją odpowiedź. 

Odpowiedzi Zdecydowanie 
nie

Nie Trudno  
powiedzieć

Tak Zdecydowanie 
tak

Respondenci 0 0 0 11 11

% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
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Pytanie 2:  
Jaki wpływ na dzieci mają według Ciebie teksty narracyjne (bajki i baśnie)? Podaj 
uzasadnienie. 

Uzasadnienia:
 S1:  Rozwijają wyobraźnię (…), poszerzają słownictwo (…) zaciekawiają dzieci. 

Ukazują dobre i złe cechy charakteru. Pouczają. 
 S2:  Mają ogromny wpływ na dzieci. Stymulują wyobraźnię dziecka oraz poszerzają 

ich wiedzę o świecie oraz o prawdach, cechach charakteru oraz zachowaniach 
(nie tylko ludzkich). 

 S3:  Dobrze wpływają na wyobraźnię dzieci (…), zwiększają ich umiejętności mó-
wienia i czytania. 

 S4:  (…) mają bardzo duży wpływ na dzieci, (…) dzięki nim dzieci rozwijają swoją 
wyobraźnię oraz wzbogacają swoje słownictwo. 

 S5:  Uważam, że bajki baśnie są fenomenalnym narzędziem wspierającym osobę 
nauczyciela, gdyż rozwijają wyobraźnię i kreatywność dziecka (…). 

 S6:  Pozytywny, ponieważ rozwijają wyobraźnię, uczą skupienia, uważnego słucha-
nia, rozumienia sensu [wypowiedzi].

 S7:  Wspomagają przyswajanie wiedzy przez dzieci. Pobudzają wyobraźnię. Dzieci 
chętniej chcą wtedy brać udział w (…) zajęciach, są bardziej zainteresowane, 
skupiają się na zrozumieniu bajki, przy okazji ucząc się wymowy słów i zwro-
tów oraz wyciągania pewnych wniosków i morałów. 

 S8:  Teksty narracyjne przede wszystkim uczą dzieci jakim człowiekiem powinno 
się być, pokazują co jest dobre, a co złe i czego nie należy robić. Dzięki nim 
dziecko łatwiej przyswaja wiadomości. 

 S9:  Bajki i baśnie rozwijają u dzieci wyobraźnię, uczą uważnego słuchania, pro-
wadzą do rozwoju wiedzy leksykalnej. 

S10:  Bajki i baśnie rozwijają wyobraźnię dzieci; pozwalają im wcielać się w różne 
role i patrzeć na świat w inny sposób, ułatwiają im zapamiętywanie informacji 
(w tym słów i wyrażeń). 

S11:  Rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo, [zwiększają] kreatywność, 
logiczne myślenie, wrażliwość, uspokajają. 

S12:  Dzięki nim następuje przyjazny przekaz informacji w klasie. Dzieci poprzez 
bajki i baśnie łatwiej przyswajają język. 

S13:  Wpływają na wyobraźnię dziecka. Dziecko staje się bardziej kreatywne oraz 
łatwiej przyswaja pewne informacje. 

S14:  (…) rozwijają ich wyobraźnię i wzbogacają zasób słów. Wzbudzają ich zain-
teresowanie i zachęcają do nauki. 

S15:  (…) mają wpływ na dzieci. Poszerzają ich wiedzę, uczą pewnych zachowań 
i morałów, pomagają przyswoić wiedzę leksykalną, gramatyczną, rozwijają ich 
umiejętności czytania i słuchania.
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S16:  Bajki i baśnie mają pozytywny wpływ na dzieci. Dzięki nim dzieci rozwijają 
swoją wyobraźnię oraz wiedzę na temat języka obcego. Ponieważ są nośnikiem 
wartości, pomagają dzieciom uczyć się odpowiednich postaw i zachowań. 

S17:  Pozwalają dzieciom doskonalić swoje sprawności językowe, w szczególności 
sprawność słuchania. Są odpowiednią formą, która skupia uwagę dzieci oraz 
uatrakcyjnia ich zajęcia. 

S18:  Wywierają ogromny wpływ na dzieci (…) Pozwalają rozwijać wyobraźnię 
dziecka oraz jego [zdolności] językowe. Dziecko uczy się [dzięki nim] prawd 
o życiu, (…) zachowaniach, i cechach charakteru. 

