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Streszczenie 

 Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza ilościowa kompetencji narracyjnej dzieci 
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wczesnoszkolnym). Praca miała na celu zbadanie poziomu rozwoju tej kompetencji na 

podstawie opowiadania obrazka przez każde z dzieci. Badanie zostało przeprowadzone w 

dwóch piętnastoosobowych grupach badawczych, autorka dokonała analizy oraz wykazała 

różnice w wynikach uzyskanych przez badanych. W pracy zawarte zostały teoretyczne 

podstawy dotyczące kompetencji narracyjnej, rozwoju mowy oraz znaczenie i istota narracji w 

ogólnym rozwoju i życiu dzieci. Autorka przedstawiła metodologię, procedurę badawczą, 

przebieg badania pilotażowego oraz  badania właściwego, a także wyniki i wnioski końcowe z 

przeprowadzonych prób. 
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Wstęp 

 

 Pojęcie kompetencji możemy rozumieć jako zasób wiedzy, umiejętności czy 

uprawnień danej osoby. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa competentia, co dosłownie 

oznacza „odpowiedzialność, zgodność, uprawnienie do działania”. Niektórzy definiują ją jako 

zdolność do osobistej samorealizacji czy też precyzyjne i przemyślane wykorzystanie 

posiadanej lub zdobywanej właśnie wiedzy w praktyce1. Opanowanie wszystkich kompetencji 

społecznych warunkuje efektywne funkcjonowanie w otoczeniu. Istotny jest fakt, iż 

kompetencje powinniśmy celowo rozwijać, wzmacniać i kształtować. Jeżeli nie będą one 

stymulowane i aktywnie wykorzystywane, może dojść do ich wygaśnięcia. Wśród kompetencji 

możemy wyróżnić kompetencje językowe i komunikacyjne2. Nabywanie tych kompetencji jest 

zawsze procesem długotrwałym i złożonym. Kompetencja narracyjna jest umiejętnością 

szczególnie istotną. Odgrywa ważną rolę od początku życia każdego z nas. Wraz z dorastaniem 

rozwija się, doskonali i kształtuje. Jej wyjątkowość przejawia się tym, że kompetencję tę 

wykorzystujemy właściwie na każdym etapie naszego życia. Już jako kilkuletnie dzieci 

tworzymy produkcje, które są opisem otaczającego nas świata. Opisujemy swoje życie i życie 

ludzi wokół nas, otaczającą nas rzeczywistość, przyrodę, zjawiska, bliskich i nieznajomych, ale 

również przedmioty oraz sytuacje, które przeżywamy. Trudno wyobrazić sobie aktywne 

funkcjonowanie  w społeczeństwie bez opanowania tej umiejętności.  

Kompetencja narracyjna jest obiektem badań wielu badaczy z różnych dziedzin nauki. 

Przede wszystkim narracja skupia uwagę psychologów, pedagogów, lingwistów oraz 

psycholingwistów. Wszelkie badania i analizy dotyczące tej kompetencji, przeprowadzone 

przez badaczy m.in.  Barbarę Bokus, Jerzego Trzebińskiego czy Lucynę Smółkę, dowodzą, że 

jest ona istotnym aspektem rozwoju i funkcjonowania społecznego, ale również zjawiskiem 

interesującym i różnorodnym pod względem badawczo-naukowym. Poza tym trudno 

wyizolować ją jako pojedynczą, samodzielną i niezłożoną umiejętność, gdyż rozumiana jest 

bardziej jako zespół kompetencji komunikacyjnej, językowej i socjolingwistycznej3. 

Przedmiotem badawczym niniejszej pracy jest analiza porównawcza kompetencji 

narracyjnej.  Badanie przeprowadzono na dwóch piętnastoosobowych grupach dzieci. Pierwsza 

                                                           
1 L. Drabik, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, str. 429 
2 S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 

1994, str. 21-23 
3  Tamże, str.21-23 
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grupa to dzieci czteroletnie, uczęszczające do przedszkola. Grupa druga składała się z dzieci 

siedmioletnich, które uczęszczają do 3 klasy szkoły podstawowej. Zanim przystąpiono do 

badania, wystosowano pisma do dyrektorów placówek z prośbą o wyrażenie zgody na badanie. 

Sytuacja ta spotkała się z dużym entuzjazmem i poparciem. Następnie wychowawcy grup 

wytypowali dzieci do badania, a ich rodzice zostali poproszeni o podpisanie zgód oraz 

wypełnienie ankiet. Badanie w każdej z grup przeprowadzono w dwóch turach, w każdej z nich 

przebadano 7-8 dzieci. Badania odbywały się w lutym i marcu 2018 r.. Do zadania dzieci 

należało odpowiedzenie tego, co dzieje się na przedstawionym obrazku. Podstawą badania była 

obszerna ilustracja z książki „Zima na ulicy Czereśniowej” autorstwa Rotraut Susanne Berner, 

przedstawiająca miejski rynek w okresie świąt Bożego Narodzenia. Uzyskane nagrania 

zawierające produkcje narracyjne dzieci były bardzo różne zarówno pod względem 

ilościowym, jak i jakościowym. Jednak praktycznie wszystkie dzieci poradziły sobie 

znakomicie z tym niecodziennym zadaniem, często wykazując się niezwykłą inteligencją, 

pomysłowością i szeroką wyobraźnią. Wyniki badań poddano szczegółowej analizie oraz 

podsumowano w postaci wniosków końcowych. 
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Rozdział 1 

Teoretyczne podstawy pracy 

 

1.1 . Definicja narracji   

         

Od kilkudziesięciu lat narracja stanowi ważny temat rozważań humanistycznych, a od 

kilkunastu jest jednym z najbardziej interesujących obiektów badań w psychologii. 

Prawdopodobnie zasługą tego jest fakt, iż wszystkie nasze  myśli i treści, to co mówimy do 

siebie nawzajem, najczęściej (choć nie zawsze), mają formę narracji. Wszelkie idee 

ludzkiego życia i otaczającego nas świata są prezentowane zazwyczaj w postaci opowiadań. 

W większości prac psychologicznych narracja jest opowiadaniem komuś o czymś. Wynika 

z tego, że jest ona niezwykle szczególnym rodzajem komunikacji interpersonalnej i stanowi 

również wytwór tejże komunikacji. Jest treścią, za pomocą której wyrażamy swoje myśli, 

przeżycia i poglądy4.  

Narracja to wyraz  postrzegania i rozumienia świata przez człowieka. Jest 

opowiadaniem sekwencji zdarzeń, które zdarzyły się w przeszłości lub takich, które 

opisywane są w taki sposób, jakby w przeszłości naprawdę się wydarzyły. Może także 

dotyczyć wydarzeń, które umieszczone zostały w fikcyjnej rzeczywistości, ale również 

takich, które na bieżąco sami poddajemy relacji, ponieważ to właśnie my ich doświadczamy 

bądź jesteśmy ich naocznymi świadkami. Przyjmuje się, że narracja odnosi się do 

informacji odpowiadających na następujące pytania: co się zdarzyło? komu się to zdarzyło? 

kiedy miało to miejsce? gdzie się wydarzyło? 

Narracja cechuje się swoją własną odrębną strukturą. Składa się z początku, środka oraz 

zakończenia. Te trzy elementy są przypisane trzem makrokategoriom, składają się one na 

tzw. makrostrukturę narracji5. Każdą narrację, jako regularną i złożoną całość współtworzą:  

 - ekspozycja, czyli przedstawienie i opis czasu, miejsca zdarzeń, w tym wydarzeń 

poprzedzających, a także przedstawienia wszystkich głównych bohaterów,  

      - komplikacja, czyli niezwykłe, niespodziewane, nagłe zdarzenia lub ciągi  wielu zdarzeń 

                                                           
4 J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2002, str. 13-15 
5 B. Bokus, Świat fabuły w narracji dziecięcej, Wydawnictwo ENERGEIA, Warszawa 2000, str. 13-15 
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- rozwinięcie, czyli implikacja skutecznych bądź też nieskutecznych zachowań podmiotu, 

który próbował odnaleźć rozwiązanie  kłopotliwej sytuacji, ale również zminimalizować       

i zoptymalizować wszelkie negatywne skutki zdarzeń.  

Każdej z wyżej opisanych kategorii narracji, odpowiadają zdania pojedyncze lub całe 

sekwencje zdań. Obok tych trzech bezwarunkowych kategorii, wyróżnia się także kategorie 

fakultatywne: ocenę i morał. Przyjmuje się, że narracja ziszcza dwie bardzo ważne funkcje: 

referencjalną inaczej nazywaną przedstawieniową (jest to odwołanie do splotu wydarzeń) 

oraz wartościującą6.  

Przeprowadzając formalną charakterystykę narracji, można zauważyć, że narracja jest 

dokonywana zawsze w pierwszej lub trzeciej osobie liczby pojedynczej bądź liczby mnogiej. 

Narracja jest „zorientowana” na sprawcę działań, na  pierwszy plan nie wysuwa się narrator 

(osoba opowiadająca), ale sprawca działań, które w narracji są ukazane. Wyjątkiem jest 

sytuacja, gdy sprawca działań również narratorem. Charakterystyczny dla całego procesu 

narracji jest też czas przeszły. Wszystkie zdarzenia oraz działania, o których jest mowa w 

narracji, łączą ściśle związki chronologiczne. Niektórzy badacze, mówią także o występowaniu 

w narracji czasu teraźniejszego lub czasu przyszłego, aczkolwiek przykłady takich produkcji 

nie są uznawane za typowe7.  

Opowiadanie rozumiane jako akt komunikacji społecznej nie zawsze jest definiowane przez 

odwołanie do specyficznej, aktualnie komunikowanej treści: nie wszystkie opowiadane treści 

muszą mieć ścisłą formę narracji, jednak rzetelna analiza narracji zawsze wymaga analizy jej 

struktury. Według Trzebińskiego, narracja jest opisem bohatera, z określonymi intencjami, 

który na swojej drodze napotyka trudności przeszkadzające w ich realizacji. Trudności te raz 

zostają przezwyciężone, a innym razem nie. Nazywamy je zdarzeniami toczącymi się wokół 

zagrożonych intencji8.                                                                                                                               

 1.2. Kulturowe wzorce narracyjne 

Według badaczy Gergen i Gergen, wbrew powszechnym przekonaniom pojedyncza osoba 

nie dysponuje dużą dowolnością w tworzeniu własnej tożsamości narracyjnej. Jest to 

spowodowane tym, że istnieją pewne kulturowo predeterminowane wzorce narracyjne, spośród 

których wybieramy jedynie te adekwatne do poszczególnych produkcji. Wzorce narracyjne 

                                                           
6 B. Bokus, Tworzenie opowiadań przez dzieci - o linii i polu narracji, Wydawnictwo ENERGEIA, Kielce 1991, 

str. 16-18 
7  Tamże, str. 17 
8 J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata…, str. 14 
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możemy definiować jako instrukcje bądź programy, za pomocą których, konstruujemy 

autonarracje, aby były one jak najbardziej zrozumiałe, trafne, logiczne oraz akceptowalne przez 

innych członków tej samej grupy kulturowej. Badacze prezentują kilka przykładów takich 

wzorców, między innymi wzorzec tragiczny, komediowy czy romantyczny. Wzorce te 

powstają na skutek połączenia się ze sobą fragmentów narracji progresywnej lub regresywnej. 

Narracja progresywna to taka, w której kolejne zdarzenia są wartościowane jako bardziej 

pozytywne, natomiast w narracji regresywnej każde kolejne zdarzenie opisuje się jako 

negatywne. Autorzy wyróżniają również narrację stabilną, w której na osi czasowej nie 

występują zmiany w wartościowaniu zdarzeń. Mimo to każdy wzorzec może być zastosowany 

wobec dowolnej treści, ponieważ zawiera jedynie ogólnikowe wzorce struktury narracji, która 

ma powstać. W teorii może się zdawać, że wzorców takich może istnieć nieskończenie wiele, 

jednak praktyka ukazuje, iż „repertuar” danej grupy kulturowej składa się z pewnej tylko ich 

liczby. Inne, dodatkowe wzorce byłyby bezsensowne i niezrozumiałe. Na podstawie tych 

rozważań teoretycznych badacze wysunęli pytania, na które zamierzali znaleźć odpowiedź: jak 

ludzie z różnych grup społecznych tworzą swoje produkcje narracyjne? czy można dostrzec w 

nich różnice pochodzące od różnych wzorców narracyjnych będących w zasobach danej grupy 

kulturowej? 9.  

Z badań przeprowadzonych na grupie amerykanów przez Gergen i Gergen w 1983 roku 

wynika, że młodzi w wieku adolescencji kreują narracje wprost przeciwstawne (pod względem 

zmian wartościowania zdarzeń występujących na osi czasu) do historii życia osób wieku 

starszym, seniorów. Autorzy podkreślają, że taka struktura narracji nie wynika z cech 

obiektywnych życia, ponieważ w indywidulanych przypadkach może się ono różnić, 

przebiegać w odmienny sposób, Kształt i forma tych autonarracji jest raczej społeczną 

konstrukcją, która „może przyczyniać się do zgodnego ze wzorem sposobu doświadczania 

własnego życia przez konkretne jednostki”. Autorzy zwracają uwagę, że do ukształtowania tych 

specyficznych sposobów postrzegania mogły się przyczynić nauki społeczne, w których mowa 

jest o „rozwoju” w okresie dzieciństwa oraz „inwolucji” w wieku podeszłym10. 

  

 

 

 

                                                           
9 Tamże, str. 95 
10 Tamże, str. 96 



10 
 

1.3. Pojęcie kompetencji narracyjnej  

 

 W ujęciu B. Guzik na każdą kompetencję, sprawność, umiejętność, która jest znamienną 

właściwością ludzkiego umysłu, składają się następujące elementy: czynniki wrodzone, 

wiedza, czyli zasób  informacji  zdobytych w procesie uczenia się, umiejętności 

ukształtowane na bazie wiedzy, sprawności osiągane poprzez doskonalenie umiejętności, 

stałe powtarzanie i automatyzacja czynności oraz motywacje i wartości, które wyznaczają 

identyfikację11. W historii badań dotyczących mowy dziecka możemy wymienić dwa 

istotne i wyraźne okresy. Pierwszy trwał do lat pięćdziesiątych XX wieku. Dominowało 

wtedy głównie podejście psychologiczne. Drugi przypadł w połowie XX wieku. 

