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1. WPROWADZENIE

Warsztat dydaktyczny nauczyciela języków obcych na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu lat zmienił swój charakter. Jeszcze na początku XXI wieku zupełnie nowym 
zjawiskiem było wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów na zajęciach ję-
zykowych. Teraz obecność technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jest 
czymś standardowym, nie tylko podczas zajęć stacjonarnych, ale przede wszyst-
kim on-line. TIK znalazły się także w programach kształcenia przyszłych nauczy-
cieli, którzy pracują także poza szkołą. Zmiany w edukacji dotyczą zarówno obszaru 
narzędzi, jak i metod oraz technik nauczania, co dobrze widać na przykładzie ję-
zyka polskiego jako obcego (JPJO). Obecnie charakter pracy lektora języka obcego 
wymaga od niego wykorzystywania nowoczesnych technologii, personalizowania 
zajęć oraz sięgania po niestandardowe rozwiązania dydaktyczne, których celem 
jest, oprócz podniesienia atrakcyjności lekcji, efektywna nauka nowego kodu 
komunikacyjnego. Dlatego prowadzący muszą wychodzić poza schematy pod-
ręczników, zeszytów ćwiczeń, gier językowych, mul  mediów oraz standardowej 
metodyki nauczania JPJO. Nowoczesny glo  odydaktyk jest poszukiwaczem, który, 
chcąc doskonalić własny warsztat, sięga po niekonwencjonalne sposoby rozwijania 
wszystkich sprawności i kompetencji językowych na swoich zajęciach, ale również 
poza nimi.

Często zastanawiamy się, gdzie należy szukać źródeł, z których moglibyśmy czer-
pać, budując por  olio lektorskie tak, aby było ono zgodne z podstawami metodyki 
nauczania JPJO oraz wpisywało się w nowoczesne trendy dydaktyczne. Z problemem 
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tym borykają się nauczyciele dopiero rozpoczynający pracę z osobami uczącymi się 
polszczyzny jako języka obcego, ale także lektorzy pracujący poza granicami Polski, 
dla których język ten nie jest kodem prymarnym. Mam tu również na myśli studen-
tów fi lologii polskiej oraz slawistyki na zagranicznych uczelniach, którzy w przyszło-
ści będą nauczycielami języka polskiego w swoim kraju i mają ograniczony dostęp 
do materiałów dydaktycznych. Zazwyczaj najwięcej zapożyczamy z rozwiązań stoso-
wanych w nauczaniu popularnych języków obcych, np. angielskiego, hiszpańskiego 
czy niemieckiego. Jednak ze względu na specyfi kę polszczyzny jako języka fl eksyj-
nego, nie wszystko można implementować. Dodatkowo w trakcie procesu naucza-
nia należy brać pod uwagę to, kogo uczymy nie tylko pod względem kulturowym, ale 
także językowym, ponieważ sięgamy po inne metody, kiedy pracujemy z uczniami 
słowiańskojęzycznymi, a po inne, kiedy spotykamy na zajęciach uczniów, dla których 
językiem rodzimym jest język pozycyjny lub tonowy [Lipińska, Seretny 2019; Gworys 
2020, Turek 2021; Gębka-Wolak, Walkiewicz 2021; Izdebska-Długosz 2021; Ruszer 
2021; Młyński 2021; Karolczuk 2022].

Dopiero od niedawna glo  odydaktycy, szczególnie polonistyczni, zaczęli doce-
niać inne dyscypliny naukowe wspierające nauczanie języka obcego. Coraz częściej 
mówi się głośno o wykorzystywaniu wyników badań neurolingwistyki czy neuro-
obrazowania na potrzeby opracowywania nowych metod wspomagających opa-
nowywanie przez człowieka kolejnego języka. Jednak zanim neuronauka na dobre 
zadomowi się w dydaktyce JPJO, należy sięgać po rozwiązania sprawdzone na innych 
polach, gdzie właśnie język jest w centrum uwagi. Takim obszarem jest logopedia, 
która dla dydaktyki języka polskiego cudzoziemców może wnieść wiele.

Trzeba dostrzec, jak dużo wspólnego mają ze sobą logopedia i glo  odydak-
tyka. E. Łuczyński napisał, że logopeda zawodowo wsłuchuje się w to, co mówią 
inni, obserwuje mowę ludzką oraz określa stan mowy dziecka albo osoby dorosłej. 
Jego zadaniem jest identyfi kowanie nieprawidłowości języka w użyciu, a następnie 
ustalenie takiego programu naprawczego, który pozwoli pacjentowi tak usprawnić 
jego język, aby kontakty językowe, w które wchodzi, nie stanowiły dla niego ba-
riery, także psychologicznej [Łuczyński 2019, 11]. Podobne działania w swojej pracy 
zawodowej podejmuje nauczyciel języka obcego, który także pracuje z językiem: 
ocenia poziom biegłości językowej, identyfi kuje podłoże i rodzaje błędów, które po-
jawiają się w mowie nadawanej przez cudzoziemca, aby ostatecznie poprowadzić 
proces dydaktyczny umożliwiający mu swobodną komunikację po polsku z rodzi-
mymi użytkownikami języka. Tak jak logopeda wspiera rozwój mowy najmłodszych, 
tak glo  odydaktyk czuwa nad rozwojem polszczyzny tych, którzy uczą się jej jako 
języka obcego.

W tym miejscu pojawia się pytanie, co logopedia może zaoferować glo  ody-
daktyce polonistycznej. Odpowiedź na nie brzmi – bardzo wiele, co do tej pory nie 
było dostrzegane przez środowisko zajmujące się nauczaniem polszczyzny cudzo-
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ziemców. Najczęściej mówi się o tym, że współczesny nauczyciel JPJO, który pracuje 
zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, w swojej praktyce dydaktycznej wykorzystuje 
logopedyczne rozwiązania dotyczące kształtowania i rozwijania słuchu fonematycz-
nego oraz poprawnej artykulacji poszczególnych głosek polskich.