S19:  Bajki i baśnie rozwijają wyobraźnię dzieci oraz oswajają z językiem. Pozwalają 
wzbudzić zainteresowanie dzieci, co daje najlepsze efekty w nauczaniu.

S20:  Bajki i baśnie mają pozytywny wpływ na dzieci. Ponieważ są przez nie lubia-
ne, wpływają relaksacyjnie na ich stan umysłu, to powoduje lepsze utrwalanie 
i zapamiętywanie [przez nie] omawianego materiału.

S21:  Teksty narracyjne pomagają w rozwijaniu sprawności językowych oraz oddzia-
łują na wyobraźnię dziecka.

S22:  Dzięki tekstom narracyjnym dziecko łatwiej skupia się na omawianym materiale 
i lepiej zapamiętuje wiadomości. Poprzez bajki łatwiej dotrzeć do dziecka. 

 
Pytanie 3:  
Czy według Ciebie zastosowanie bajek i baśni we wczesnoszkolnym nauczaniu języ-
kowym prowadzi do rozwoju u dzieci: 

- wiedzy leksykalnej

Odpowiedzi Zdecydowanie 
nie

Nie Trudno po-
wiedzieć

Tak Zdecydowanie 
tak

Respondenci 0 0 0 15 7
% 0,00% 0,00% 0,00% 68,18% 31,81%

 - wiedzy gramatycznej

Odpowiedzi Zdecydowanie 
nie

Nie Trudno po-
wiedzieć

Tak Zdecydowanie 
tak

Respondenci 0 1 6 11 4
% 0,00% 4,54% 27,27% 50,00% 18,18%

- wiedzy kulturowej

Odpowiedzi Zdecydowanie 
nie

Nie Trudno po-
wiedzieć

Tak Zdecydowanie 
tak

Respondenci 0 1 4 11 6
% 0,00% 4,54% 18,18% 50,00% 27,27%
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- sprawności słuchania

Odpowiedzi Zdecydowanie 
nie

Nie Trudno po-
wiedzieć

Tak Zdecydowanie 
tak

Respondenci 0 0 0 4 18
% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 81,81%

- sprawności czytania

Odpowiedzi Zdecydowanie 
nie

Nie Trudno po-
wiedzieć

Tak Zdecydowanie 
tak

Respondenci 0 0 2 11 9
% 0,00% 0,00% 9,09% 50,00% 40,90%

- sprawności mówienia

Odpowiedzi Zdecydowanie 
nie

Nie Trudno po-
wiedzieć

Tak Zdecydowanie 
tak

Respondenci 0 1 1 12 8
% 0,00% 4,54% 4,54% 54,54% 36,36%

- sprawności pisania

Odpowiedzi Zdecydowanie 
nie

Nie Trudno po-
wiedzieć

Tak Zdecydowanie 
tak

Respondenci 0 3 9 5 5
% 0,00% 13,63% 40,90% 22,72% 22,72%

Pytanie 4:  
Z podanych poniżej narzędzi wybierz jedno (zaznacz je), które uważasz za najbar-
dziej przydatne w pracy dzieci z tekstami narracyjnymi takimi jak bajki i baśnie. 
Uzasadnij swój wybór. 
- pacynki, 
- środki wizualne (np. rysunki, zdjęcia),
- środki audialne (np. nagrania na płytach CD),
- środki audio-wizualne (np. filmy),
- narzędzia ICT (np. Internet, komputer), 
- inne: ………………………………………… 

Odpowiedzi Pacynka Środki 
wizualne

Środki 
audialne

Środki  
audio-wizualne

Narzędzia 
ICT

Inne

Respondenci 8 7 2 5 0 0
% 36,36% 31,81% 9,09% 22,72% 0,00% 0,00%
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Poniżej prezentowane są uzasadnienia studentów-respondentów w stosunku do 
narzędzia, które uzyskało największą liczbę wskazań w odpowiedzi na pytanie 4:

Narzędzie – pacynka: 
 S1:  Wykorzystując pacynkę dzieci (…) mogą odgrywać role, poczuć się częścią 

bajki, (…) współpracować z kolegami i koleżankami, wymyślać własne zakoń-
czenia bajek, pracować całym ciałem.

 S3:  Za pomocą pacynek można pokazać dane sytuacje, które są opisane w bajkach 
i baśniach. Uważam, że wtedy dzieci są bardziej skupione i zainteresowane. 