Odznaczał się i charakteryzował interdyscyplinarnym ujęciem zjawiska, jakim jest mowa, 

oraz skupieniem na możliwe dokładnym zbadaniu jej rozwoju. W tym właśnie okresie 

można wyróżnić trzy przełomowe momenty, które zostały wyznaczone wraz z pojawianiem 

się pewnych koncepcji. W latach pięćdziesiątych istniała koncepcja zachowań werbalnych 

B.F. Skinera oraz pojęcie kompetencji językowej N. Chomskiego, około dwadzieścia lat 

później, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych powstała koncepcja kompetencji 

komunikacyjnej według D. Hymesa, a później koncepcja uczenia się znaczeń oraz 

koncepcje konstruktywistyczno-interakcyjne M.A.K Hallidaya. W latach 

dziewięćdziesiątych natomiast rozważania teoretyczne zostały wzbogacone o modele 

wiedzy językowej, koncepcje reprezentacji poznawczej i reprezentacyjną funkcję języka. 

Najistotniejszy i najbardziej interesujący moment z punktu widzenia prezentowanych tu 

badań możemy odszukać w drugim z tych trzech przełomowych okresów. Wtedy właśnie 

D. Hymes dokonał próby obalenia teorii Chomkiego, twierdząc, iż kompetencja językowa 

to coś więcej niż gramatyka i genetycznie przekazana wiedza o języku. Uznał, że 

zasadniczy w opisie aktów mowy jest kontekst społeczny. Zaproponował więc nowe 

pojęcie „kompetencji komunikacyjnej”, która jest definiowana jako zdolność spostrzegania 

i kategoryzowania sytuacji społecznych oraz dopasowany do niej sposób mówienia. 

Kompetencja narracyjna jest  definiowana jako jedna ze składowych właśnie tej bardziej 

złożonej kompetencji komunikacyjnej. Kompetencję narracyjną możemy zdefiniować jako 

ogólny zasób wiedzy oraz szczególną sprawność, która pozawala nam  zrozumieć  historie 

opowiadane przez innych ludzi. Daje nam również umiejętność samodzielnego ich 

                                                           
11 L. Smółka, Kompetencja komunikacyjna dzieci sześcio-, siedmioletnich, Wydawnictwo Naukowe Akademii 

Pedagogicznej, Kraków 2004, str. 11 
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tworzenia. Rozwój kompetencji narracyjnej ma miejsce pomiędzy 3 a 5 rokiem życia. 

Kształtować i rozwijać może się  nawet do 10 roku życia. Kształtowanie się tej umiejętności 

głównie opiera się  na kontakcie oraz dialogu z osobą dorosłą, rodzicem, opiekunem. 

Początkowo dość często występuje jako monolog, ale stanowi również swoistą formę 

dialogu w naszym życiu codziennym12. Przez wielu badaczy rozumiana jest również jako 

trzyelementowy zespół powiązanych ze sobą ściśle kompetencji. Do zespołu tych 

kompetencji należą kompetencje językowa, socjolingwistyczna oraz komunikacyjna. 

Rozumowanie, samodzielne tworzenie historii, opowiadań i opowieści, szczególnie w 

okresie dzieciństwa, to bardzo istotny aspekt dziecięcego życia i aktywnego  

funkcjonowania w społeczności. Przynosi niezwykłe i istotne korzyści w praktycznie 

każdej sferze naszego życia13.         

    

1.4. Istota narracji w życiu i rozwoju dziecka    

            

 Narracja odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju dziecka. Ma wpływ na samoocenę,  

definiowanie oraz rozumienie własnego „ja” oraz innych osób. Spełnia ważną rolę w 

wykształceniu własnej świadomości, zachowania, ale również zrozumienia i pojmowania 

otaczającego nas świata. Wszystkie wymienione składowe możliwe są dzięki procesom 

poznawczym. Należą do nich: uwaga, myślenie, pamięć percepcja. Należy zauważyć, że 

dzieci dość wcześnie zaczynają formułować monologi, jeszcze zanim zapoznają się z 

zasadami gramatyki i przyswoją je. Wynika z tego, iż kompetencja narracyjna jest 

kompetencją wrodzoną. Nabywamy ją jako jedną z pierwszych. W późniejszych etapach 

rozwoju udoskonalamy umiejętność narracyjną. Odbywa się to równocześnie ze 

zdobywaniem doświadczeń, obserwacji innych osób i ich zachowań oraz wiedzy opartej na 

samokształceniu. Każdy z tych etapów pozwala nam w rezultacie ukształtować własną, 

odrębną tożsamość14.  

 Według Piageta rozwój człowieka powinien być postrzegany w kategoriach zmian 

kolejno następujących w sposobie myślenia u dzieci. Zgodnie ze swoimi przemyśleniami i 

założeniami stworzył on koncepcję, którą nazywamy teorią rozwoju poznawczego.  

W tamtym okresie była to teoria kluczowa dla postrzegania dziecięcego umysłu.    

                                                           
12 B. Bokus, Tworzenie opowiadań przez dzieci - o linii i polu narracji…, str. 25 
13 J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata…, str. 87 
14 M. Molicka, Rola narracji w rozwoju dziecka, ,,Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, nr 3/4 2008  

<http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_08-ie/rola_narr.htm> 

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_08-ie/rola_narr.htm
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Piaget wyróżnił cztery stadia rozwoju mentalnego. Są to: 

   - stadium sensomotoryczne                 

   - stadium przedoperacyjne                             

   - stadium operacji konkretnych                            

    - stadium operacji formalnych        

Pierwsze stadium obejmuje okres od urodzenia do 2 roku życia dziecka. W tym czasie 

dzieci bywają przede wszystkim egocentryczne. Ich nauka odbywa się głównie poprzez 

zmysły, nabywają świadomość stałości przedmiotu. Pierwotnie ich zachowania to głównie 

proste i zautomatyzowane odruchy czy też reakcje. Następnie przekształcają się w 

powtarzalne wzorce, o dostrzegalnych w efekcie konsekwencjach. W kolejnym stadium, 

które ma miejsce między 2 a 7 rokiem życia,  dzieci zdobywają zdolność odróżniania 

rzeczywistości od fikcji i fantazji. Bardzo aktywnie rozwijają własną wyobraźnię, ich 

myślenie staje się ukierunkowane i skonkretyzowane.  Jednak jeszcze  wtedy, zrozumienie 

świata z punktu widzenia drugiego człowieka często bywa niemożliwe. W stadium trzecim, 

operacji konkretnych, rozpoczyna się kształtowanie pierwszych, podstawowych pojęć, choć 

zachowania dzieci w tym okresie nadal zależą w dużej mierze od zdobytych do tej pory 

doświadczeń. Na tym etapie dzieci przejawiają już umiejętność logicznego rozumowania, 

potrafią pojmować związki przyczynowo-skutkowe oraz wszelkie pojęcia przestrzenne. 

Stadium to przypada na okres między 7 a 11 rokiem życia. W czwartym i ostatnim stadium 

operacji formalnych,  które uznawane jest za wstęp do dorosłości, dzieci nabywają zdolność 

myślenia abstrakcyjnego oraz hipotetyczno-dedukcyjnego. Posiadają umiejętność 

posługiwania się pojęciami odwrotności, negowania oraz przekształceniami, rozumieją  

również pojęcia z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych, fizyki oraz logiki15. 

 

 1.5. Narracja a stany mentalne i  dziecięce teorie umysłu 

  

Istotnym momentem w badaniach nad rozumieniem przez dzieci określeń stanów 

mentalnych i umiejętnością odwoływania się do takowych stanów była praca Macnamary, 

Bakera oraz Olsona, która ukazała się w 1976 r. Udowodnili oni, że w kontekście 

opowiadań dzieci lepiej rozumieją presupozycje leżące u podstaw określeń mentalnych, 

takich jak myśleć, wiedzieć itp. Inni naukowcy i badacze teorii umysłu skrytykowali wyniki 

tych badań. Panowało wtedy przekonanie, iż opowiadania dostarczają dzieciom informacji 

                                                           
15 J. Piaget, Mowa i myślenie dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, str. 36-37 
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wykorzystywanych do formułowania prawidłowych i adekwatnych odpowiedzi na pytania 

o stany mentalne bohaterów. Według tej teorii, poprawne odpowiedzi są możliwe nawet 

wtedy, gdy dzieci nie rozumieją dokładnej istoty stanów umysłu, określanych za pomocą 

czasowników, którymi potrafią się posługiwać. W 1985 r. Abbeduto i Rosenberg wykazali, 

że kontekst narracyjny faktycznie może ułatwić dzieciom  odbiór i rozumienie stanów 

mentalnych bohaterów, o których jest mowa w opowiadaniach, mimo iż bezpośrednio nie 

wprowadza informacji, o które dzieci zostają zapytane. Z badań wynikało, że nawet 

trzylatki i czterolatki potrafią pojąć presupozycje leżące u podstaw znaczenia czasowników 

takich jak na przykład wiedzieć, zapomnieć, pamiętać czy myśleć. Słuchanie opowiadań, 

bajek i opowieści zdaniem Astington istotnie pomaga dzieciom w nabywaniu ważnych 

kompetencji  z zakresu posługiwania się określeniami mentalnymi i ich rozumienia. Dzieje 

się tak dlatego, iż opowieści są źródłem bogatych informacji na temat tego, jak określony 

stan rzeczy jest lub był postrzegany przez uczestników zdarzenia. Opowiadanie to również 

reprezentacja reprezentacji, zawiera równocześnie pejzaż akcji i pejzaż świadomości. Do 

zadań słuchacza należy między innymi okrycie planu świadomości, zwanego również 

pejzażem, jako reprezentacje reprezentacji. Aby następnie zrozumieć opowiadaną fabułę, 

słuchacz powinien zrozumieć to, co jest ukazane w obu planach. Z badan Astington wynika, 

że już czteroletnie dzieci maja własne przekonania, oczekiwania oraz przekonania na temat 

przekonań innych osób. Potrafią przypisać innym stany mentalne16. 

 W prowadzonych w ostatnich kilkunastu latach badaniach nad dziecięcą teorią umysłu 

wielu badaczy w swoich publikacjach udowodniło, że już w wieku przedszkolnym dziecko 

dokonuje ważnego odkrycia: potrafi przypisać innej osobie pewne przekonanie. Dziecko w 

wieku przedszkolnym umie też dostrzegać różnice pomiędzy własnymi przekonaniami a 

przekonaniami osób ze swojego otoczenia oraz przekonaniami zupełnie obcych osób i 

jednocześnie uznać takie przekonania za błędne.  

                                                                                         

  1.6. Kompetencja narracyjna u dzieci w normie rozwojowej       

    

Kompetencja narracyjna rozwija się u dzieci między 2 a 12 r.ż. Kształtuje się w trzech 

wymiarach: treści (tematyka opowiadań zmienia się wraz z wiekiem), struktury (akcja 

opowiadań nabiera kompozycji wraz z wiekiem dziecka), przyczynowości  

(z wiekiem dzieci  prezentują coraz bardziej szczegółowe, zarówno wewnętrzne i 

                                                           
16  B. Bokus, Świat fabuły w narracji dziecięcej…, str. 22-23 
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zewnętrzne motywy zdarzeń). A. N. Appleblee wyróżnia sześć stadiów rozwoju struktury 

narracyjnej:    

- wczesne formy prenarracyjne - heaps (są to zlepki niepowiązanych zdarzeń, które 

najczęściej  zwracają uwagę dziecka w danej chwili)  

- sekwencje skojarzeniowe – associated sequences (zestawienia sytuacji i zdarzeń 

niepowiązanych treścią, chronologią ani przyczyną, jedyne, co może scalać te zdarzenia, to 

czas, miejsce zdarzenia lub wygląd fizyczny bohaterów)           

  - prymitywna narracja – primitive narrative (uwaga narratora koncentruje się na jednym, 

ściśle określonym elemencie, np. na głównym bohaterze wydarzeń, działaniach innych 

pobocznych bohaterów czy też ogólnym cyklu powtarzających się wydarzeń)   

 - łańcuchy rozporoszone – unfocused chains (narrator obrazuje zdarzenia, które są 

powiązane logicznie lub za pomocą związków przyczynowo-skutkowych, brak jest 

ciągłości wydarzeń i treści, ponieważ temat narracji i bohater zdarzeń zazwyczaj są 

zmienne)                   

- łańcuchy zogniskowane – focused chains (najistotniejsza, centralna jest sylwetka 

bohatera narracji, zachowana zostaje chronologia wydarzeń, które łączą się w logiczną 

całość pod względem związku czasowego bądź relacji przyczyna – skutek, zakończenie nie 

pojawia się, a jeśli jednak wystąpi, to zazwyczaj nie można zauważyć związku z treścią 

opowiadania)        

- prawdziwa narracja – true narrative (opowiadanie jest zespolonym łańcuchem 

wydarzeń, ma punkt kulminacyjny oraz ukazuje celowość postępowania bohatera lub 

bohaterów, zakończenie ściśle nawiązuje do początku historii)17.    

Wykształcenie kompetencji narracyjnej i pełnej zdolności do narracji uważane jest za 

bardzo istotny element kompetencji komunikacyjnej. O całkowitym wykształceniu tej 

umiejętności świadczy samodzielne tworzenie opowiadań oraz rozumienie historii, które 

opowiadają nam inni. Produkcje narracyjne dwu-, trzylatków przepełnione są głównie 

emocjami. Najczęściej odnoszą się do sytuacji z ich życia, kłótni i zabaw czy innych 

zdarzeń z przedszkola, przygód z placu zabaw, nieprzyjemnych sytuacji z rówieśnikami. 

Najważniejszy jest okres między 4 a 5 rokiem życia. Dzieci w tej grupie wiekowej są 

ruchliwe, niezwykle ciekawe świata i łakną nowych doświadczeń. Potrafią już dostrzec 

różnicę pomiędzy opowiadaniem a zwykłą formą wypowiedzi. Ich obserwacje nawiązują 

najczęściej do sytuacji z przedszkola i domu, przedstawiają konflikty interpersonalne. 

                                                           
17 B. Bokus, Tworzenie opowiadań przez dzieci- o linii i polu narracji…, str. 16-17. 
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Słownik czterolatka przepełniony jest neologizmami. Źródłem tego zjawiska jest 

znajomość ogólnych reguł gramatycznych, lecz niestety ubogi zasób słownictwa. 