Propagowanie wielojęzyczności spowodowało, że nauczyciele JPJO coraz czę-
ściej spoglądają w stronę logopedii, szukając w niej wsparcia w procesie nauczania 
polszczyzny. R. Młyński wyszczególnił 6 obszarów logopedycznych w glo  odydak-
tyce, które przede wszystkim są obecne w pracy z dziećmi migrującymi, ale warto na 
nie zwrócić uwagę. Są to: (a) ocena etapów rozwoju językowego dziecka stającego 
się lub będącego wielojęzycznym, (b) zastosowanie odpowiednich metod i technik 
nauczania i/lub stymulacji przyswajania języka polskiego, (c) wstępna identyfi ka-
cja zaburzenia artykulacji i jego prawdopodobnej przyczyny, (d) wstępna identy-
fi kacja objawów alalii prolongaty, (e) wstępna identyfi kacja zaburzeń ze spektrum 
autyzmu, (f) wstępna ocena specyfi cznych trudności w czytaniu i pisaniu (dyslek-
sja) [Młyński 2021]. Z powyższego widać, że środowisko glo  odydaktyczne zachę-
cane jest przede wszystkim do korzystania z dobrodziejstw diagnozy logopedycznej 
w kierunku konkretnych zaburzeń oraz sięgania po wybrane elementy terapii z nimi 
związane, mam tu na myśli konkretne działania językowe w postaci odpowiednio 
wyselekcjonowanych ćwiczeń.

W tym miejscu powinniśmy podkreślić, że logopedia jest samodzielną nauką, 
zajmującą się bardzo szczegółowo językiem jako narzędziem komunikacji mię-
dzyludzkiej. Pola, na których działa, dotyczą zaburzeń mowy związanych z niewy-
kształconą kompetencją językową, (głuchota, dyslalia, alalia prolongata, oligofazja, 
opóźnienie rozwoju mowy, dysleksja rozwojowa, autyzm) oraz zaburzeń mowy 
związanych z zaburzeniami sprawności realizacji (dysfonia, dysglosja, niepłynność 
mówienia, dyzartria). Logopedzi zajmują się także zaburzeniami mowy związanymi 
z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych, wśród których należy wyróż-
nić afazję, schizofazję, pragnozję, neurodegenerację, otępienie, zespół czołowy oraz 
zespół zamknięcia [Grabias, Panasiuk, Woźniak 2015; Grabias 2019].

Logopedia to działania nie tylko diagnostyczne, ale przede wszystkim rehabili-
tacyjne, które wykorzystują szereg rozwiązań terapeutycznych związanych z języ-
kiem, dlatego też glo  odydaktycy powinni czerpać z jej doświadczeń i rozwiązań 
nie tylko podczas nauczania cudzoziemców polskiej wymowy. W swojej pracy jako 
metodyk JPJO i czynny glo  odydaktyk, pracujący w różnych grupach wiekowych, 
zwracam szczególną uwagę na możliwości wykorzystywania na zajęciach materia-
łów terapeutycznych oraz elementów postępowania logopedycznego, stosowanych 
w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenie mowy związane z rozpadem spraw-
ności językowych i komunikacyjnych, jakim jest afazja. W trakcie nauczania JPJO na 
różnych poziomach zaawansowania często sięgam po rozwiązania stosowane przez 
logopedów w pracy z osobami, które straciły całkowicie lub częściowo możliwość 
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rozumienia i tworzenia komunikatów językowych. Techniki odbudowywania zasobu 
leksykalnego oraz struktur językowych właściwych polszczyźnie można swobodnie 
przenosić na obszary glo  odydaktyczne.

Od dziesięciu lat, pracując z osobami ukraińskojęzycznymi w różnym wieku, 
które uczą się języka polskiego jako obcego w Polsce oraz w Ukrainie, wykorzystuję 
materiały przygotowane specjalnie dla afatyków. W dydaktyce polszczyzny wspo-
magają one uczniów w rozwijaniu kompetencji fonologicznej, leksykalnej, grama-
tycznej oraz narracyjnej, niezależnie od tego, na jakim poziomie biegłości językowej 
się znajdują. Techniki proponowane przez logopedów opierają się na naturalnych 
konstrukcjach językowych nasyconych codzienną leksyką, których niestety brakuje 
w podręcznikach do nauczania JPJO. Uczniowie chętnie wykonują zadania opiera-
jące się na strategiach terapeutycznych. Niektóre z nich muszą zostać zmodyfi ko-
wane – przede wszystkim na poziomie instrukcji do potrzeb dydaktycznych JPJO, ale 
są także takie, które można od razu wprowadzić do konspektu zajęć językowych.

2. AFAZJA: PRZYCZYNY  OBJAWY  TERAPIA

Afazja od momentu jej zdiagnozowania u pierwszego pacjenta zajmuje szczególne 
miejsce nie tylko w neuropsychologii, ale także logopedii. Pod tym pojęciem ukry-
wają się, oprócz trudności językowych, będących skutkiem ogniskowych uszkodzeń 
mózgu zlokalizowanych w obszarze mowy w półkuli dominującej, również zabu-
rzenia mowy przy wszelkich dysfunkcjach i uszkodzeniach mózgu [Panasiuk 2012a, 
569]. W neurologii afazja jest klasyfi kowana jako skutek choroby, a nie samodzielna 
jednostka chorobowa. Logopedia traktuje afazję jako osobną jednostkę zaburzeń, 
która wymaga odpowiednio przeprowadzonej diagnostyki oraz wdrożenia właściwie 
zaprogramowanej rehabilitacji [Prigatano 2009; Panasiuk 2012b; Panasiuk 2019].

Trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem, czym tak naprawdę jest afazja, po-
nieważ na przestrzeni kilkudziesięciu lat badacze różnych dyscyplin naukowych de-
fi niowali ją i klasyfi kowali w rozmaity sposób. Najprościej mówiąc, afazja to utrata 
zdolności rozumienia oraz tworzenia komunikatów językowych, co jest skutkiem 
uszkodzenia struktur mózgowych. Utrata tych zdolności może być częściowa lub cał-
kowita i dotyczy nie tylko kompetencji gramatycznej, ale także narracyjnej, leksykal-
nej oraz fonologicznej. To również problemy z dekodowaniem symboli językowych 
i pozajęzykowych, które występują w danym języku lub wspólnocie komunikacyjnej.