 S5:  Najlepszym narzędziem przydatnym w pracy z dziećmi są pacynki, gdyż mło-
dy człowiek jest ciekawy świata, pragnie namacalnie go poznać wszystkimi 
zmysłami i temu służyć mają właśnie pacynki. 

S10:  Pacynki, moim zdaniem, najbardziej zaciekawią dzieci i przyciągną ich uwagę 
na dłuższy czas. Dzieci bardzo lubią teatrzyki i przedstawienia, które pomogą 
nauczycielowi urozmaicić lekcje.

S11:  Pacynki wzbudzają zainteresowanie dzieci (…) Myślę, że dziecko zapamięta 
więcej z tekstu, jeżeli nauczyciel będzie używał pacynki na lekcji. Jest to dla 
dziecka ciekawa i wesoła forma. 

S14:  Uważam, że najbardziej przydatne (…) są pacynki, ponieważ urozmaicają one 
pracę z tekstem oraz zachęcają dzieci do pracy nad nim. 

S17:  To narzędzie różni się znacznie od innych. Potrafi w dużym stopniu zaciekawić 
uczniów danym tematem. 

S19:  Używanie pacynek angażuje nauczyciela bardziej (…). Dzięki nim zajęcia są 
inne i wyjątkowe. Ponadto, dzieci mają większe pole do rozwoju wyobraźni 
(…). 

Pytanie 5:  
Opisz, w jaki sposób narzędzie wskazane przez Ciebie w odpowiedzi na pytanie 
4 mogłoby być wykorzystane przy omawianiu treści wybranej przez Ciebie bajki? 
Podaj tytuł tej bajki. 

Poniżej podane są propozycje studentów dotyczące wykorzystania narzędzia naj-
częściej wymienianego przez nich w odpowiedzi na pytanie 4. 

 
 S1:  Proponuję wykorzystanie pacynek do omawiania treści bajki „Królewna 

Śnieżka”. Dzieci przy pomocy pacynek odgrywają role przed klasą / rodzicami. 
Same budują scenę, projektują pacynki, wycinają, kleją, uczą się poprawnego 
wypowiadania tekstu. 

 S3:  Jedną z wielu bajek, którą można byłoby omówić z dziećmi na zajęciach za po-
mocą bajek jest „Król Lew”. Pacynki pozwoliłyby pokazać (…) sytuacje z tej 
bajki.

 S5:  Pacynki mogą być sposobem by pokazać i opisać ruch, emocje, gesty z baj-
ki „Czerwony Kapturek”, a więc wszystkie istotne elementy sprzyjające 
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rozwojowi młodego człowieka. Poza tym można je przedstawić w teatrzyku, 
który zostanie przygotowany przez nauczyciela lub we współpracy z dzieć-
mi. 

S10:  Za pomocą pacynek nauczyciel może wcielić się w różne postacie i odegrać 
sceny z bajki „Czerwony kapturek”. Dzieci najlepiej zapamiętują informacje 
przez zabawę i obserwacje, dlatego mogą wcielać się w role Kapturka, Wilka, 
Babci, dzięki temu szybko zapamiętują treść bajki. Dzieci mogą w ten sposób 
otworzyć się na różne emocje i doświadczenia. 

S11:  Przy użyciu pacynki można zrobić mini-teatr. Można także zaangażować dzieci 
do odgrywania ról. Bajką, którą można tak przedstawić jest Czerwony kapturek. 

S14:  Bajka, którą proponuję to „Lion and the Mouse”. Można by zastosować 2 
pacynki: lwa i myszy. 1 etap – to przeczytanie tekstu z dziećmi, 2 etap – to 
interpretacja bajki oraz przygotowanie scenki z pacynkami. 

S17:  (…) można zaangażować uczniów do odgrywania (…) scenek, to pozwala 
rozwijać zdolności językowe dzieci. Nauczyciel może także sam odgrywać 
role przy wykorzystaniu pacynki, co pozwoli mu skupić uwagę uczniów 
oraz [zachęcić] ich do wsłuchiwania się w tekst. Proponuję bajkę Kubuś 
Puchatek. 

S19:  Przy użyciu pacynki można odegrać scenkę z bajki oraz zaangażować dzie-
ci do stworzenia i opowiedzenia dalszej historii jej bohaterów. Tytuł bajki: 
Kopciuszek. 