Pięciolatki natomiast potrafią nazywać uczucia, wszelkie stany emocjonalne, zachowania i 

czynności dnia codziennego. Umieją zastosować opis czasu, samodzielnie poprowadzić 

dialog: nawiązać i utrzymać kontakt, zadawać konkretne pytania, doprecyzowywać, 

wydobywać informacje. Szczególną rolę odgrywa tu wyobraźnia. W przypadku 

pięciolatków zdaje się nie mieć ona żadnych granic. Dzieci potrafią kreować różnorodne 

historie oraz małorealistyczne sylwetki  swoich współtowarzyszy zabaw. Granica pomiędzy 

fantazją a autentycznością opowiadanych przez nie historii jest nieznaczna. W wieku 

szkolnym dzieci głównie opowiadają o sobie. Stale opisują własne przygody i sytuacje z 

codzienności. Często ich wypowiedzi są nawiązaniem do obejrzanych  bajek, filmów czy 

programów telewizyjnych. Dużą uwagę skupiają na własnych zainteresowaniach, sposobie 

spędzania wolnego czasu, sporcie, grach i podróżach. Narracje sześcio-, siedmiolatka 

charakteryzuje wyraźnie ukształtowana kompozycja. Składająca się  ze szczegółowego 

opisu bohaterów oraz zdarzeń, opisu tła akcji i zapowiedzi zakończenia akcji. 

Dziesięciolatki powinny tworzyć konkretne, zwarte i co najistotniejsze, logiczne 

opowiadania. W swojej wypowiedzi dziesięciolatek powinien potrafić przedstawić i opisać 

głównego bohatera, przedstawić zarys zdarzenia inicjującego i całokształt akcji oraz 

uwzględnić emocje, odczucia, reakcje bohaterów,  ich działania oraz skutek. Po  12 roku 

życia nastolatek tworzy złożone historie. Są one spójne i mają humorystyczne zabarwienie, 

oraz wiele warstw znaczeniowych18.  

 

1.7. Koncepcja linii oraz pola narracji         

   

 Teksty narracyjne możemy określić jako werbalną reprezentację zmieniającej się 

rzeczywistości. Wydarzenia mają miejsce w ściśle określonym czasie i dokładnie 

określonym miejscu. Możemy więc wnioskować, że zmiany zachodzące w rzeczywistości 

odniesieniowej, czyli tej przedstawionej w opowiadaniu, powinniśmy rozważać w dwóch 

wymiarach – czasowym oraz przestrzennym. Analizy opowiadań możemy dokonywać na 

kilka sposobów.  W zmiennej rzeczywistości jedne sytuacje przekształcają się w inne.  

Przekształcenia są konkretnym identyfikatorem dla owych sytuacji i wydarzeń. Zdarzeniem 

                                                           
18 J. Porayski-Pomsta,  Zagadnienia periodyzacji rozwoju mowy dziecka, „Logopeda”, nr 7/2008, 

<http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/83_logopeda_nr_7_.pdf> 
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nazywamy, co najmniej dwie sytuacje odniesienia, które powiązane są ze sobą relacją 

przyczyna- skutek bądź w sposób chronologiczny. Epizody natomiast to ciągi tych zdarzeń, 

o przebiegu ukierunkowanym  na zmianę, jako wynik działalności podmiotu.  

Sytuacje odwoławcze,  powiązane  chronologicznie, teleologicznie lub relacją 

przyczynowo-skutkową, tworzą linię narracji. Linia narracji obrazuje ciąg zmian 

rzeczywistości w czasie, sklasyfikowany przez narratora. Najczęściej kierunek linii narracji 

jest identyczny z kierunkiem zmian zachodzących w czasie. Oznacza to, że  narrator 

powinien w pierwszej kolejności przedstawić wydarzenia początkowe, a następnie 

przytoczyć zdarzenia, które wydarzyły się później. Istnieje też możliwość, że narrator 

rozpocznie swoje opowiadanie od sytuacji, która wydarzyła się na samym końcu historii, a 

potem powróci do wydarzeń, które owe zakończenie poprzedziły19. Stan danego podmiotu,  

jako element linii narracji w opowiadaniu często jest jedynym szczegółem rzeczywistego 

stanu w czasie. Nie jest tak zawsze, ponieważ może się zdarzyć, że aby określić i 

umiejscowić rzeczywistość w czasie, narrator (osoba opowiadająca) przytoczy dwie lub 

więcej sytuacji odniesienia. Narrator wyszukuje w przestrzeni i przyrównuje do siebie stany 

rzeczywistości odniesieniowej, klasyfikując je z uwagi na inne podmioty współwystępujące 

w określonym obszarze lub obecne na obszarach różnych. Wymienione sytuacje są 

odzwierciedleniem zdarzenia, które ma miejsce w czasie oraz przestrzeni kontrolowanej 

przez osobę opowiadającą. Wszystko to formułuje pole narracji. Z  pola narracji budowana 

jest natomiast przestrzeń narracyjna. Należy zauważyć, iż proces tworzenia tekstu 

narracyjnego nie powinien skupiać się jedynie na rozwinięciu linii narracji. Niezwykle 

istotne dla zachowania poprawności wszystkich komponentów jest również dynamiczne i 

obszerne rozbudowywanie pola narracji20. 

 

1.8. Ogólna charakterystyka elementów analizy narracyjnej 

Opracowanie tekstów narracyjnych podzielono na dwa etapy. W pierwszym z nich 

analizowano strukturę tekstu i technikę narracji. Zbadano sytuacje odniesienia, które 

rozumiemy jako werbalną reprezentację stanu rzeczywistości. W praktyce jest to opis 

podmiotu i jego aktywności; wyróżniamy statyczne oraz dynamiczne sytuacje odniesienia.  

Pole narracji występuje w momencie, gdy narrator chce przedstawić obraz rzeczywistości z 

perspektywy kilku różnych podmiotów lub ze względu na odrębne przedmioty, stosując co 

                                                           
19 B. Bokus, Świat fabuły w narracji dziecięcej…, str.28-30. 
20 Tamże, str.30-31. 
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najmniej dwie sytuacje odniesienia. Przez przestrzeń narracyjną rozumie się sumę 

wszystkich ukazanych pól narracji oraz linię narracji, będącą sekwencję zdarzeń, złożony 

łańcuch sytuacji odniesienia, które są powiązane logicznie, chronologicznie i/lub relacją 

przyczynowo-skutkową. Linia narracji ukazuje także kierunek i zakres zmian w 

rzeczywistości odniesieniowej21. Przeanalizowano występowanie komponentów 

obligatoryjnych, takich jak: wstęp, czyli zawiązanie akcji, rozwinięcie, czyli ukazanie 

komplikacji i zakończenie, czyli rozwiązanie akcji. Wśród komponentów fakultatywnych 

wyróżniamy delimitatory, czyli wyznaczniki początku i końca opowiadania. Dzielimy je na: 

sygnały - wyrażenia leksykalne przekazujące eksplicytną informację o początku i końcu 

tekstu, np. Pewnego razu…, Dawno temu…, Kilka lat temu…, Był sobie…, Na początku 

mego listu..., I na tym koniec…, Zacznę od..., I to już koniec…, Taki jest morał…, Żyli długo 

i szczęśliwie…; gdzie występują wyrazy: początek, koniec, zaczynać, kończyć itp. 

Eksplikacja semantyczna takich delimitatorów powinna uwzględnić istnienie tych wyrazów 

na powierzchni tekstu. Wyrażenia te mają tzw. charakter metatekstowy, należą do samej 

wypowiedzi, otwierają w niej osobną sygnalizującą płaszczyznę. Z kolei symptomy 

początku i końca to znaki, które w odróżnieniu od sygnałów nie przekazują eksplicytnej 

informacji o granicach tekstu, jednak z uwagi na stałe występowanie na początku i końcu 

wypowiedzi rozumiane są bardzo podobnie jak sygnały. Jedyna różnica pomiędzy nimi a 

sygnałami polega na tym, że przy zapisie znaczenia tekstu sygnały są eksplikowane, 

natomiast informacja przekazywana przez symptomy nie wchodzi do zapisu semantycznego. 

Dla poszczególnych gatunków tekstu czy wypowiedzi o jednoznacznie określonym modelu 

gatunkowym możemy ustalić powtarzalne układy leksykalne (początkowe oraz końcowe), 

a także nieleksykalne, wyodrębniane jedynie dla tekstu mówionego, są to symptomy 

początku i końca zawarte w suprasegmencie, czyli w warstwie prozodyjnej tekstu. Do 

delimitatorów suprasegmentalnych zaliczamy również, delimitator polegający na 

przeciwstawieniu „ciągu fonicznego okalającej go ciszy”. Jest to najpowszechniejszy rodzaj 

delimitowania tekstów głosowych. Prezentowana klasyfikacja pomija jednak fakty z zakresu 

gestów, mimiki, zajmując się jedynie delimitatorami, pojawiającymi się w izolowanym 

tekście językowym22.  Przez pejzaż świadomości rozumiemy ożywienie postaci przez 

                                                           
21 B. Bokus, Tworzenie opowiadań przez dzieci – o linii i polu narracji… 
22 T. Dobrzyńska, O delimitacji tekstu literackiego, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone 

historii i krytyce literatury polskiej” nr 62/2,  1971  

<http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_kryty

ce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_po

lskiej-r1971-t62-

n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-
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nadanie im cech psychicznych, a także komentarz odautorski, który jest zasygnalizowaniem 

obecności narratora przez wyrażenie własnej opinii (Sądzę, że…, W moim odczuciu…, Moim 

zdaniem…,Wydaje mi się, że…itd.)23. W drugim etapie analizy zbadano językową realizację 

narracji. Zawiera się w niej płynność narracji, która mierzona jest poprzez analizę powtórzeń 

oraz pauz namysłu zawartych w opowiadaniu. Jednakowo ocenia się powtórzenia 

pojedynczych wyrazów, jak i całych zdań. Wyróżniamy pauzy, które polegają na 

przeciągającej się ciszy i takie, które są wypełnione elementem wokalistycznym (np. mmm, 

yyyy, eeeee, yyym). Uznaje się je za elementy dające czas do zastanowienia się, co dalej 

powiedzieć, zalicza się je jednak do elementów, które zaburzają płynność narracji. Płynność 

przebiegów fonicznych oceniana jest poprzez analizę intonacji, natężenia i długości głosek,  

a poprawność gramatyczną poprzez analizę występowanie usterek gramatycznych, 

fleksyjnych czy składniowych w tekście. Obecność interakcji słownych z osobą prowadzącą 

badanie to spontaniczne wypowiedzi, zwroty bezpośrednio kierowane do osoby 

przeprowadzającej badanie oraz niewerbalne zachowania, mające na celu nawiązanie 

kontaktu. Długość wypowiedzi zmierzono w minutach; był to czas wypowiedzi, uzyskany 

podczas rejestracji przebiegu badania. Policzono liczbę leksemów w wypowiedzi, czyli ilość 

abstrakcyjnych jednostek systemu języka występujących w tekście - tzw. jednostek 

słownikowych, a także liczbę form fleksyjnych, czyli ilość wszystkich wyrazów w tekście  

będących reprezentacjami różnych leksemów). Obliczono współczynnik sprawności 

leksykalnej każdego dziecka, stanowiący wskaźnik pozwalający oszacować stopień 

zróżnicowania słownictwa w wypowiedzi. Dla tego wskaźnika przyjmujemy przedział od 0 

do 1. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej zróżnicowane słownictwo, im niższy wskaźnik, 

tym słownictwo mniej zróżnicowane. Współczynnik ten jest równy ilorazowi liczby 

leksemów i liczby form fleksyjnych. Przeanalizowano ilość zdań i ich typy, wyróżniając 

liczbę zdań pojedynczych i złożonych oraz liczbę zdań składowych w zdaniach złożonych. 

Typy zdań, które występowały w wypowiedziach, to głównie zdania pojedyncze, 

zawierające jedno orzeczenie, z podziałem na rozwinięte i nierozwinięte, ale również 

złożone, posiadające minimum dwa orzeczenia, tu wyróżniamy zdania współrzędne i 

podrzędne. Na potrzeby pracy opracowano współczynnik spójności tekstu oparty na analizie 

wystąpień wskaźników zespolenia. Policzono ilość wystąpień wszystkich wskaźników 

                                                           
n2-s115-127/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-

r1971-t62-n2-s115-127.pdf> 
23 S. Grabias, Z. M. Kurkowski, T. Woźniak, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne, 2007, s. 28 
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zespolenia i wyodrębniono ich formy słownikowe. Uzyskane wartości przyrównano do 

siebie, a także zestawiono analogicznie w stosunku do liczby leksemów i form fleksyjnych 

w tekście. 

Rozdział 2 

Metodologia badań własnych 

 

2.1. Cel, przedmiot i charakterystyka badań własnych 

 Głównym celem przeprowadzonych badań jest ustalenie, czy i jakie różnice zachodzą 

w kompetencji narracyjnej dzieci w wieku przedszkolnym (czterolatki) oraz dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym (siedmiolatki). Dla odpowiedniej i rzetelnej realizacji celu głównego 

opisano i scharakteryzowano również, kilka celów szczegółowych. Należą do nich: 

- ocena porównawcza rozwoju kompetencji narracyjnej w obu grupach wiekowych oraz z 

uwzględnieniem podziału według kryterium płci: na chłopców i dziewczynki,  

- ilościowa analiza porównawcza zebranych materiałów, interpretacja struktury tekstu i 

realizacji technik narracyjnych oraz realizacji językowej,  

- zależności pomiędzy rozwojem kompetencji narracyjnej a rodzajem podejmowanych 

aktywności, zainteresowań i ogólną sytuacją rodzinną. 

W ocenie i analizie opowiadań uwzględniono informacje wynikające z 

przeprowadzonych ankiet. Analizowany materiał zebrano na przełomie lutego i marca 

bieżącego roku, wykorzystano w tym celu narzędzie w postaci obrazka sytuacyjnego. Obrazek 

ten pochodził z książki „Zima na ulicy czereśniowej”, autorstwa Rotraut Susanne Berner. 

Ilustracja przedstawia rynek małego miasta w okresie zimowym, świątecznym. Na obrazku 

widać szereg sytuacji, typowych dla okresu przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, jak na 

przykład kupowanie choinki, kiermasz świąteczny, ozdabianie budynków i ulic, świąteczne 

zakupy itp.  