Wśród czynników wywołujących afazję wymienia się przede wszystkim udary 
mózgu, urazy czaszki (wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy), guzy mózgu 
(oponiaki, glejaki), ropnie mózgu (stany po infekcjach bakteryjnych) oraz zatrucia 
toksyczne mózgu (alkoholem, tlenkiem węgla, narkotykami, metalami ciężkimi, le-
kami). U pacjentów z uszkodzeniami mózgu obok defi cytów językowych diagnozuje 
się dodatkowo zaburzenia ruchowe, zaburzenia spostrzegania, zaburzenia orienta-
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cji, napady padaczkowe oraz otępienie umysłowe [Pąchalska 2012; Panasiuk 2018; 
Panasiuk 2019b]. Najczęstszą przyczyną afazji są udary. Pacjenci oprócz klasycznych 
objawów, o czym będzie niżej, mają problemy z samym procesem porozumiewania 
się, co rzadko wykazywane jest w diagnostyce. Dotyczy to przede wszystkim orga-
nizacji narracji, utrzymywania udziału w rozmowie, szczególnie po zmianie tematu, 
oraz przestrzegania zasad pragmatyki [Pąchalska 2007].

Mówiąc o afazji, należy także wspomnieć o współwystępujących z nią zaburze-
niach, przejawiających się w warstwie językowej, komunikacyjnej oraz ruchowej. Są 
to: dyzartria – zaburzenia związane z funkcjonowaniem aparatu mowy, agnozja – za-
burzenia w obrębie poszczególnych zmysłów, np. trudności w rozpoznawaniu bodź-
ców, apraksja – zaburzenia ruchu, amnezja – zaburzenia procesów zapamiętywania, 
agrafi a – zaburzenia pisania, aleksja – zaburzenia czytania ze zrozumieniem oraz 
akalkulia – zaburzenia liczenia [Panasiuk 2012b; Panasiuk 2015; Panasiuk 2019b].

Objawy afazji w sferze odbioru i nadawania mowy są różne. Pacjenci, którzy 
są tuż po udarze, na samym początku nie rozumieją komunikatów kierowanych do 
nich przez osoby z najbliższego otoczenia. Nie reagują nawet na proste polecenia 
wspierane elementami komunikacji alternatywnej, którymi są gesty. Nie potrafi ą 
wskazać przedmiotów znajdujących się dookoła nich. Mają problem z identyfi ka-
cją własnych części ciała, imienia oraz nazwiska. Dzięki terapii z czasem podejmują 
próby odzwierciedlenia obserwowanych przez siebie gestów, a następnie pojawiają 
się reakcje na nadawane do nich komunikaty, pod warunkiem, że są one bardzo pro-
ste, oparte na konstrukcji: orzeczenie (wyrażone czasownikiem w formie osobowej) 
oraz dopełnienie. Ćwiczenia w zakresie rozumienia mowy uznawane są za podstawę 
rehabilitacji osób z afazją. Bez niej pacjent nie przejdzie na wyższy stopień – nada-
wania mowy [Panasiuk 2013].

Pacjenci cierpiący na afazję, w zależności od jej typu, mają zróżnicowane pro-
blemy związane z samodzielną produkcją komunikatów. Niektórzy z nich w począt-
kowym okresie nie wypowiadają żadnego słowa, inni próbują nadawać mowę, która 
jest niezrozumiałym dla odbiorcy ciągiem fonicznym. U większości chorych odno-
towywana jest anomia (trudności z nazywaniem obiektów oraz czynności). Czę-
sto powtarzają partykuły lub zbitki partykuł. W wypowiedziach pacjentów brakuje 
słów, które zastępują embolem (sylabą, grupą sylab lub wyrazem powtarzającym się 
w mowie zastępującym wszystkie słowa danego języka). Podstawowe zwroty grzecz-
nościowe pojawiają się sporadycznie albo w ogóle ich nie ma. Trzeba jednak wspo-
mnieć, że wśród chorych są także tacy, którzy potrafi ą budować krótkie, urwane 
wypowiedzenia – zdania lub równoważniki zdań [Pszczółka, Jankowska 2017].

Różne typy afazji mają niektóre zaburzenia wspólne. Należą do nich zakłóce-
nia w obszarze gramatyki mowy nadawanej. Jednym z takich zaburzeń w obszarze 
struktury komunikatu jest styl telegrafi czny, przez co rozumie się opuszczanie wyra-
zów funkcyjnych, czy logorea (wielomówność, nadmiernie rozbudowana struktura 
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zadania). U pacjentów afatycznych odnotowuje się następujące zaburzenia: agra-
matyzm, perseweracje (powtarzanie słów), peryfrazy (zastępowanie nazw omówie-
niem funkcyjnym, kontaminacje (zlepki występujących po sobie słów), neologizmy 
(tworzenie nowych słów), zastępowanie słów wyrazami dźwiękonaśladowczymi, 
długotrwałe poszukiwanie wzorca słuchowo-ruchowego słowa, stosowanie form 
deminutywnych, żargon afatyczny (nagromadzenie neologizmów w wypowie-
dziach) [Panasiuk 2015; Pszczółka, Jankowska 2017]. Za interesujący należy u znać 
fakt, że komponenty języka najbardziej odporne na uszkodzenia mózgu to nazywa-
nie, powtarzanie, rozumienie rzeczowników oraz odpowiedzi typu tak i nie. Dzieje 
się tak, ponieważ funkcje te mogą być realizowane częściowo przez mechanizmy 
prawej półkuli [Pąchalska 2007, 107].