Zaproponowano łącznie 14 tytułów bajek, z których najczęściej wymienianym był 
Czerwony Kapturek (wymieniony przez 7 respondentów – 31,81%). 

Mając na uwadze przedstawione wyżej wyniki można stwierdzić, iż bajki 
i baśnie są według studentów kierunku pedagogiczno-językowego przydatnym 
materiałem edukacyjnym, który powinien być wykorzystywany na zajęciach 
z języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej. Zdaniem badanych stu-
dentów tego typu teksty narracyjne mają ogromny wpływ na dzieci oraz rozwój 
ich wyobraźni, postaw i zachowań. Ponadto, zastosowanie bajek i baśni na lek-
cji języka obcego sprzyja, jak podkreśla znacząca liczba badanych, rozwojowi 
wiedzy leksykalnej, gramatycznej i kulturowej młodych ludzi oraz zwiększaniu 
ich umiejętności słuchania, czytania i mówienia w języku obcym. Sprawnością, 
której rozwój w pracy dzieci wczesnoszkolnych z tekstami narracyjnymi budzi 
wśród respondentów mieszane uczucia jest pisanie. Według stosunkowo dużej 
liczby badanych trudno jest stwierdzić czy zastosowanie bajek i baśni na lekcji 
pomaga rozwijać umiejętność pisania u najmłodszych. Jest to prawdopodobnie 
związane z przekonaniem, iż trudno jest rozwijać tę umiejętność wśród dzieci 
w tak młodym wieku, gdyż na tym etapie edukacyjnym nauczyciele koncentrują 
się raczej na rozwijaniu sprawności słuchania, czytania i mówienia. Narzędziem, 
które według badanych studentów powinno być przede wszystkim wykorzysty-
wane przez nauczycieli podczas omawiania treści bajek na lekcji języka obcego 
jest pacynka, która jak podkreślają, pozwala dzieciom wcielać się w określone 
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role, ukazywać różne zachowania i emocje oraz współdziałać z innymi osobami 
w klasie. Zdaniem badanych, pacynkę można wykorzystać do przedstawienia 
treści bajek (m.in. najczęściej wymienianego przez respondentów Czerwonego 
Kapturka) w różnej formie, w tym mini-teatrzyków, podczas których dzieci mogą 
odgrywać role wybranych bohaterów. 

5. Podsumowanie

Na podstawie informacji i wskazań przedstawionych w literaturze przedmiotu oraz 
wypowiedzi ankietowych badanych studentów można wnioskować, iż bajki i baśnie, 
które są tekstami narracyjnymi, pełnią bardzo istotną rolę w procesie kształcenia 
dzieci na poziomie wczesnoszkolnym. Nie tylko informują, uspokajają i wzbogacają 
dziecięcą wyobraźnię, ale również rozwijają określone sprawności językowe. Dzięki 
nim dzieci mogą podczas zajęć aktywnie oraz trwale przyswoić sobie elementy 
języka obcego i obcej kultury oraz rozwijać m.in. zdolności słuchania i mówienia, 
które są tak kluczowe we wczesnoszkolnej edukacji językowej. Przy wykorzystaniu 
różnorodnych narzędzi, które zostały przedstawione i omówione w niniejszym arty-
kule, w tym pacynek, uznanych w badaniu za najbardziej przydatne, bajki i baśnie 
można skutecznie przybliżać najmłodszym oraz je z nimi omawiać, na co zwrócili 
uwagę autorzy niniejszego opracowania. 
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Abstract
The use and role of fairy tales in foreign language teaching  

to primary school children – implications of students of pedagogy  
and language studies

The authors of this article concentrate on the use and role of fairy tales in for-
eign language teaching to primary school children. They discuss these notions 
on the basis of scholarly literature and questionnaire responses of 2nd- and 3rd-
year students of pedagogy and language studies at Wielkopolska University of 
Social and Economic Studies in Środa Wielkopolska. Apart from pointing to the 
necessity of introducing fairy tales in education, particularly foreign language 
education, they identify and describe in their account a number of tools which 
can be helpful for the presentation and discussion of content from fairy tales 
in a foreign language class at the primary school level. They also enumerate 
a number of effects which children’s work with fairy tales brings and in the end 
they draw conclusions with regard to the subject in question. 
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fairy tales, narrative texts, foreign language learning and teaching, primary 
school children, perceptions of students of pedagogy and language studies 