Przed przystąpieniem do badania właściwego wykonano badanie pilotażowe w celu 

weryfikacji trafności doboru obrazka i procedury badawczej. Przebadano sześcioro dzieci, w 

tym trzech chłopców w wieku 4, 7 i 8 lat oraz trzy dziewczynki w wieku 5, 6 i 8 lat. Próba 

pilotażowa wykazała, że zarówno młodsze, jak i starsze dzieci są w stanie sprostać zadaniu. 
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Obrazek okazał się trafny i uniwersalny, odpowiedni, bliski przeżyciom oraz doświadczeniom 

dzieci w przedziale wiekowym 4-8 lat.  

Przystąpienie do badania właściwego poprzedziło wystosowanie pism do dyrektorów 

placówek z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenia badania. Dyrektorzy wyrazili zgodę 

na przeprowadzenie badań na terenie ośrodków. Ich reakcja była bardzo uprzejma, otwarta, 

entuzjastyczna i pełna zaufania. Następnie wychowawcy poszczególnych grup wytypowali 

dzieci do badania. Starali się wybrać dzieci otwarte i śmiałe, które dobrze radzą sobie w nowych 

sytuacjach oraz takie, które nie boją się kontaktu z nową osobą, a także dość sprawnie 

funkcjonują i radzą sobie z zadaniami, które przydziela im nauczyciel. Rodzice badanych dzieci 

zostali poproszeni o wyrażenie zgody na badanie, podpisanie formularzy oraz wypełnienie 

ankiet. Formularz tego kwestionariusza znajduje się w aneksie do niniejszej pracy. Ankiety 

składały się z 16 pytań. Zawierały pytania o wykształcenie rodziców, aktualny zawód, 

rodzeństwo, sytuację materialną, zainteresowania dziecka i sposób spędzania czasu wolnego, 

kontakt z rówieśnikami oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, logopedycznych i 

rehabilitacyjnych. Każdy z rodziców chętnie wypełnił ankietę, niewiele osób odpowiedziało 

jednak na wszystkie pytania. Często nie udzielano odpowiedzi na pytanie o aktualny zawód 

rodziców oraz dochód przypadający na jednego członka rodziny.  

 Podczas badania właściwego w dwóch turach przebadano około 45 dzieci. Badania 

przeprowadzone były w publicznej szkole podstawowej oraz publicznym przedszkolu w 

Ostrowcu Świętokrzyskim, mieście znajdującym się w województwie świętokrzyskim, około 

180 km od Warszawy. Ostrowiec Świętokrzyski jest ośrodkiem przemysłu hutniczego, 

zamieszkiwany przez około 72 tys. mieszkańców (stan na 31 grudnia 2014r.). Z uzyskanych 

nagrań wybrano nagrania trwające minimum 2 minuty oraz spełniające kryterium dobrej 

jakości nagrania, z pauzami trwającymi nie dłużej niż 30 sekund i z co najwyżej trzema 

podpowiedziami lub pytaniami pomocniczymi ze strony prowadzącej. Finalnie analizie 

poddano 30 nagrań, po 15 z każdej grupy wiekowej.  Każde badanie zostało nagrane za pomocą 

rejestratora dźwięku. W przedszkolu badanie odbywało się w bibliotece, niewielkim, cichym 

pomieszczeniu. Dzieci były zapraszane na badanie pojedynczo, w czasie trwania badania w 

pomieszczeniu były tylko dwie osoby: badany i badający. W szkole badanie również zostało 

przeprowadzone w małej sali, będącej pomieszczeniem, w którym znajdowały się m.in. 

komputery (wyłączone w chwili badania) oraz inne materiały i pomoce dydaktyczne. Dzieci 

zapraszane były również pojedynczo, wywoływane podczas trwającej lekcji.  
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Kluczowym zadaniem dzieci było opowiedzenie tego, co dzieje się na prezentowanej 

ilustracji. Dzieci zachęcano do rozpoczęcia wypowiedzi poprzez zadanie pytania: Powiedz 

proszę, co dzieje się na tym obrazku?, Co się tutaj dzieje?  Dopuszczono możliwość 

maksymalnie trzech pytań pomocniczych, naprowadzających, w momencie braku reakcji ze 

strony dziecka.  Niektóre z dzieci chętnie i niezwłocznie podejmowały próbę, inne pytały 

dlaczego, są proszone o wykonanie tego zadania. Pozostałe potrzebowały zachęty i po krótkiej 

namowie godziły się na uczestnictwo w badaniu. Zdarzały się również sytuacje, gdy dzieci, 

szczególnie czterolatki, nie podejmowały żadnej próby wykonania zadania, były zagubione i 

wstydliwe, ale mimo to chętne, by obejrzeć całą książkę. Wtedy prowadząca przerywała 

właściwe badanie, dając czas na obejrzenie wszystkich ilustracji. Potem ponawiała próbę 

przeprowadzenia badania, co jednak w żadnym z przypadków  nie zakończyło się sukcesem. 

Znaczna część dzieci już po wykonaniu zadania nalegała na możliwość zobaczenia pozostałych 

obrazków i wykazywała chęć dalszego ich opowiadania. Opisano 9 nagrań narracji 

dziewczynek z każdej grupy i 6 nagrań produkcji w wykonaniu chłopców. 

2.2. Narzędzia badawcze 

 Materiał badawczy, na którym przeprowadzono analizę, oparty był na opowiadaniu 

obrazka sytuacyjnego. Obrazek pochodził z książki Rotraut Susanne Berner pt. „Zima na ulicy 

Czereśniowej” (załączony w aneksie). Narzędzie zostało wybrane tak, aby tematycznie znalazło 

się w kręgu zainteresowań oraz wiedzy o świecie zarówno czterolatków, jak i siedmiolatków. 

Obrazek przedstawia miejski rynek w okresie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. 

Znajduje się na nim około czterdzieści sytuacji odniesienia, które szczegółowo opisano w 

rozdziale trzecim. Ponadto obrazek jest barwny, autentyczny, przejrzysty, o wyrazistych 

kolorach, a jego format wynosi 52x68 cm.  

  

2.3. Metody i techniki badawcze, sposób analizy materiału badawczego 

 Próba opowiadania historii na podstawie obrazków sytuacyjnych ocenia dwa główne 

elementy narracji: trafne ustalenie sytuacji odniesienia oraz zdolność określenia prawidłowej 

linii narracji. Możemy zbadać, czy dziecko posiada rozwiniętą zdolność odniesienia się w 

swojej wypowiedzi do konkretnych sytuacji, które zawiera prezentowana mu ilustracja. 

Zaprojektowanie prawidłowej linii narracji polega na ułożeniu i zaprezentowaniu w 

wypowiedzi sytuacji odniesienia tak, aby tworzyły one logiczną i spójną całość. Ponadto 



22 
 

możemy ocenić strukturę narracji (wystąpienie komponentów obligatoryjnych i 

fakultatywnych). Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, czy w narracji wystąpiły takie 

elementy jak: zawiązanie akcji, ukazanie komplikacji oraz rozwiązania akcji. Oceniamy 

również technikę narracji (pejzaż świadomości, komentarz odautorski), umiejętność ożywiania 

postaci w opowiadaniu, wbudowanie w historię narratora jako osoby, która opowiada o 

zdarzeniach, to także bardzo istotna umiejętność. Dodatkowo w ocenie narracji uwzględnia się: 

płynność narracji, płynność przebiegów fonicznych, poprawność gramatyczną i sprawność 

leksykalną. Obliczono i opisano średnią długość wypowiedzi, ilość wyrazów w zdaniu, liczbę 

zdań pojedynczych, złożonych oraz składnikowych, typy zdań, występowanie interakcji 

słownych. Obliczono wartości dla współczynnika sprawności leksykalnej oraz współczynnika 

spójności tekstu. Posłużono się także dostępną literaturą i na tej podstawie zwięźle opisano 

elementy analizy oraz podano odpowiednie przykłady z zebranego samodzielnie materiału 

badawczego. Samodzielnie opracowano także wskaźnik dla współczynnika sprawności 

leksykalnej, aby móc obiektywnie porównać uzyskane wyniki. Współczynnik ten jest ilorazem 

liczby leksemów i liczby form fleksyjnych. Zawarto również samodzielnie stworzone 

interpretacje wystąpień wskaźników zespolenia, odnosząc się do ilości leksemów i form 

fleksyjnych w tekście.  

 Wszelkie analizy przeprowadzono w odniesieniu do wskazówek analizy ilościowej oraz 

jakościowej zawartych w „Teście Rozwoju Językowego” M. Smoczyńskiej24, 

„Logopedycznym teście przesiewowym dla dzieci w wieku szkolnym” autorstwa  T. Woźniaka, 

S. Grabiasa, Z. Kurkowskiego25, „Teście sprawności językowej”  Z. Tarkowskiego oraz pozycji 

podanych w bibliografii, głównie opracowań Barbary Bokus „Tworzenie opowiadań przez 

dzieci – o linii i polu narracji”26 oraz „Świat fabuły w narracjach dziecięcych”27. 

 

 

 

                                                           
24 M. Smoczyńska, Test rozwoju językowego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015 
25 S. Grabias, Z. M. Krukowski, T. Woźniak, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym… 
26 B. Bokus, Tworzenie opowiadań przez dzieci - o linii i polu narracji… 
27 B. Bokus, Świat fabuły w narracjach dziecięcych… 
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Rozdział 3 

Analiza badań własnych 

 

3.1. Charakterystyka grupy badawczej 

Grupę badawczą niniejszej pracy tworzy trzydzieścioro dzieci. W każdej grupie, tj. 

czterolatków i siedmiolatków, jest dziewięć dziewczynek i sześciu chłopców. Wszystkie z 

badanych dzieci mieszczą się w ogólnej normie rozwojowej. U niektórych występowały drobne 

problemy artykulacyjne o charakterze dyslalii rozwojowej, które nie miały jednak wpływu na 

przebieg czy też wynik końcowy badania. W ankietach zawarto pytania dotyczące tych kwestii, 

które po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu uznano za istotne czynniki, wpływające na 

rozwój badanej kompetencji. Rodziców zapytano więc o wiek ich dziecka, wykształcenie 

obojga rodziców i aktualnie wykonywany przez nich zawód. Zawarto w ankiecie pytanie 

nieobowiązkowe o średni dochód  przypadający na 1 członka rodziny. Uwzględniono również 

pytanie o uczęszczanie na zajęcia dodatkowe i rodzaj tych zajęć. Zapytano o rodzeństwo i 

podejmowane samodzielnie aktywności, a także udział w wycieczkach grupowych/ klasowych, 

relacjonowanie wydarzeń z życia przedszkolnego/ szkolnego, więzi z innymi dziećmi, 

umiejętność czytania i pisania oraz uczestnictwo w zajęciach logopedycznych i 

rehabilitacyjnych. Nikt z rodziców nie odmówił wypełnienia ankiety. Zdarzało się jednak, że 

wiele pytań było pomijanych lub odpowiedź nie była wystarczająca do tego, by uznać ją za 

miarodajną. Zaledwie ośmioro rodziców spośród rodziców trzydzieściorga badanych dzieci 

odpowiedziało na pytanie o dochód  przypadający na jednego członka rodziny. Często 

pomijano pytanie o aktualny zawód, pomimo udzielania odpowiedzi na pytanie o ogólne 

wykształcenie. Rodzice chętnie odpowiadali na pytania o dodatkowe zajęcia dzieci, 

relacjonowanie przez syna czy córkę wydarzeń z przedszkola lub szkoły oraz rodzaje 

podejmowanych przez dzieci samodzielnych aktywności. Szczegółową charakterystykę 

badanych, stworzoną na podstawie ankiet, przedstawiono w tabelach, które umieszone zostały 

w aneksie. Tabele sporządzono z podziałem na grupy wiekowe, chłopców i dziewczynki w 

każdej z grup. Poniżej opisano ogólne wnioski wynikające z informacji podanych w ankietach. 

Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż rodzice czteroletnich chłopców to osoby 

posiadające średnie lub wyższe wykształcenie. W tej grupie cztery matki spośród sześciu 
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posiadają wykształcenie wyższe, pozostałe średnie. Wśród ojców sytuacja wygląda podobnie, 

trzech posiada wykształcenie wyższe i trzech średnie. Zawody rodziców są bardzo 

zróżnicowane w tej grupie. Wykonują oni zarówno pracę fizyczną, jak i umysłową. Tylko 

dwoje rodziców w tej grupie podało średni dochód przypadający na jednego członka rodziny i 

kwota ta oscyluje w granicach 750-800 zł. Sześciu chłopców z tej grupy uczestniczy w 

zajęciach dodatkowych. Rodzice wśród zajęć wymienili głównie zajęcia z języka angielskiego 

oraz zajęcia sportowe, judo i piłkę nożną. Pięciu chłopców posiada rodzeństwo. Jeden chłopiec 

ma rodzeństwo w wieku 10 miesięcy, dwóch w wieku 8 lat i jeden 12-letniego brata. Wszyscy 

chłopcy z tej grupy uczestniczą w wycieczkach grupowych przedszkolnych, co oznacza, że ich 

szanse na zdobycie zróżnicowanego słownictwa są na podobnym poziomie. Wśród rodzajów 

samodzielnej aktywności rodzice czteroletnich chłopców wymieniają przede wszystkim 

układanie klocków, zabawę samochodami, rysowanie, a dwoje zaznacza, że dzieci lubią 

głównie oglądać telewizję i grać na komputerze. Czterech spośród sześciu chłopców posiada 

własny pokój, jeden z nich ma biurko, pozostali dzielą pokój z rodzeństwem. Każdy z rodziców 

deklaruje, iż dziecko relacjonuje osobiste wydarzenia i przeżycia z przedszkola zazwyczaj lub 

bardzo często. Wszyscy z chłopców lubią rysować. Jeden z chłopców potrafi czytać pojedyncze 

wyrazy, jeden bardzo lubi, gdy czytają mu rodzice, pozostali nie przepadają za tym. Relacje z 

dziećmi z grupy rodzice oceniają jako dobre i deklarują, iż ich dzieci takowe nawiązują. 

Czterech chłopców uczęszcza na dodatkowe zajęcia logopedyczne, a tylko jeden na 

rehabilitacyjne.  