Terapia pacjenta, jej przebieg oraz efekty zależą od wielu czynników. Oprócz lo-
kalizacji miejsca uszkodzenia oraz rozległości i głębokości urazu mózgu ważną rolę 
odgrywa czas, który upłynął między wystąpieniem incydentu neurologicznego a in-
terwencją medyczną. Już na etapie diagnostycznym zbierane są właściwe dane takie 
jak: wiek pacjenta, stan zdrowia pacjenta przez urazem, wykształcenie, opis środo-
wiska społecznego oraz stylu życia przed udarem. Na przebieg terapii ma również 
wpływ motywacja samego pacjenta oraz wsparcie ze strony najbliższych.

Na świecie do dziś opracowano setki metod i programów rehabilitacji chorych 
z afazją [Pąchalska 2012]. Wybór właściwej drogi terapeutycznej uzależniony jest 
od wyników diagnozy logopedycznej, stanu klinicznego pacjenta, warunków pro-
wadzenia oraz okresu terapii. Wspólnym celem wszystkich strategii jest odbudowa-
nie sprawności językowej pacjenta w trzech obszarach: poznawczym, interakcyjnym 
oraz grupotwórczym. W literaturze przedmiotu mówi się o trzech rodzajach terapii: 
maksymalistycznej, realistycznej oraz minimalistycznej [Panasiuk 2015].

Terapię pacjenta z afazją powierza się zazwyczaj neurologopedzie, ale może 
ją także poprowadzić logopeda, który został przygotowany do pracy z tego typu 
chorymi. Rehabilitant przede wszystkim musi nawiązać kontakt emocjonalny z pa-
cjentem oraz określić zasady współpracy z jego rodziną. Po jego stronie jest dosto-
sowanie form i metod pracy do rodzaju i głębokości zaburzenia, z uwzględnieniem 
aktualnej wydolności psychofi zycznej pacjenta. Proces terapeutyczny opiera się na 
zachowanych funkcjach mowy oraz wykorzystuje pomoce polimodalne [Pszczółka, 
Jankowska 2017].

Osoby prowadzące terapię korzystają z metod pośrednich lub bezpośrednich. 
Celem pierwszych jest pobudzenie pacjenta do podejmowania samodzielnych prób 
komunikacji, natomiast celem drugich jest ćwiczenie tych czynności językowych, 
które zostały zaburzone, z wykorzystaniem rezerw tkwiących w uszkodzonej oko-
licy. W zależności od typu afazji w terapii wykorzystywane są inne ćwiczenia oraz 
narzędzia. Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawiam wybrane kategorie zadań 
terapeutycznych bez ich przypisania konkretnemu zaburzeniu. Poniższe działania 
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terapeutyczne można stosować swobodnie w dydaktyce JPJO. Zostały one wyselek-
cjonowane z programów logopedycznej terapii zaburzeń mowy w następujących 
typach afazji: akustyczno-gnostycznej, akustyczno-mnestycznej, semantycznej, mo-
torycznej kinestetycznej (aferentnej), motorycznej kinetycznej (eferentnej) oraz mo-
torycznej dynamicznej [Panasiuk 2015].

Tabela 1. Działania terapeutyczne afazji możliwe do wykorzystania w glo  odydaktyce języka 
polskiego jako obcego

Działania terapeutyczne afazji możliwe do wykorzystania w glo  odydaktyce JPJO

rozpoznawanie dźwięków otoczenia, ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
słuchowe różnicowanie sylab opozycyjnych, różnicowanie znaczenia wyrazów paronimicznych, 
odbudowa relacji pomiędzy pojęciem a desygnatem, odbudowa relacji pomiędzy pojęciem a nazwą, 
odbudowa relacji pomiędzy nazwą a desygnatem, ćwiczenie rekonstrukcji treści i formy dłuższych 
wypowiedzi, ćwiczenia stylistyczne, aktualizacja słów na podstawie kryteriów semantycznych oraz 
kryteriów formalnych, ćwiczenia w rozumieniu związków składniowych, odbudowa rozumienia 
i tworzenia złożonych struktur składniowych, ćwiczenia kompetencji metajęzykowej, ćwiczenie 
słuchu fonematycznego, ćwiczenie słownika biernego na materiale konkretnym oraz słownictwa 
czynnego na materiale obrazkowym i wyrazowym, ćwiczenia prozodyczne, odbudowa schematów 
składniowych zdań oznajmujących, rozkazujących oraz pytających, ćwiczenia w aktualizacji 
czasowników na podstawie ich akomodacji składniowej i semantycznej, ćwiczenia sprawności 
dialogowych metodą dramy, ćwiczenia sprawności monologowych, odbudowa związków logicznych 
i czasowych w obrębie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie, ćwiczenia w realizowaniu 
wypowiedzi monologowych o różnej charakterystyce gatunkowo-stylistycznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Panasiuk, 2015, Postępowanie logopedyczne w przy-
padkach afazji.

3. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW TERAPEUTYCZNYCH 
W DYDAKTYCE JPJO

Narzędzia, z których korzystają neurologopedzi oraz logopedzi w pracy z osobami 
cierpiącymi na afazję, można podzielić na dwa typy. Pierwszy z nich opiera się na 
materiale ilustracyjnym – kolorowe obrazki, grafi ki oraz zdjęcia. Drugi typ to ćwicze-
nia wykorzystujące słowo drukowane w postaci samodzielnych ćwiczeń, kart pracy 
lub zestawy zadań. Wśród nich znajdują się także takie, które łączą w sobie słowo 
pisane oraz materiał ikonografi czny. Oczywiście TIK, o których wspominałam we 
wstępie, są obecne w terapii, np. aplikacja AFAST czy program mul  medialny Afazja. 
Mul  medialna Rehabilitacja Afazji, jednak te rozwiązania nie są wstanie zastąpić 
osoby terapeuty i służą one jedynie wspieraniu rehabilitacji pacjentów w terapii 
gabinetowej.

Materiały logopedyczne przygotowane do pracy z chorymi z afazją są na tyle 
różnorodne, że może po nie sięgać nauczyciel JPJO w różnych sytuacjach dydaktycz-
nych, nawet na wyższych poziomach zaawansowania, czyli B oraz C. Są one dobrym 
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uzupełnieniem pomocy glo  odydaktycznych dostępnych powszechnie na rynku 
edukacyjnym. Wśród narzędzi znajdziemy takie, które koncentrują się na kompeten-
cji fonologicznej, leksykalnej lub gramatycznej. Są też takie, które z punktu widzenia 
dydaktyki języków obcych można nazwać mieszanymi, ponieważ praca z nimi roz-
wija więcej niż jedną kompetencję, np.: fonologiczną i leksykalną, leksykalną i gra-
matyczną, gramatyczną i kulturową.

Nie sposób jest omówić każde dostępne narzędzie do pracy z chorymi z afazją 
pod kątem wykorzystywania ich w dydaktyce języka polskiego jako obcego, dla-
tego poniżej prezentuję trzy wybrane materiały terapeutyczne, które sprawdziły się 
w mojej praktyce dydaktycznej z osobami ukraińskojęzycznymi rozpoczynającymi 
naukę JPJO. Znajdują się wśród nich pomoce przeznaczone do rozwijania trzech 
kompetencji: leksykalnej, gramatycznej oraz kulturowej.

A. Znowu poznaję świat Magdaleny Hinz

Nauczyciele języka polskiego jako obcego powinni przyjrzeć się serii Znowu poznaję 
świat. Materiały do terapii afazji, która została opracowana przez Magdalenę Hinz 
[Hinz 2013, 2014]. Autorka deklaruje, że pod względem leksykalnym zakres tema-
tyczny poszczególnych książek wiąże się z życiem codziennym. Każda z nich poświę-
cona jest jednemu zagadnieniu. Dotychczas ukazało się 6 pozycji, których celem jest 
odbudowywanie słownika – przede wszystkim rzeczowników, w obszarze następu-
jących pól semantycznych: części ciała, ubrania, owoce, warzywa, posiłki – śniada-
nia, obiady i kolacje. Pośrednim działaniem podczas pracy z narzędziem jest także 
rekonstrukcja tych form gramatycznych, które przybiera dane słowo w codziennej 
komunikacji. Materiał został sporządzony w taki sposób, że nawet bliscy, nie tylko 
wyłącznie terapeuta, mogą wspomagać nim chorego w sposób intuicyjny.

Wszystkie książki zostały przygotowane według jednego schematu dla osób do-
rosłych dotkniętych afazją. Na każde słowo poświęcono dwie strony, na których 
zostały umieszczone cztery fotografi e. Należy zwrócić uwagę na układ zdjęć. Pierw-
sze zawsze prezentuje pojedynczy leksem, natomiast kolejne trzy pokazują ten de-
sygnat w scenkach lub typowych sytuacjach z życia. Pod fotografi ami pojawiają się 
niedokończone zdania. Są one specyfi czne, ponieważ zostały skonstruowane tak, 
aby ostatnim wyrazem było słowo z pierwszego zdjęcia w różnych przypadkach gra-
matycznych. Zabieg ten jest celowy, ponieważ zastosowanie zdań otwartych ma 
prowokować pacjenta do wielokrotnego wypowiadania danego słowa, które dodat-
kowo przybiera różne formy gramatyczne.

Pod względem trudności językowy materiał terapeutyczny można podzielić na 
dwie części. Pierwszy zestaw zadań polega głównie na identyfi kowaniu pojedyn-
czych przedmiotów z obrazków, natomiast drugi zestaw – umieszczony na ostatnich 
stronach publikacji, ma zachęcić pacjenta do podjęcia próby samodzielnego bu-
dowania zdań – głównie pojedynczych. W tym celu autorka wykorzystała zestawy 
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pytań do konkretnych zdjęć, dzięki którym można sprawdzić nie tylko nadawanie, 
ale i rozumienie mowy.

Seria Magdaleny Hinz dla nauczycieli JPJO, pracujących na poziomie A1, jest 
przede wszystkim źródłem fotografi i, które są niezbędne w trakcie wprowadzania 
nowego słownictwa. Prowadzący zajęcia ma możliwość skorzystania z wachlarza 
technik prezentujących nową leksykę [Lipińska, Seretny 2005, 86; Seretny 2015, 
119–156]. Najczęściej lektorzy na tym etapie nauki języka sięgają po obrazki lub 
ilustracje. Dzięki serii Znowu poznaję świat. Materiały do terapii afazji mają oni do 
dyspozycji 496 kolorowych zdjęć zebranych tematycznie. Należy podkreślić wartość 
fotografi i prezentujących poszczególne słowa, na których desygnat pokazany jest 
w izolacji na białym tle. Z glo  odydaktycznego punktu widzenia jest to ważne, po-
nieważ podczas prezen  tacji leksemu uczący się nie ma wątpliwości, że to, co słyszy – 
(komunikat nauczyciela) lub odczytuje (podpis), oznacza tylko to, co jest pokazane 
na ilustracji. Nie musi się domyślać, które słowo odpowiada któremu desygnatowi, 
tak jak ma to miejsce w wypadku zdjęć prezentujących grupy przedmiotów w nie-
których podręcznikach do nauczania JPJO [por. Stempek, Stelmach, Dawidek, Szym-
kiewicz 2011, 52, 58, 161].