W grupie rodziców czteroletnich dziewczynek przeważa wykształcenie wyższe, posiada 

je jedenaście spośród dziewiętnastu osób, pozostali maja wykształcenie średnie i są to głównie 

ojcowie. Zawody rodziców, podobnie jak w grupie chłopców są bardzo zróżnicowane, dwoje 

rodziców to nauczyciele, a jedna z mam to logopeda. Pozostali wykonują prace umysłowe bądź 

fizyczne (głównie ojcowie). Jeden rodzic odpowiedział na pytanie o średni dochód na  jednego 

członka rodziny i podał kwotę 800zł. Wszystkie dziewczynki z tej grupy uczestniczą w 

zajęciach dodatkowych. Są to najczęściej zajęcia plastyczne bądź ruchowe (taniec, basen). 

Cztery spośród dziewięciu dziewczynek z tej grupy posiadają rodzeństwo i jest to grupa w dość 

zróżnicowanym wieku; 8 miesięcy, rok, 6 lat, a jedna dziewczynka wyjątkowo ma dwoje 

starszego rodzeństwa w wieku 6 i 9 lat. Wszystkie uczestniczą w wycieczkach przedszkolnych. 

Wśród rodzajów samodzielnej aktywności rodzice dziewczynek podają głównie rysowanie, 

zabawę ciastoliną, ale również oglądanie telewizji i gry komputerowe. Sześć dziewczynek 

posiada własny pokój, reszta dzieli go z rodzeństwem, ale żadna nie posiada własnego biurka. 
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Czteroletnie dziewczynki bardzo często lub zazwyczaj relacjonują wydarzenia i przeżycia. 

Prawie wszystkie (z wyjątkiem jednej) lubią rysować. Cała grupa według opinii rodziców 

nawiązuje relacje z dziećmi z grupy. Trzy  dziewczynki uczestniczą w zajęciach 

logopedycznych i tylko jedna w rehabilitacyjnych.  

Rodzice w grupie siedmioletnich chłopców mają dość zróżnicowane wykształcenie. 

Dwoje ma wykształcenie zawodowe, pięcioro wyższe, pozostali średnie. Pięć spośród sześciu 

matek tych chłopców jest bezrobotna, ojcowie wykonują prace o zróżnicowanym charakterze, 

głównie umysłowe, dwóch fizyczne. Troje rodziców z tej grupy podało średni dochód na 

jednego członka rodziny. Kwota ta waha się w tej grupie między 500 a 4000 zł, co pozwala 

stwierdzić, że rozpiętość dochodów jest duża. Pięciu chłopców uczestniczy w dodatkowych 

zajęciach  pozalekcyjnych. Są to najczęściej treningi piłki nożnej. Każdy z chłopców w tej 

grupie posiada rodzeństwo. Wiek rodzeństwa jest bardzo zróżnicowany. Dwóch chłopców 

posiada młodsze rodzeństwo, w wieku 4 lat. Pozostali starsze, w wieku od 12 do 21 lat. 

Wszyscy chłopcy uczestniczą w wycieczkach klasowych. Jako rodzaje samodzielnej 

aktywności rodzice podali najczęściej gry komputerowe i planszowe. Własny pokój posiada 

pięciu chłopców, trzech z nich ma też własne biurko. Jeden chłopiec nie ma ani pokoju na 

wyłączność, ani własnego biurka. Rodzice podają, iż chłopcy zazwyczaj lub bardzo często 

relacjonują wydarzenia i przeżycia. Trzech chłopców spośród sześciu lubi czytać i rysować. 

Według rodziców wszyscy nawiązują relacje z innymi dziećmi z klasy. Trzech chłopców 

uczęszcza na zajęcia logopedyczne i jeden na rehabilitacyjne.  

Na podstawie ankiet wypełnionych przez rodziców dziewczynek w wieku siedmiu lat 

widzimy, że rodzice w tej grupie mają wykształcenie najczęściej wyższe lub średnie, a dwóch 

ojców posiada wykształcenie zawodowe. Matki dziewczynek zajmują się pracą umysłową, 

natomiast ojcowie wykonują zróżnicowane zawody. Tylko jeden rodzic podał średni dochód 

na jednego członka rodziny i jest to kwota 1 tys. zł.. Siedem spośród dziewięciu dziewczynek 

uczęszcza na dodatkowe zajęcia, są to głównie koła plastyczne i zajęcia taneczne. Cztery 

dziewczynki to jedynaczki, pozostałe mają rodzeństwo. Pięć z nich ma rodzeństwo starsze, w 

wieku od 8 do 13 lat, a jedna dziewczynka młodsze, 5-miesięczne. Wszystkie dziewczynki 

biorą udział w wycieczkach klasowych. Najczęstsze aktywności, jakie podejmują 

samodzielnie, to rysowanie, spacery oraz gry komputerowe. Siedem dziewczynek ma własny 

pokój, spośród nich cztery posiada własne biurko. Jedna dziewczynka ma własne biurko, 

pomimo iż dzieli pokój ze starszym rodzeństwem. Dziewczynki bardzo często lub zazwyczaj 

(dwie z dziewięciu) opowiadają osobiste wydarzenia i przeżycia. Wszystkie z wyjątkiem jednej 
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lubią rysować. Jednak czytać lubi jedynie pięć spośród dziewięciu siedmioletnich dziewczynek. 

Jedna dziewczynka uczęszcza na zajęcia logopedyczne i rehabilitacyjne, pozostałe nie biorą 

udziału w tego typu zajęciach.  

Z przeprowadzonych ankiet i podsumowania zawartego powyżej wynika, że grupę 

badawczą niniejszej pracy tworzą dzieci bardzo zróżnicowane. Wśród grup wiekowych łączą 

ich głównie podobne sposoby spędzania wolnego czasu. Czterolatkowie najchętniej kolorują, 

rysują i budują z klocków, a siedmiolatkowie oglądają telewizję, grają na komputerze lub w 

gry planszowe. Więcej jedynaków występuje wśród przedszkolaków, głównie wśród 

dziewczynek. W tej grupie, spośród dziewięciorga biorących udział w badaniu, aż pięcioro nie 

miało rodzeństwa.  Interesujące wydaje się, iż wszyscy siedmiolatkowie posiadają rodzeństwo, 

a pięć spośród siedmiu mam jest bezrobotna. Widać także różnicę preferencji w spędzaniu 

wolnego czasu: siedem dziewczynek spośród dziewięciu badanych najczęściej rysuje w 

wolnym czasie, a zajęcia dodatkowe, w jakich uczestniczą chłopcy, to głównie treningi piłki 

nożnej. Uczęszcza na nie czterech spośród sześciu badanych siedmiolatków.  Na podstawie 

odpowiedzi na pytania o relacjonowanie wydarzeń i przeżyć oraz kontaktów z innymi dziećmi 

z grupy i klasy można wnioskować, iż dzieci z tej grupy należą do otwartych, dość śmiałych i 

łatwo nawiązujących relacje z rówieśnikami.  

 

3.2. Wyniki badań 

W tabelach poniżej przedstawiono wyniki badań kompetencji narracyjnej dzieci z obu 

grup badawczych. Tabele zawierają wyniki badania elementów, które zostały opisane w 

rozdziale pierwszym, teoretycznym. Podzielono je na elementy narracji badające strukturę 

tekstu i technikę narracji oraz językową realizację tej kompetencji w wypowiedziach dzieci. 

Wyodrębniono 38 sytuacji odniesienia na podstawie obrazka, który podłużył do 

przeprowadzenia badania. Założono, iż sytuacje te powinny zostać ujęte przez dzieci w ich 

opowiadaniach. Punkt przyznawano w wówczas, gdy dziecko ewidentnie zauważyło daną 

sytuację i w pełni zawarło ją w wypowiedzi, np. „Tutaj pani i pies nie mogą słuchać, jak ktoś 

śpiewa” – sytuacja nr 18, „Pan w czerwonym kombinezonie jedzie na żółtym motorze” – 

sytuacja nr 31, „Ogólnie to pada śnieg na tym obrazku (…) tutaj jeszcze jarmark świąteczny” 

– sytuacja nr 1, ale również gdy jedynie wspomniało bohatera danej sytuacji lub konkretny 

przedmiot, ale nie nazwało konkretnej czynności lub nie zdefiniowało w pełni sytuacji np.  „Jest 
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osiołek, o ile dobrze widzę, to jest klaun. No… to klaun stoi z osiołkiem” – sytuacja nr 7, „Tu 

są jakieś książki…” – sytuacja nr 12. 

Sytuacje odniesienia, które wyodrębniono na podstawie obrazka: 

1. Obrazek przestawia miejski rynek w okresie zimowym – czas przygotowań do świąt 

Bożego Narodzenia 

2. Pan biegnący z parasolem próbuje uratować kota siedzącego na drzewie. 

3. Pani z pieskiem kupuje choinkę. / Pan z brodą sprzedaje choinki. 

4. Dziewczynka w przebraniu elfa przygląda się żabce. 

5. Pan z walizką idzie do pracy. 

6. Dziewczynka z łyżwami wręcza / daje klucz i portmonetkę swojemu tacie / wujkowi 

(mężczyźnie/panu). 

7. Klaun z osiołkiem zbierają pieniądze do koszyka. 

8. Pan w autobusie czyta książkę. 

9. Pan w zielonym płaszczu spaceruje z gęsią.  

10. Starszy pan kupuje jabłko./ Sprzedawca w kapeluszu podaje jabłko klientowi. 

11. Pani sprzedaje porcelanę. 

12. W zielonym budynku na parterze znajduje się księgarnia. 

13. Z księgarni wychodzi kolorowo ubrany pan czytający gazetę. 

14. Starsza pani w chuście na głowie wrzuca listy do skrzynki. 

15. Dentysta leczy zęby pacjenta. 

16. Dziewczynka z papugą wyglądają przez okno.  

17. W oknie widać mężczyznę grającego na pianinie. 

18. Kobieta z psem zatykają uszy, ponieważ nie przepadają za melodią fortepianu / nie 

podoba im się, jak ktoś gra na fortepianie. 

19. Mężczyzna zarabia pieniądze, grając na gitarze. 

20. Sprzedawca z kiosku rozmawia z klientką. 

21. Mama z córką jest u fryzjera. 

22. Klientka czyta gazetę podczas suszenia włosów pod suszarką. 

23. Mężczyzna z czerwoną parasolką spaceruje z dzieckiem w wózku. 

24. Przy budce z przekąskami dwóch mężczyzn pije gorące napoje. 

25. Pani sprzedaje kwiaty i wieńce adwentowe. 

26. W zielonej budce pani sprzedaje bombki.  

27. Na poddaszu różowego domu pani przystraja parapet. 
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28. Na poddaszu zielonego budynku pan trzyma w rękach narty i sanki. 

29. Starsze małżeństwo kupuje nabiał w żółtym busie. 

30. Mężczyzna w zielonej marynarce rozmawia przez telefon. 

31. Motocyklista w czerwonym kombinezonie jedzie na żółtym motorze. 

32. Na dachu wieżowca wylądował zielony helikopter. 

33. W  Gospodzie pod gęsią pan pije napój. 

34. W budynku Gospody pod gęsią pani myje okna. 

35. Na poddaszu miętowego budynku pani wygląda przez okno i sprawdza pogodę. 

36. W budynku piekarni dziecko bawi się z kanarkiem. 

37. Kobieta z wałkami na głowie wygląda przez okno i spogląda na świąteczny rynek.  

38. Kobieta w bluzce w paski czyta jakiś dokument. 

 

Struktura tekstu i technika narracji – dzieci w wieku lat 4 

 

Element narracji 
Chłopiec 

1 

Chłopiec 

2 

Chłopiec 

3 
Chłopiec 

4 
Chłopiec 

5 
Chłopiec 

6 

Sytuacje odniesienia 10/38 16/38 32/38 10/38 8/38 12/38 

Pole narracji + + + + + + 

Linia narracji - - + - + + 

Komponenty 

obligatoryjne 
- - - - - - 

Komponenty 

fakultatywne 

(delimitatory) 

- - + - - - 

Pejzaż świadomości + + + + + + 

Komentarz 

odautorski 
+ - - - + - 

Element 

narracji 

Dziewczynka 

1 

Dziewczynka 

2 

Dziewczynka 

3 

Dziewczynka 

4 

Dziewczynka 

5 

Sytuacje 

odniesienia 
11/38 10/38 23/38 4/38 26/38 

Pole narracji + + + + + 

Linia narracji +  + - + 

Komponenty 

obligatoryjne 
- + - - - 

Komponenty 

fakultatywne 

(delimitatory) 

- - - - +/- 

Pejzaż 

świadomości 
+ - + + + 

Komentarz 

odautorski 
+ + - - + 
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Językowa realizacja narracji – dzieci w wieku lat 4 

Kryterium językowej realizacji Chłopiec 1 Chłopiec 2 Chłopiec 3 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów 

fonicznych 
+ + + 

Poprawność gramatyczna + +/- +/- 

Interakcje słowne + - - 

Długość wypowiedzi [min.] 