W publikacjach M. Hinz nauczyciele znajdą materiał ilustrujący 124 jednostki 
leksykalne (tabela 2.), które wypełniają dwa obszary tematyczne wskazane w Pro-
gramach nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2: człowiek (ubra-
nia, wygląd zewnętrzny) i żywienie ( artykuły spożywcze oraz posiłki, dania, napoje). 
Należy wspomnieć, że autorzy publikacji sugerują, iż stopień uszczegółowienia każ-
dego pola tematycznego zależy od wieku uczących się, ich potrzeb oraz zainte-
resowań [Janowska i in. 2016, 17–18]. Dlatego też słusz ne byłoby wykorzystanie 
w dydaktyce pozycji z serii Znowu poznaję świat… na zajęciach, ponieważ prezen-
tują one leksykę podstawową, która jednocześnie jest ukierunkowana na rozwijanie 
kompetencji kulturowej oraz interkulturowej, opierających się na materiale realio-
znawczym typowym dla danego kraju, w tym wypadku Polski [Gębal 2006; Dzie-
wanowska 2009; Kuchta 2017; Róg 2017]. W przywołanych pozycjach znajduje się 
właśnie nazewnictwo ściśle związane z życiem w naszym kraju – kulinaria, którego 
zabrakło w niektórych podręcznikach do JPJO dla poziomu A1, albo nie zostało ono 
zilustrowane, np.: Język polski? Chcę i mogę! Część I (E. Gałat, B. Sałęga-Bielowicz), 
Polski jest cool (E. Piotrowska-Rola, M. Porębska), Hurra!!! Po polsku 1 (M. Mało-
lepsza, A. Szymkiewicz), Polski na dobry start (B.K. Jędryka, M. Buława, A. Mijas). 
Chodzi tu o następujące leksemy: porzeczki, agrest, omlet, kotlet schabowy, kotlet 
mielony, gołąbek, pyzy czy zapiekanka (tu: danie z zapiekanego makaronu, kala-
fi ora lub ziemniaków). Niektóre publikacje z proponowanej serii pomogą lektorowi 
uzupełnić lukę leksykalną, która dla uczących się szczególnie w Polsce może być kło-
potliwa, ponieważ w kontaktach z rodzimymi użytkownikami, np. na targu czy w re-
stauracji, spotykają te słowa albo w formie zwerbalizowanej, albo pisanej.
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Tabela 2. Komponenty leksykalne serii Znowu poznaję świat. Materiały do terapii afazji M. Hinz

Źródło: opracowanie własne.

Analizowany materiał logopedyczny pod względem rozwijania kompetencji gra-
matycznej wśród osób uczących się JPJO na niższych poziomach zaawansowania do-
skonale sprawdza się jako niestandardowa forma utrwalania konkretnych struktur. 
Leksemy w proponowanych zdaniach otwartych, w których pełnią najczęściej funk-
cję dopełnienia lub okolicznika, przyjmują formy przypadków za leżnych poznanych 
już na poziomie A1 (tabela 3.). Jak widać, nie ma wśród nich celownika oraz woła-
cza, które pod względem statystycznym rzadko występują w codziennej komunikacji 
i są dopiero wprowadzane na zajęciach objętych poziomem A2.

Tabela 3. Występowanie form przypadków zależnych rzeczowników w serii Znowu poznaję świat. 
Materiały do terapii afazji M. Hinz

Źródło: opracowanie własne. SYMBOL % BEZ SPACJI PO LICZBIE
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Nauczyciel prowadzący zajęcia może wykorzystywać technikę zaproponowaną 
przez autorkę lub dodatkowo samodzielnie rozbudować zestaw fotografi i oraz zdań 
tak, aby prezentowały one przypadki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, 
narzędnik oraz miejscownik. Taka forma pracy okazała się bardzo dobrym rozwiąza-
niem dydaktycznym w pracy z moimi uczniami. To skłoniło mnie do zastosowania jej 
w ćwiczeniach z języka polskiego jako odziedziczonego przedstawionych w Koloro-
wej gramatyce. Karty pracy dla uczniów [Jędryka 2018]. Mimo że zadania językowe 
są prymarnie przeznaczone dla uczniów polonijnych, to można je wykorzystywać 
w nauczaniu JPJO. Wśród nich znajdują się nie tylko ćwiczenia poświęcone deklinacji 
wybranych rzeczowników, ale są także zadania automatyzujące koniugację konkret-
nych – trudnych w polszczyźnie – czasowników.

Pomocne w prowadzeniu zajęć z JPJO mogą okazać się zestawy pytań oraz fo-
tografi i umieszczone na końcu każdej książki. Niektóre z nich wykraczają poza lek-
sykę, która jest używana w pierwszej części publikacji, ale użycie ich należy uznać 
za konieczne, aby zadania nie ograniczały się wyłącznie do realizowania przez uczą-
cego się funkcji informacyjnej – identyfi kowania przedmiotów. Do każdego zestawu 
przewidziano trzy działania. Pierwsze sprawdza rozumienie mowy – uczeń wskazuje 
konkretne przedmioty. Drugie wymaga od niego podjęcia decyzji – odpowiedź na 
pytania rozstrzygające, rozpoczynające się od partykuły czy. Trzecie działanie sty-
muluje ucznia do nadawania komunikatu w języku polskim. Szczególnie polecam 
zestawy w pozycji poświęconej nazwom części ciała. Lektorzy znajdą tam ćwiczenia 
automatyzujące praktyczne używanie wybranych przymiotników w stopniu wyż-
szym i najwyższym.

Po materiał leksykalno-gramatyczny zebrany w książkach z serii Znowu poznaję 
świat… można sięgać na różnych etapach lekcji. Ćwiczenia te dobrze sprawdzają się 
jako przerywnik między poszczególnymi częściami zajęć, niwelując znużenie uczą-
cych się, szczególnie na intensywnych kursach językowych. Ten typ zadań sprawdza 
się również przy rozpoczęciu lub zakończeniu spotkania z uczniami.

B. Nazwij i wpisz Magdaleny Hinz

Na początku trzeba zaznaczyć, że narzędzie to nie zostało przygotowane wyłącz-
nie dla osób cierpiących na afazję. Wśród jego dodatkowych odbiorców autorka 
widzi także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i specyfi cznymi zaburzeniami 
językowymi. Publikację można uznać za materiał terapeutyczny kontynuujący 
zagadnienia leksykalne poruszone w serii Znowu poznaję świat… tej samej 
autorki.

Jest to zestaw 34 obrazkowych krzyżówek, które reprezentują różne klasy rze-
czowników. Celem książki jest pomoc we wzbogacaniu słownictwa osób mających 
ubogi zasób słów i chcących poznać oraz zapamiętać pojęcia związane z życiem co-
dziennym. Analizując szczegółowo zgromadzony materiał leksykalny, który zawiera 
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589 rzeczowników, można zauważyć, że jest to słownictwo w dydaktyce JPJO przy-
pisywane głównie poziomowi A1 oraz A2. Niektóre krzyżówki dotyczą pojęć podsta-
wowych, np. ubrania, a inne obejmują słownictwo bardziej szczegółowe, np. nazwy 
kwiatów. W jednej krzyżówce znajdują się wyrazy, które mają dużą frekwencję w co-
dziennym użyciu rodzimych użytkowników języka, ale także i takie, którymi posłu-
gujemy się rzadziej.