 

3:57 

 

4:09 6:00 

Liczba leksemów 55 65 86 

Liczba form fleksyjnych 

 

124 

 

 

136 

 

 

295 

 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej – liczba leksemów / 

liczba form fleksyjnych 

0,44 0,47 0,29 

Liczba zdań 15 20 31 

Typy zdań 

 

 

Pojedyncze 

i złożone 

współrzędnie łączne 

i wynikowe 

 

Pojedyncze 

i złożone 

współrzędnie 

łączne              

i podrzędnie 

 

Pojedyncze 

i złożone 

współrzędnie 

i podrzędnie 

 

Liczba zdań pojedynczych 9 12 18 

Liczba zdań złożonych 6 8 13 

Liczba zdań składowych w 

zdaniach złożonych 
12 17 27 

Liczba wystąpień wskaźników 

zespolenia 
10 7 21 

Element narracji 
Dziewczynka 

6 

Dziewczynka 

7 

Dziewczynka 

8 

Dziewczynka 

9 

Sytuacje odniesienia 15/38 16/38 13/38 21/38 

Pole narracji + + + + 

Linia narracji - - - + 
Komponenty 

obligatoryjne 
- - - - 

Komponenty 

fakultatywne 

(delimitatory) 

- +/- - - 

Pejzaż świadomości + + + + 

Komentarz odautorski - - - + 
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Liczba wskaźników zespolenia 

–  leksemy 
3 2 5 

Liczba wystąpień wskaźników 

zespolenia / liczba form 

fleksyjnych 

0,08 0,05 0,07 

Liczba wskaźników zespolenia 

/ liczba wszystkich leksemów w 

tekście 

0,05 0,03 0,06 

Średnia długość wypowiedzi 

(liczba form fleksyjnych/ sumę 

zdań pojedynczych i 

składnikowych zadań 

złożonych) 

6,2 4,68 6,55 

     
 

 

Liczba zdań 14 12 24 

Typy zdań 

 

 

Pojedyncze                       

i złożone 

współrzędnie                    

i podrzędnie  

 

Pojedyncze     

i złożone 

współrzędnie   

i podrzędnie 

 

Pojedyncze                       

i złożone 

współrzędnie                   

i podrzędnie 

 

Liczba zdań pojedynczych 10 11 14 

Liczba zdań złożonych 4 1 10 

 

 

Kryterium językowej realizacji Chłopiec 4 Chłopiec 5 Chłopiec 6 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów 

fonicznych 
+ + + 

Poprawność gramatyczna + +/- + 

Interakcje słowne - - - 

Długość wypowiedzi [min.] 1:46 2:39 4:41 

Liczba leksemów 41 57 60 

Liczba form fleksyjnych 

 

59 

 

 

104 

 

 

138 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej – liczba leksemów 

/ liczba form fleksyjnych 

0,69 0,54 0,43 
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Liczba zdań składowych w 

zdaniach złożonych 
9 2 20 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia 7 1 14 

Liczba wskaźników 

zespolenia –  leksemy 

 

5 1 2 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia / 

liczba form fleksyjnych 
0,07 0,02 0,05 

Liczba wskaźników 

zespolenia / liczba 

wszystkich leksemów w 

tekście 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,03 

 

 

Średnia długość wypowiedzi 

(liczba form fleksyjnych/ 

sumę zdań pojedynczych i 

składnikowych zadań 

złożonych) 

4,21 4,33 5,11 

   

Kryterium językowej 

realizacji 
Dziewczynka 1 Dziewczynka 2 Dziewczynka 3 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów 

fonicznych 
+ + + 

Poprawność gramatyczna + + + 

Interakcje słowne + - - 

Dł. wypowiedzi [min.] 3:57 4:17 5:28 

Liczba leksemów 54 40 95 

Liczba form fleksyjnych 

 

96 

 

61 

 

278 

 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej – 

liczba leksemów / liczba 

form fleksyjnych 

0,56 0,65 0,34 

Liczba zdań 14 12 24 

Typy zdań 

 

 

Pojedyncze                   

i złożone 

współrzędnie               

i podrzędnie 

 

Pojedyncze                    

i złożone 

współrzędnie                 

i  podrzędnie 

 

Pojedyncze                    

i złożone 

współrzędnie              

i podrzędnie 
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Liczba zdań pojedynczych 10 11 14 

Liczba zdań złożonych 4 1 10 

Liczba zdań składowych w 

zdaniach złożonych 
9 2 20 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia 
7 1 14 

Liczba wskaźników 

zespolenia –  leksemy 

 

5 1 2 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia / 

liczba form fleksyjnych 

0,07 0,02 0,05 

Liczba wskaźników 

zespolenia / liczba 

wszystkich leksemów w 

tekście 

0,09 0,02 0,02 

Średnia długość wypowiedzi 

(liczba form fleksyjnych/ 

sumę zdań pojedynczych i 

składnikowych zadań 

złożonych) 

5,05 4,69 8,17 

 

 

Kryterium językowej 

realizacji 
Dziewczynka 4 Dziewczynka 5 Dziewczynka 6 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów 

fonicznych 
+ + + 

Poprawność gramatyczna - + +/- 

Interakcje słowne - + - 

Dł. wypowiedzi [min.] 2:06 5:41 4:53 

Liczba leksemów 21 113 56 

Liczba form fleksyjnych 

 

43 

 

330 

 

85 

 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej – 

liczba leksemów / liczba 

form fleksyjnych 

0,49 0,34 0,65 

Liczba zdań 8 32 16 
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Typy zdań 

 

 

Pojedyncze           

i złożone 

współrzędnie 

 

Pojedyncze  i złożone 

współrzędne łączne              

i rozłączne, 

przeciwstawne oraz 

złożone podrzędne 

 

Pojedyncze             

i złożone 

współrzędnie oraz 

podrzędnie 

 

Liczba zdań pojedynczych 6 10 13 

Liczba zdań złożonych 2 22 3 

Liczba zdań składowych 

w zdaniach złożonych 
4 47 6 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia 
2 20 3 

Liczba wskaźników 

zespolenia –  leksemy 

 

2 6 2 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia / 

liczba form fleksyjnych 

0,09 0,06 0,04 

Liczba wskaźników 

zespolenia / liczba 

wszystkich leksemów w 

tekście 

0,05 0,05 0,03 

Średnia długość 

wypowiedzi (liczba form 

fleksyjnych/ sumę zdań 

pojedynczych i 

składnikowych zadań 

złożonych) 

4,3 5,78 4,47 

 

Kryterium językowej 

realizacji 
Dziewczynka 7 Dziewczynka 8 Dziewczynka 9 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów 

fonicznych 
+ + + 

Poprawność gramatyczna + + + 

Interakcje słowne - - - 

Dł. wypowiedzi [min.] 5:54 5:47 5:34 

Liczba leksemów 76 41 54 

Liczba form fleksyjnych 

 
205 

 

68 

 

118 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej –liczba 

leksemów / liczba form 

fleksyjnych 

0,37 0,6 0,46 

Liczba zdań 23 18 22 
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Typy zdań 

 

 

Pojedyncze                  

i złożone 

współrzędnie              

i podrzędnie 

 

Pojedyncze                  

i złożone 

współrzędnie            

i podrzędnie 

 

Pojedyncze               

i złożone 

współrzędnie                

i podrzędnie 

Liczba zdań pojedynczych 7 15 20 

Liczba zdań złożonych 16 3 2 

Liczba zdań składowych 

w zdaniach złożonych 
35 6 5 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia 
21 2 4 

Liczba wskaźników 

zespolenia –  leksemy 

 

4 2 2 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia / 

liczba form fleksyjnych 

0,1 0,05 0,05 

Liczba wskaźników 

zespolenia / liczba 

wszystkich leksemów w 

tekście 

0,05 0,05 0,04 

Średnia długość 

wypowiedzi (liczba form 

fleksyjnych/ sumę zdań 

pojedynczych i 

składnikowych zadań 

złożonych) 

4,88 2,19 4,92 

 

Struktura tekstu i technika narracji – dzieci w wieku lat 7 

 

Element 

narracji 

Chłopiec 1 

 

Chłopiec 2 

 

Chłopiec 3 

 

Chłopiec 4 

 

Chłopiec 5 

 

Chłopiec 6 

 

Sytuacje 

odniesienia 
24/38 22/38 18/38 32/38 11/38 11/38 

Pole narracji + + + + + + 

Linia narracji + + + + + + 

Komponenty 

obligatoryjne 
- - - - - - 

Komponenty 

fakultatywne 

(delimitatory) 

- +/- - - - - 

Pejzaż 

świadomości 
+ + + + + + 

Komentarz 

odautorski 
+ - - - - + 



35 
 

 

 

 

Językowa realizacja narracji – dzieci w wieku 7 lat 

Kryterium językowej 

realizacji 

Chłopiec 1 

 

Chłopiec 2 

 

Chłopiec 3 

 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów 

fonicznych 
+ + + 

Poprawność gramatyczna + + + 

Interakcje słowne - - - 

Dł. wypowiedzi [min.] 5:04 3:16 3:38 

Liczba leksemów 133 83 79 

Liczba form fleksyjnych 

 

 

199 

 

124 

 

138 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej – 

liczba leksemów / liczba 

form fleksyjnych 

0,67 0,67 0,57 

Element 

narracji 

Dziewczynka 

1 

Dziewczynka 

2 

Dziewczynka 

3 

Dziewczynka 

4 

Dziewczynka 

5 

Sytuacje 

odniesienia 
25/38 20/38 20/38 34/38 28/38 

Pole narracji + + + + + 

Linia narracji + + + + + 
Komponenty 

obligatoryjne 
- - - + - 

Komponenty 

fakultatywne 

(delimitatory) 

+ - +/- + + 

Pejzaż 

świadomości 
+ + + + + 

Komentarz 

odautorski 
+ - - + - 

Element narracji 
Dziewczynka 

6 

Dziewczynka 

7 

Dziewczynka 

8 

Dziewczynka 

9  

Sytuacje odniesienia 24/38 35/38 18/38 25/38 

Pole narracji + + + + 

Linia narracji + + - + 
Komponenty 

obligatoryjne 
- + - - 

Komponenty 

fakultatywne 

(delimitatory) 

+/- + +/- +/- 

Pejzaż świadomości + + + + 

Komentarz odautorski + + + + 
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Liczba zdań 44 21 19 

Typy zdań 

 

 

Pojedyncze              

i złożone 

współrzędnie            

i podrzędnie 

Pojedyncze             

i złożone 

współrzędnie           

i podrzędnie 

Pojedyncze               

i złożone 

współrzędnie                  

i podrzędnie 

Liczba zdań pojedynczych 34 15 34 

Liczba zdań złożonych 10 6 10 

Liczba zdań składowych w 

zdaniach złożonych 
20 12 20 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia 
8 6 9 

Liczba wskaźników 

zespolenia –  leksemy 

 

5 2 2 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia / 

liczba form fleksyjnych 

0,04 0,05 0,06 

Liczba wskaźników 

zespolenia / liczba 

wszystkich leksemów w 

tekście 

0,03 0,02 0,02 

Średnia długość 

wypowiedzi (liczba form 

fleksyjnych/ sumę zdań 

pojedynczych i 

składnikowych zadań 

złożonych) 

3,68 4,59 2,55 

 

Kryterium językowej 

realizacji 

Chłopiec 4 

 

Chłopiec 5 

 

Chłopiec 6 

 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów 

fonicznych 
+ + + 

Poprawność gramatyczna + + + 

Interakcje słowne - - - 

Dł. wypowiedzi [min.] 3:46 2:35 1:24 

Liczba leksemów 113 59 43 

Liczba form fleksyjnych 

 

 

208 

 

117 

 

73 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej – 

liczba leksemów / liczba 

form fleksyjnych 

0,54 0,50 0,59 

Liczba zdań 37 17 12 
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Kryterium językowej 

realizacji 
Dziewczynka 1 Dziewczynka 2 Dziewczynka 3 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów 

fonicznych 
+ + + 

Poprawność gramatyczna + + + 

Interakcje słowne + - - 

Dł. wypowiedzi [min.] 5:11 3:02 2:45 

Liczba leksemów 87 86 74 

Liczba form fleksyjnych 

 

 

202 

 

167 

 

194 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej – 

liczba leksemów / liczba 

form fleksyjnych 

0,43 0,51 0,38 

Liczba zdań 23 19 16 

Typy zdań 

 

 

Pojedyncze              

i złożone 

współrzędnie           

i podrzędnie 

Pojedyncze                

i złożone 

współrzędnie            

i podrzędnie 

Pojedyncze            

i złożone 

współrzędnie          

i podrzędnie 

Liczba zdań pojedynczych 30 14 11 

Liczba zdań złożonych 7 3 1 

Liczba zdań składowych w 

zdaniach złożonych 
15 7 2 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia 
7 3 1 

Liczba wskaźników 

zespolenia –  leksemy 

 

2 2 1 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia / 

liczba form fleksyjnych 

0,03 0,02 0,01 

Liczba wskaźników 

zespolenia / liczba 

wszystkich leksemów w 

tekście 

0,02 0,03 0,02 

Średnia długość 

wypowiedzi (liczba form 

fleksyjnych/ sumę zdań 

pojedynczych i 

składnikowych zadań 

złożonych) 

4,62 5,57 6,08 
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Typy zdań 

 

 

Pojedyncze                 

i złożone 

współrzędnie              

i podrzędnie 

Pojedyncze              

i złożone 

współrzędnie 

Pojedyncze                

i złożone 

współrzędnie                 

i podrzędnie 

Liczba zdań pojedynczych 9 12 4 

Liczba zdań złożonych 14 7 12 

Liczba zdań składowych w 

zdaniach złożonych 
28 15 26 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia 
16 4 15 

Liczba wskaźników 

zespolenia –  leksemy 

 

6 2 5 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia / 

liczba form fleksyjnych 

0,08 0,02 0,08 

Liczba wskaźników 

zespolenia / liczba 

wszystkich leksemów w 

tekście 

0,07 0,02 0,07 

Średnia długość 

wypowiedzi (liczba form 

fleksyjnych/ sumę zdań 

pojedynczych i 

składnikowych zadań 

złożonych) 

5,45 6,18 6,47 

 

 

Kryterium językowej 

realizacji 
Dziewczynka 4 Dziewczynka 5 Dziewczynka 6 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów 

fonicznych 
+ + + 

Poprawność gramatyczna + + + 

Interakcje słowne + - - 

Dł. wypowiedzi [min.] 6:55 4:49 5:19 

Liczba leksemów 122 107 94 

Liczba form fleksyjnych 

 

 

324 

 

327 

 

237 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej – 

liczba leksemów / liczba 

form fleksyjnych 

0,37 0,33 0,4 

Liczba zdań 31 44 25 
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Typy zdań 

 

 

Pojedyncze                 

i złożone 

współrzędnie              

i podrzędnie 

Pojedyncze               

i złożone 

współrzędnie             

i podrzędnie 

Pojedyncze               

i złożone 

współrzędnie               

i  podrzędnie 

Liczba zdań pojedynczych 14 21 7 

Liczba zdań złożonych 17 23 18 

Liczba zdań składowych 

w zdaniach złożonych 
35 46 45 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia 
23 22 22 

Liczba wskaźników 

zespolenia –  leksemy 

 

8 5 8 

Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia / 

liczba form fleksyjnych 

0,07 0,07 0,09 

Liczba wskaźników 

zespolenia / liczba 

wszystkich leksemów w 

tekście 

0,06 0,05 0,08 

Średnia długość 

wypowiedzi (liczba form 

fleksyjnych/ sumę zdań 

pojedynczych i 

składnikowych zadań 

złożonych) 

6,61 4,88 4,56 

 

 

 

Kryterium językowej realizacji Dziewczynka 7 Dziewczynka 8 Dziewczynka 9 

Płynność narracji + + + 

Płynność przebiegów fonicznych + + + 

Poprawność gramatyczna + + + 

Interakcje słowne + - - 

Dł. wypowiedzi [min.] 6:10 3:25 5:10 

Liczba leksemów 172 70 109 

Liczba form fleksyjnych 

 

 

506 

 

136 

 

266 

Współczynnik sprawności 

leksykalnej – 

liczba leksemów / liczba form 

fleksyjnych 

0,34 0,51 0,41 

Liczba zdań 49 17 32 
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Typy zdań 

 

 

Pojedyncze 

i złożone 

współrzędnie            

i podrzędnie 

Pojedyncze 

i złożone 

współrzędnie 

i podrzędnie 

Pojedyncze 

i złożone 

współrzędnie 

i podrzędnie 

Liczba zdań pojedynczych 13 9 22 

Liczba zdań złożonych 36 8 10 

Liczba zdań składowych w 

zdaniach złożonych 
75 18 23 

Liczba wystąpień wskaźników 

zespolenia 
33 9 10 

Liczba wskaźników zespolenia –  

leksemy 

 

5 3 5 

Liczba wystąpień wskaźników 

zespolenia / liczba form 

fleksyjnych 

0,06 0,07 0,04 

Liczba wskaźników zespolenia / 

liczba wszystkich leksemów w 

tekście 

0,03 0,04 0,04 

Średnia długość wypowiedzi 

(liczba form fleksyjnych/ sumę 

zdań pojedynczych i 

składnikowych zadań złożonych) 

5,88 5,04 5,91 

 

 

3.3. Analiza wyników końcowych 

 Analizując wyniki końcowe zawarte w tabelach powyżej, możemy stwierdzić, że 

zarówno dzieci czteroletnie, jak i siedmioletnie sprostały zadaniu i wykonały je na 

zadowalającym poziomie. Ich produkcje narracyjne różnią się jednak pod względem 

jakościowym, jak i ilościowym.  