Krzyżówki zostały tak przygotowane, aby terapeuta wraz z pacjentem mogli 
pracować z pojęciami dotyczącymi wszystkich najważniejszych sfer życia. Autorka 
materiału podzieliła je na 9 kategorii tematycznych, które można odnaleźć także 
w katalogu tematycznym w Programach nauczania języka polskiego jako obcego. 
Poziomy A1–C2 [Janowska i in. 2016]. Każda kategoria jest reprezentowana przez 
kilka krzyżówek, które można przypisać konkretnym zakresom tematycznym w dy-
daktyce JPJO (tabela 4.).

Tabela 4. Realizacja obszarów tematycznych krzyżówek z narzędzia Nazwij i wpisz M. Hinz 
w dydaktyce JPJO 

Krzyżówka w Nazwij i wpisz Obszar tematyczny 
w dydaktyce JPJO

Części ciała, Ubrania i dodatki, Relacje między ludźmi, Emocje i uczucia, człowiek

Przedmioty codziennego użytku, Narzędzia, życie codzienne

W pokoju i w przedpokoju, Meble, Sprzęty domowe, Porządki mieszkanie

W łazience, Zdrowie zdrowie i higiena osobista

W kuchni, Posiłki i napoje – śniadania i kolacje, Posiłki – obiady, 
Owoce, Warzywa, Produkty spożywcze, Słodycze i przekąski żywienie

Miejsca publiczne, Na ulicy, Budynki i budowle miejsca

Zwierzęta domowe, Ptaki, Zwierzęta leśne, Zwierzęta egzotyczne, 
Zwierzęta wodne i wodno-lądowe, Rośliny i ich części, Kwiaty, Pojęcia 
meteorologiczne, Miejsca przyrodnicze

środowisko naturalne

Środki transportu podróże i środki transportu

Zawody praca

Artykuły biurowe edukacja

Źródło: opracowanie własne.

Krzyżówki zawierają od 13 do 18 haseł, które zostały zobrazowane kolorowymi 
fotografi ami. Rozwiązaniami są hasła zbudowane z jednego, dwóch lub trzech wy-
razów, stanowiących dodatkowe leksemy wypełniające dane pole semantyczne. 
Rozwiązania zostały także pokazane na zdjęciach. Pod krzyżówką znajdują się do-
datkowe fotografi e (od 2 do 3), przedstawiające słowa z tego samego subpola. 
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Rozwiązujący zadanie powinien także nazwać desygnaty, które zostały na nich 
pokazane.

Książka Magdaleny Hinz jest dobrym materiałem, który nauczyciel JPJO może 
wykorzystać jako zadania podsumowujące pracę z danym zakresem tematycznym. 
Krzyżówki można dawać uczącym się jako prace domowe lub rozwiązywać je wspól-
nie na zajęciach. Dla osób bardziej zaawansowanych językowo, będących między 
poziomem A2 a B1, dodatkowym wyzwaniem może być zastąpienie haseł (zdjęć) 
zdaniami defi niującymi słowo do wpisania. Taka modyfi kacja pracy z krzyżówką 
sprawdza się w pracy z podziałem grupy zajęciowej na mniejsze zespoły. Dzięki temu 
oprócz leksyki uczniowie ćwiczą poprawność gramatyczną. W trakcie pracy warto 
zachęcić także uczniów do pracy ze słownikami jednojęzycznymi, które zostały opra-
cowane na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego, zob. np. Słownik mi-
nimum języka polskiego H. Zgółkowej czy Ilustrowany słownik podstawowy języka 
polskiego Z. Kurzowej.

C. Posłuchaj, pokaż, opowiedz Anny Tońskiej-Szyfelbein

W celu rozwijania sprawności słuchania, mówienia oraz czytania  można sięgnąć 
po zestawy obrazków oraz zdań pojedynczych, które opracowała Anna Tońska-Szy-
felbein [Tońska-Szyfelbein 2014, 2016]. Materiał terapeutyczny, wydany w dwóch 
częściach, został przygotowany w celu usprawniania koncentracji słuchowej oraz 
rozumienia słyszanego tekstu między innymi dla osób z afazją. Każda z części za-
wiera 36 kolorowych dwustronnych kart. W pierwszej są to fotografi e, w drugiej 
rysunki. Do zestawu dołączono trzy czarno-białe karty, na których wydrukowano 
podpisy do ilustracji oraz broszurę z opisami zdjęć / rysunków, poleceniami do nich 
oraz pytaniami.

Budowa karty w obu zestawach jest taka sama – układ czterech ilustracji. Na 
fotografi ach, w części pierwszej, zostały pokazane różne podmioty, które wykonują 
czynności w różnych kontekstach sytuacyjnych lub znaczeniowych. Na rysunkach 
w drugiej części znalazły się obrazki różniące się szczegółami. Materiał leksykalny 
wykorzystany do zadań jest bardzo urozmaicony (tabela 5. i 6.).

Praca z zestawem przebiega w kilku fazach. Najpierw terapeuta czyta jedno po-
lecenie z broszury, zaczynające się od słów Pokaż, gdzie…. dla zestawu pierwszego, 
natomiast dla zestawu drugiego jest to nazwa jednego z obrazków. Zadaniem pa-
cjenta jest wskazanie właściwego zdjęcia. Ćwiczenie to sprawdza rozumienie mowy, 
jednocześnie zmusza do analizy konstrukcji całego zdania przed dokonaniem wy-
boru. Autorka dodatkowo proponuje dla części drugiej zadanie typu prawda / fałsz, 
kiedy pokazuje jedną kartę, a następnie odczytuje nazwy obrazków, zmieniając ko-
lejność zdań.

Kolejnym krokiem jest udzielenie odpowiedzi na pytania szczegółowe zaczyna-
jące się od zaimków pytających, np.: co?, kto?, gdzie?, jaki?, jaka?, jakie?, jak? oraz 
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pytań, które rozpoczynają się od fraz przyimkowych, np.: na czym?, po co?, nad 
czym? W ten sposób pacjent ćwiczy nie tylko rozumienie pytań, ale także nadawa-
nie mowy – samodzielne konstruowanie pełnych zdań pojedynczych prostych: pod-
miot – orzeczenie – dopełnienie lub podmiot – orzeczenie – dopełnienie – okolicznik. 
Ta forma ćwiczeń sprawdza także poprawność gramatyczną nadawanych komunika-
tów wynikającą z rekcji czasownika oraz przyimka.

Ostatnim etapem jest dopasowywanie podpisów do ilustracji, którego celem 
jest ćwiczenie czytania ze zrozumieniem. W tym miejscu należy podkreślić, że 
wszystkie zdania wykorzystane w obu częściach zostały przygotowane w czasie te-
raźniejszym, a orzeczenia występują w formie 3. os. lp. lub 3. os. lm. Są one repre-
zentowane zarówno przez czasowniki statyczne, jak i dynamiczne. Niektóre z nich 
mają po dwie formy: czynną oraz zwrotną.

Tabela 5. Materiał leksykalny z publikacji Posłuchaj, pokaż, powiedz. Część 1. Anny Tońskiej-Szyfelbein 

Źródło: opracowanie własne.

Materiał z publikacji Posłuch aj, pokaż, powiedz na zajęciach z JPJO można 
wykorzystywać przede wszystkim w celu rozwijania kompetencji gramatycznej. 
Ze względu na komponent leksykalny część pierwsza dobrze sprawdza się na po-
ziomie A1, natomiast druga na poziomie A2. Bogactwo zastosowanych przyim-
ków oraz rodzajów czasowników automatyzuje deklinację rzeczownika (część 1.) 
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oraz deklinację rzeczownika i przymiotnika (część 2.). Warto podkreślić, że po-
ziom trudności drugiego zestawu jest wyższy, ponieważ pojawiają się imiesłowy, 
które w dydaktyce JPJO są przewidziane dla poziomu B1. Dlatego należy uważ-
nie wybierać karty do pracy lub modyfi kować je do umiejętności językowych 
uczniów.

Tabela 6. Materiał leksykalny z publikacji Posłuchaj, pokaż, powiedz. Część 2. Anny Tońskiej-Szyfelbein 

Źródło: opracowanie własne.

Zestawy zadań – udzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe dobrze przygo-
towują uczniów do samodzielnego tworzenia takich pytań, które są jednym z zadań 
na państwowym egzaminie poświadczającym znajomość polszczyzny na poziomie 
B1. Z mojego doświadczenia jako egzaminatora wiem, że zdający popełniają dużo 
błędów w tym zadaniu, szczególnie kiedy należy zbudować pytanie z wykorzysta-
niem frazy przyimkowej.
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4. PODSUMOWANIE

Nauczanie języka polskiego jako obcego w Polsce oraz poza jej granicami wymaga 
od lektora stosowania różnorodnych działań dydaktycznych, do których wykorzy-
stuje materiały typowo glo  odydaktyczne opracowane nie zawsze przez osoby ma-
jące długie doświadczenie w tym obszarze. To skutkuje tym, że dostępne ćwiczenia 
nie do końca odzwierciedlają język, pod względem leksykalnym oraz strukturalnym, 
którym na co dzień posługują się jego rodzimi użytkownicy. Aby język polski osób 
uczących się był nasycony naturalnymi konstrukcjami, na zajęciach z JPJO powinno 
się stosować zadania, które reprezentują faktyczny kod komunikacyjny Polaków.

Nie ma konieczności opracowywania coraz to nowszych repetytoriów czy zbiorów 
zadań, ponieważ takimi zasobami dysponują logopedzi, szczególne ci, którzy zajmują 
się terapią afazji – kompleksowym odbudowywaniem systemu językowego pacjenta. 
Analiza wybranych narzędzi logopedycznych pokazuje, że zostały one zbudowane na 
podstawie naturalnych komunikatów językowych, dlatego też swobodnie mogą być 
wykorzystywane przez dydaktyków JPJO. Ich konstrukcja i przejrzystość nie wymaga 
od nauczycieli wprowadzania dużych zmian, a niektóre w całości nadają się do pracy 
z cudzoziemcami już na najniższych poziomach zaawansowania językowego.
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Wykorzystywanie wybranych materiałów do terapii afazji w dydaktyce języka polskiego 
jako obcego na niższych poziomach zaawansowania językowego (A1 i A2)

Streszczenie

Autorka w artykule podejmuje zagadnienia związane z nauczanie m języka polskiego jako obcego 
z wykorzystaniem narzędzi logopedycznych obecnych w terapii chorych cierpiących na afazję. Na 
przykładzie wybranych materiałów rehabilitacyjnych pokazuje, w jakim stopniu mogą pojawić 
się one na zajęciach z języka polskiego jako obcego na poziomach A1 oraz A2. Przywołane 
narzędzia w dydaktyce JPJO mogą posłużyć rozwijaniu kompetencji leksykalnej, gramatycznej 
oraz kulturo wej.

Słowa klucze: język polski jako język obcy – afazja – dydaktyka – kompetencja językowa – 
logopedia.

Use of selected materials for aphasia therapy in teaching Polish 
as a foreign language at lower levels of language profi ciency (A1 and A2)

Summary

The author takes up issues concerned with teaching Polish as a foreign language with the use 
of speech therapy tools present in the treatment of pa  ents suff ering from aphasia. On the 
example of selected rehabilita  on materials, she shows the extent to which they can be used in 
classes of Polish as a foreign language at levels A1 and A2. The enumerated tools can be used in 
PFL didac  cs to develop lexical, gramma  cal, and cultural competences.

Keywords: Polish as a foreign language – aphasia – didac  cs – language competence – speech 
therapy.
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