 Z analizy badania struktury tekstu i techniki narracji wynika, że chłopcy w wieku 

czterech lat nie są jeszcze w stanie zrealizować wszystkich elementów struktury narracyjnej w 

swoich produkcjach. Czteroletni chłopcy w swoich wypowiedziach uwzględnili średnio 15 

sytuacji odniesienia. Największą liczbę sytuacji odniesienia zawarł w swojej wypowiedzi 

chłopiec 3, odnosząc się do 32 sytuacji, najmniej chłopiec 5, który wspomniał jedynie 8 

sytuacji. Wszyscy badani stworzyli pole narracji, jednak tylko połowa zastosowała linię 

narracji. Komponenty obligatoryjne nie wystąpiły u żadnego czterolatka, a tylko jeden z nich 

zastosował komponenty fakultatywne w postaci delimitatorów początku i końca na obrazku 
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dzieje się…, i już tyle. Pejzaż świadomości możemy wyszczególnić we wszystkich 

wypowiedziach chłopców, natomiast komentarz odautorski zawarło jedynie dwóch chłopców. 

Językową realizację narracji również trudno ocenić jednoznacznie. Płynność narracji oraz 

przebiegów fonicznych została zachowana we wszystkich przypadkach. Wypowiedzi trzech 

chłopców były w pełni poprawne gramatycznie. U pozostałych wystąpiły drobne usterki, 

niepoprawny szyk zdania, błędna odmiana przez rodzaje czy przypadki, ktoś zostawił motora, 

a pan idzie sklepem. Niepoprawne formy wyrazów jeden ludź, pomijanie czasowników w 

zdaniach. Interakcję słowną z prowadzącą badanie nawiązał tylko jeden czterolatek. Rozmowa 

ta dotyczyła Big Ben-a. Średnia długość wypowiedzi w tej grupie wynosiła 3,65 minuty. 

Najkrótsza wypowiedź jednego z chłopców trwała zaledwie 1 minutę i 46 sekund, a najdłuższa 

aż 6 minut. Średnia liczba wyrazów w wypowiedziach tej grupy wynosiła 143 wyrazy, 

natomiast średnia liczba leksemów jedynie 61. Liczba zdań, które zawarli chłopcy w swoich 

wypowiedziach, waha się w przedziale od 13 do 31. Mediana dla liczby zdań zawartych w 

wypowiedzi w tej grupie wynosi 14, a średnia dla tej wartości równa jest 15,5. Jeszcze większe 

rozbieżności występują w liczbie zdań pojedynczych i złożonych oraz składnikowych w 

zdaniach złożonych. Średnia wystąpień zdań pojedynczych wynosi 9. Najmniej zdań 

pojedynczych użył chłopiec 5, jedynie 4 zdania. Najwięcej chłopiec 3, stosując 18 zdań 

pojedynczych. Chłopcy średnio budowali wypowiedzi zawierające około 8 zdań złożonych, 

składających się średnio z dwóch zdań składnikowych. Główne typy zdań w ich 

wypowiedziach to przede wszystkim zdania pojedyncze oraz złożone współrzędnie łączne. 

Liczba wystąpień wskaźników zespolenia w ich wypowiedziach oscyluje w okolicach 11. 

Najczęściej chłopcy operowali wskaźnikami takimi jak: a, i, że, który. Wskaźnik liczby 

wystąpień wszystkich wskaźników zespolenia w stosunku do liczby wszystkich form 

wyrazowych w wypowiedzi wynosił średnio 0,08, a stosunek liczby wskaźników zespolenia 

(leksemów, a nie ich pojedynczych wystąpień) do liczby wszystkich leksemów w tekście 0,05, 

gdyż poszczególne wskaźniki zespolenia były powtarzane wielokrotnie. Współczynnik 

sprawności leksykalnej dla tej grupy wyniósł 0,48. Średnia długość wypowiedzi chłopców 

czteroletnich tej grupy sięga wartości 5,18,  mediana 4,9. Najniższa wartość tego wskaźnika to 

4,21, a najwyższa 6,55. 

 Czteroletnie dziewczynki w swoich opowiadaniach wspomniały 15 sytuacji 

odniesienia. Mimo że średnia wartość liczbowa jest identyczna jak w przypadku czteroletnich 

chłopców, to warto zaznaczyć, iż analizując wynik tego wskaźnika, w tej grupie możemy 

zauważyć bardzo dużą rozbieżność pomiędzy najlepszymi i najsłabszymi wynikami 
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dziewczynek. Najmniej sytuacji odniesienia zawarła w swojej narracji dziewczynka 4, 

wspominając jedynie 4 sytuacje. Najwięcej sytuacji, bo aż 26 opisała dziewczynka 5.  Pole 

narracji występuje w związku w tym w każdej z produkcji, natomiast tylko pięć spośród 

dziewięciu czterolatek zastosowało linię narracji. Komponenty obligatoryjne oraz fakultatywne 

nie wystąpiły w praktycznie żadnym opowiadaniu. Co prawda dwie dziewczynki użyły form, 

które możemy uznać za namiastkę delimitatorów – na wstępie: „dzieje się coś fajnego...”, 

„Widzę, że...”. Pejzaż świadomości możemy wyodrębnić w każdym opowiadaniu, natomiast 

komentarz odautorski zastosowały jedynie trzy dziewczynki. Analizując językową strukturę 

dziewczęcych, narracji widzimy, że płynność narracji oraz przebiegów fonicznych była 

poprawna. Tylko u dwóch spośród dziewięciu  dziewczynek wystąpiły niewielkie błędy i 

usterki gramatyczne, o charakterze podobnym jak w przypadku chłopców  w tym wieku, np. „I 

są tu przebrane za klauny”, „sprzedają sklepy”, „wszystkie ludzie siedzą w domach...”. 

Interakcję słowną z prowadzącą podczas badania próbowały nawiązać jedynie dwie 

dziewczynki. Jedna z nich opowiedziała o tym, jak pierwszy raz babcia kupiła jej ananasa. 

Druga natomiast usilnie dopytywała, dlaczego osoby na zdjęciu mają parasole, skoro nie pada 

deszcz i nawiązała do różnych sytuacji, kiedy sama używa parasola. Średnia długość 

wypowiedzi czterolatek wynosiła 4,59 minuty. Najkrótsza wypowiedź trwała zaledwie 2:06 

minuty, natomiast najdłuższa 5:54. Średnia liczba wyrazów w wypowiedziach dziewczynek 

wyniosła 143 wyrazy. Na szczególną uwagę zasługuje jednak różnica pomiędzy najmniejszą a 

największą liczbą wyrazów w wypowiedzi, ponieważ przedział ten oscyluje pomiędzy 

wartością 43 a aż 330. W przypadku leksemów, średnia równa jest 61. Liczba zdań, za pomocą 

których  dziewczynki zbudowały swoje wypowiedzi, mieści się w przedziale od 8 do 32. 

Średnia wartość ilości zdań w wypowiedzi w tej grupie równa jest 19, a mediana 18. Średnia 

liczba wstąpień zdań pojedynczych równa się 12, a złożonych 7. Ponownie występują wyraźne 

różnice między najwyższymi i najniższymi wynikami w liczbie zdań zawartych w 

wypowiedziach poszczególnych badanych. Możemy wyróżnić wypowiedź, w której pojawiło 

się najmniej, bo jedynie 6 zdań pojedynczych oraz taką, w której tych zdań było o wiele więcej, 

aż 20. W przypadku zdań złożonych różnica jest jeszcze większa: najmniejsza liczba zdań 

złożonych w wypowiedziach czterolatek wyniosła 1, a największa 22. Zdania złożone 

zawierały zazwyczaj dwa zdania składnikowe. Najczęściej występujące typy zdań w 

wypowiedziach czterolatek to zdania pojedyncze i złożone współrzędnie łączne i rozłączne, ale 

także podrzędne. Średnia ilość wystąpień wskaźników zespolenia wynosi 8, a wśród najczęściej 

pojawiających się wskaźników możemy wyróżnić: a, że , i, bo, który. Liczba wystąpień 

wskaźników zespolenia w stosunku do liczby wszystkich form fleksyjnych w wypowiedzi 
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wynosi średnio 0,05. Natomiast stosunek użytych wskaźników (leksemów) do liczby 

wszystkich leksemów w tekście ma średnią wartość 0,04. W tej grupie współczynnik 

sprawności leksykalnej wynosi 0,50. Wskaźnik średniej długości wypowiedzi ma wartość 4,94. 

Najniższa wartość tego wskaźnika sięga jednak wartości 2,19, a najwyższa aż 8,17, jednak 

mediana tych wartości jest równa 4,88. 

 Analizując wyniki badań narracji chłopców siedmioletnich, możemy zauważyć, że 

średnia liczba sytuacji odniesienia, które poruszyli w swoich produkcjach, wyniosła 19. We 

wszystkich ich wypowiedziach możemy zauważyć wyraźnie zarysowane pole i linię narracji. 

Komponenty obligatoryjne oraz delimitatory praktycznie nie  występowały w wypowiedziach 

chłopców. Jeden z nich użył na zakończenie stwierdzenia i to tyle. Możemy jednak w każdej 

narracji w tej grupie wyodrębnić pejzaż świadomości. Dwóch z spośród sześciu chłopców 

zastosowało w wypowiedzi komentarz odautorski. Jeden z nich dotyczył ptaków, które odlatują 

na zimę do cieplejszych krajów, a drugi był  nawiązaniem do helikoptera stojącego na dachu 

wieżowca. Płynność narracji i przebiegów fonicznych jest nienaruszona w wypowiedziach 

chłopców. Ich produkcje są też poprawne pod względem gramatycznym. Nie wystąpiły 

interakcje słowne z osobą przeprowadzającą badanie (poza wypowiedzią będącą wykonaniem 

polecenia). Najkrótsza wypowiedź trwała 1 minutę 24 sekundy, najdłuższa 5 minut i 4 sekundy. 

Średnia długość wypowiedzi w minutach wynosiła w tej grupie 3,10. Chłopcy w swoich 

wypowiedziach użyli średnio 143 form wyrazowych i 85 leksemów. Przedział liczbowy 

wystąpień zdań wynosi od 12 do 37 w jednej wypowiedzi, średnia liczby zdań w 

wypowiedziach w tej grupie to 25, jednak warto zauważyć, że mediana dla tych wartości jest 

wyraźnie mniejsza od średniej i wynosi 20. Średnio chłopcy używali 23 zdań pojedynczych i 6 

zdań złożonych. Zdania złożone w wypowiedziach siedmiolatków składały się z 2, czasem 3 

zdań składowych. Typy zdań, które najczęściej wystąpiły w wypowiedziach chłopców, to 

zdania pojedyncze oraz złożone współrzędnie łączne i rozłączne oraz zdania złożone 

podrzędnie. Średnia ilość wystąpień wskaźników zespolenia w tej grupie wyniosła 6, a do 

najczęściej używanych form możemy zaliczyć: i,  że, który. Średnia ogólna dla liczby wystąpień 

wskaźników zespolenia w stosunku do liczby wszystkich form wyrazowych wyniosła 0,03, a 

stosunek liczby wskaźników zespolenia (leksemów) do liczby leksemów średnio 0,02. Średni 

współczynnik sprawności leksykalnej w tej grupie równy jest 0,6. Współczynnik średniej 

długości wypowiedzi chłopców siedmioletnich wynosi 5,52. 

 Siedmioletnie dziewczynki w swoich narracjach ustosunkowały się do 25 spośród 38 

sytuacji odniesienia. Jedna dziewczynka nawiązała do 35 sytuacji i był to najlepszy wynik w 



44 
 

całej grupie badawczej niniejszej pracy. Analizując elementy struktury tekstu i techniki 

narracyjne, warto zaznaczyć, iż u wszystkich dziewczynek możemy wyodrębnić pole narracji, 

a u ośmiu linię narracji. Występowanie komponentów obligatoryjnych i fakultatywnych było 

dość zróżnicowane. U dwóch dziewczynek pojawiły się elementy obligatoryjne, a u trzech 

delimitatory. Oto kilka przykładów: na tym obrazku..., to tyle..., pewnego dnia..., zacznę od 

góry…, itp. Pejzaż świadomości możemy wyodrębnić w każdej produkcji, natomiast krótki 

komentarz odautorski wystąpił w kilku spośród dziewięciu opowiadań. Jedno z dzieci 

powiedziało: czy to harcerka, czy  dziewczynka… i tu nastąpiła opowieść o tym, że sama jest 

harcerką (słyszalna na nagraniu, lecz pominięta w transkrypcji), drugi dotyczył wieńca 

adwentowego. Wszystkie siedmiolatki zachowały ogólną płynność narracji oraz wszelkich 

przebiegów fonicznych podczas wypowiedzi. Ich produkcje narracyjne były poprawne 

gramatycznie. Interakcje słowne z prowadzącą wystąpiły w dwóch spośród dziewięciu 

wypowiedzi. Dotyczyły one własnych doświadczeń związanych z tradycjami świątecznymi 

bądź były pytaniami i prośbami o wyjaśnienie niejednoznacznych sytuacji. Niektóre nie były 

bezpośrednio związane z obrazkiem i pominięto je w transkrypcji28. Przykładem interakcji jest 

sytuacja, w której na początku opowiadania dziewczynka pyta, czy może zacząć od pierwszej 

(lewej) strony obrazka. Ta sama dziewczynka pytała kilkukrotnie czy wszystko się zgadza, 

chyba dobrze mówię..., prawda…?. Podczas badania wystąpiło bardzo wiele interakcji 

niewerbalnych w kierunku prowadzącej, były to zazwyczaj krótkie spojrzenia, zerknięcia i 

wyraźne oczekiwanie na potwierdzenie bądź przytaknięcie głową na znak, że wszystko się 

zgadza. Średnia długość wypowiedzi siedmioletnich dziewczynek wyniosła 4,58. Najdłuższa 

wypowiedź w tej grupie trwała 6 minut 55 sekund, a najkrótsza 2 minuty 45 sekund. 

Dziewczynki swoje wypowiedzi budowały średnio z 262 form wyrazowych, z czego 

wyodrębnić można średnio 102 leksemy w jednej wypowiedzi. Narracje dziewczynek 

siedmioletnich składały się z minimum 16 i maksymalnie 49 zdań. U dziewczynek średnia dla 

ilości zdań w wypowiedzi wynosi 28 a mediana 25. Średnio dziewczynki używały 12 zdań 

pojedynczych i 18 zdań złożonych. Ilość zdań składowych w zadaniach złożonych w 

większości przypadków równa była 3. Dziewczynki używały około 17 wskaźników zespolenia, 

a leksemy, które najczęściej wystąpiły w ich produkcjach, to: że, a, który, bo, albo, i, ponieważ. 

W tej grupie średnia dla liczby wystąpień wskaźników zespolenia w stosunku do liczby form 

fleksyjnych wyniosła 0,06 , a stosunek liczby wskaźników (leksemów) do ogólnej liczby 

                                                           
28 Decyzja o tym, aby pominąć w analizie i w transkrypcji fragmenty wypowiedzi, które nie wiązały się z treścią 

obrazka (poza komentarzami odautorskimi), wynikała z chęci zachowania maksymalnej porównywalności 

uzyskanych próbek.  
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leksemów w wypowiedzi średnio 0,05. Średni współczynnik sprawności leksykalnej w tej 

grupie równy jest 0,41. Współczynnik średniej długości wypowiedzi dla dziewczynek 

siedmioletnich wynosi 5,66. 

 

3.4. Podsumowanie wyników końcowych 

 Rozpatrując szczegółowo wyniki przeprowadzonych badań, możemy zauważyć, że 

występują wyraźne różnice w produkcjach narracyjnych czterolatków i siedmiolatków. Dzieci 

siedmioletnie w każdym względzie, który podlegał ocenie w badaniu, lepiej poradziły sobie z 

tym zadaniem, a ich wypowiedzi były bogatsze zarówno ilościowo, jak i jakościowo.  

Porównując chłopców i dziewczynki z grupy czterolatków, możemy zauważyć, że ich 

wyniki są bardzo zbliżone. Średnia przywołanych sytuacji odniesienia jest równa. Ogólne 

wyniki językowej realizacji oraz struktury tekstu i technik narracji wyglądają podobnie. Średni 

czas wypowiedzi chłopców jest jednak krótszy o około minutę niż dziewczynek. U chłopców 

czteroletnich czas wypowiedzi w minutach wyniósł 3,65, a u dziewczynek 4,59. Identyczna w 

obu grupach jest średnia liczba form fleksyjnych i leksemów w wypowiedzi. Średnia wartość 

dla liczby from fleksyjnych w obu grupach wynosi 143, a form leksykalnych 61. Występują 

niewielkie różnice w liczbie zdań. Ogólna ilość zdań u chłopców waha się w przedziale od 13 

do 20, podczas gdy u dziewczynek przedział ten wynosi od 8 do 32.  Dziewczynki używały 

średnio więcej zdań pojedynczych, o około 3, ale mniej zdań złożonych, o 1 na jedną 

wypowiedź. Chłopcy używali więcej wskaźników zespolenia. Ich średnia suma wynosi 11 dla 

jednej produkcji narracyjnej, a u dziewczynek 8. Współczynnik sprawności leksykalnej dla 

chłopców wynosi 0,48, dziewczynki wypadają lepiej o 0,02 i ich współczynnik równy jest 0,5. 

Średnia długość wypowiedzi (MLU) u chłopców jest wyższa, ma wartość 5,18, natomiast w 

grupie dziewczynek  wynosi 4,94. Jednak różnica w medianie tych wartości to tylko 0,02, gdyż 

dla chłopców mediana jest równa 4,9 a dla dziewczynek 4,88. Dziewczynki, pomimo że ich 

wypowiedzi trwają dłużej, zazwyczaj mówią wolniej od chłopców (tempo mowy jest mniejsze, 

ten współczynnik nie podlegał jednak ocenie). Dłużej zastanawiają się nad wypowiedzią, 

dobraniem odpowiednich słów, robią częstsze pauzy namysłu. Wypowiedzi chłopców w wieku 

czterech lat wydają się konkretniejsze i bardziej spójne, mówią o tym, co widzą, stosunkowo 

mało jest w ich wypowiedziach opisów szczegółowych.  

Wśród siedmiolatków różnice między chłopcami i dziewczynkami są bardziej wyraźne. 

Zdecydowanie to dziewczynki były lepsze w tym zadaniu. Odniosły się w swoich 
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wypowiedziach średnio do 25 sytuacji, a chłopcy jedynie do 19. Wypowiedź chłopców trwała 

około 3,1 minuty a dziewczynek 4,58 minuty, czyli różnica wynosiła prawie 2 minuty. Narracje 

chłopców składały się z 143 form fleksyjnych i 85 leksemów, natomiast dziewczynek z 262 

form wyrazowych i 102 leksemów. Liczba zdań w wypowiedzi u chłopców wahała się w 

przedziale od 12 do 37, a u dziewczynek między 16 a 49. Średnia liczba zdań w wypowiedzi 

chłopców siedmioletnich to 25, a dziewczynek 28.  Mediana dla tej wartości wyniosła u 

chłopców 20, a u dziewczynek 25. Wyraźnie widać, iż wypowiedzi dziewczynek składały się z 

większej ilości zdań.  Chłopcy używali w swoich narracjach więcej zdań pojedynczych, średnio 

23, dziewczynki zaledwie 12. Stosowały jednak więcej zdań złożonych, około 18 w jednej 

wypowiedzi, a chłopcy jedynie 6. Fakt ten wyraźnie koreluje z różnicą w liczbie wystąpień 

wskaźników zespolenia. Dziewczynki użyły ich około 17 razy, natomiast chłopcy średnio 6 w 

jednej produkcji. Sprawność leksykalna chłopców jest jednak wyższa i wynosi 0,6, podczas 

gdy w wypadku dziewczynek ma wartość 0,41, co oznacza, że chłopcy używali w swoich 

wypowiedziach bardziej zróżnicowanego słownictwa. Średnia długość wypowiedzi, czyli 

iloraz liczby form wyrazowych do liczby zdań, u chłopców wynosi 5,52. Dziewczynki 

wypadają nieco lepiej i średnia wartość dla tego wskaźnika w ich grupie jest równa 5,66. 

Natomiast mediana średniej długości wypowiedzi u siedmioletnich chłopców wynosi 4,6, a u 

dziewczynek 5,56 i analizując wartość mediany tego wskaźnika, jeszcze wyraźniej można 

dostrzec, że dziewczynki poradziły sobie lepiej pod tym względem. 

 

Zakończenie 

Problematyka, która została poruszona w niniejszej pracy, zawiera się w przestrzeni 

nauk humanistycznych i językoznawczych. Moja praca została w głównej mierze 

skoncentrowana wokół zagadnienia kompetencji komunikacyjnej, dość wąskiego obszaru tej 

dziedziny, który stanowi kompetencja narracyjna dzieci w okresie przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Efektem końcowym przeprowadzonego badania na grupie cztero- i 

siedmiolatków oraz dokonanych na podstawie wyników końcowych ogólnych analiz jest 

wniosek, iż poziom realizacji kompetencji narracyjnej jest ściśle związany z wiekiem dziecka. 

Jest to bardzo istotne, ponieważ im wyższy jest poziom kompetencji narracyjnej, tym większa 

jest możliwość nawiązywania relacji interpersonalnych, ogólnej komunikacji z otoczeniem, 

przekazywania i formułowania znaczeń, a także wykorzystywania własnych zasobów wiedzy 

o świecie oraz korzystania z doświadczeń otaczających nas jednostek . Przeprowadzone przeze 
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mnie badania i opracowane na podstawie wyników analizy pozwalają na sformułowanie kilku 

ogólnych wniosków końcowych.  

Różnice między dziećmi 4 i 7-letnimi są wyraźnie widoczne prawie w każdym 

kryterium analizowanych obszarów struktury narracyjnej. Wiek dziecka to bardzo istotny 

czynnik, który różnicuje poziom i właściwości jakościowe oraz ilościowe aktywności 

językowej. Czterolatki nie dysponują  kompetencją narracyjną w takim zakresie i na takim 

poziomie, jak ich o trzy lata starsi koledzy - siedmiolatkowie. Ze względu na nie w pełni 

rozwinięte struktury oraz niedostateczną wiedzę popełniają więcej błędów, ich wypowiedzi są 

bardziej chaotyczne i uboższe.  

Narracje dziecięce to chyba najbardziej interesujący przejaw dziecięcej twórczości. 

Pojedyncze słowo, zdarzenie, sytuacja jest początkiem dla stworzenia złożonej kompozycji, 

czyli opowiadania, produkcji narracyjnej. Podstawą dla twórczego przekraczania wszelkich 

barier jest dla dzieci zarówno w wieku przedszkolnym, jak i starszych, w wieku 

wczesnoszkolnym, niedostateczna wiedza o otaczającym je świecie, stale rozwijający i 

poszerzający się zasób słownictwa. Umiejętności narracyjne są składowymi elementami 

kompetencji językowej. Bardzo ważne jest, aby stwarzać dzieciom okazję do opowiadania, 

motywować je do tworzenia dłuższych wypowiedzi słownych. Przyczyni się to do ich ogólnego 

rozwoju, ukształtuje ich wyobraźnię, udoskonali zdolność ekspresji językowej, a także pozwoli 

im coraz pełniej posługiwać się kompetencją komunikacyjną  oraz świadomiej uczestniczyć w 

życiu społecznym.  
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Aneks 

 

1. Obrazek sytuacyjny 

 

 

 

2. Transkrypcje nagrań 

 

Transkrypcje nagrań z przedszkola: 

Dziewczynka 1. 

Pada śnieg. Kupują ludzie. Klaun, mówią, też, siedzą i jeszcze jest kotek i pan chce go uratować. 

Ale na parasolkę to chyba nie. Bo może się, o tak, zsunąć. Tutaj to gra, nie wiem co ona robi. 

Może zatyka sobie uszy, bo on tak głośno gra. Leci też samolot. Ona tutaj wychodzi, bo chyba 

ona nie lubi tego hałasu. A tutaj kupują książki. Tutaj kupują świąteczne jedzenie. Ale coś nie 

rozumiem w tym obrazku. Nie rozumiem, dlaczego ludzie mają tu parasolki na ten śnieg. Może 

myślą, że to jest deszcz. Ale dużo myśli też, że to deszcz. 
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Dziewczynka 2. 

Mmm, hmm. Pani wyprowadza pieska na dwór. Pan jedzie z wózkiem. Yh, pan i pani kupują. 

Tutaj pan gra, na gitarze. Tutaj pan jeździ na motorze, tutaj pani czyści okno. On rozmawia 

przez telefon. Mmm tutaj dziew, dziewczynka, wys, patrzy przez balkon. Wystawia rękę, ym, 

żeby sprawdzić, czy pada śnieg. Tutaj dziewczynka ma papużkę i wygląda przez okno. Tutaj 

pani wkłada list. Przygotowują się do świąt. 

Chłopiec 1. 

Papugi, papug, dziewczynka papugę wyciąga z okna. Obrazek zimowy, 26 na rower taki. 

Kupują na święta. Gwiazdka i tutaj i tutaj. Tutaj parasole. Tutaj kot się wspiął na drzewo. On 

ma parasolkę i biega. Tu piesek, tutaj. Mama i tata, dziecko. Kon i klaun. Śmieszne, babcia 

dzwoni i jeszcze ma parasolkę. Okienko takie, a tu to już pytałem. Tutaj jeszcze kupują. Ten pan 

ma łabądź. I jest drugi łabędź, nie ma trzeciego. Drzewo jeszcze tutaj wróbelek. Choinki 

sztuczne. Żaba sztuczna, To nie jest fontanna, bo musiałaby być woda. Mamy Big Ben i tutaj 

ktoś w środku Big Ben-a dzwoni (…). To jest jakby książka. Tutaj jest sklep właśnie owoców, 

no i warzywa i tutaj sprzedają hamburgery. 

Chłopiec 2. 

Śnieg pada. Klaun jest. Papuga. Dentysta, pianinarz, narciarz, moto, motor, pan który trzyma 

gęś, pan, który trzyma gęś. Pan, który prowadzi wózek i ma parasolkę. Autobus, który ma sery. 

No mikołaje takie w sklepie. Takie. Święta. I rower jeszcze stoi. Drzewo, kot jest na drzewie, 

pan biegnie z parasolką. Pani prowadzi psa, pan ustawia choinki na stojakach. Różne ptaszki, 

kruk. No i pan sprzedaje kwiatki. Dziewczynka jakby tak daje panu taką portmonetkę i klucz. 

Pani sprzedaje różne takie wisiorki. Gęś siedzi na balkonie. Gałązki choinki. Przyozdobiony 

dom gałązkami. Żaba siedzi na takim stroiku. Pan sprzedaje łakocie. Pani wygląda przez okno. 

Pani rzuca do skrzynki listy. Fryzjera. Pani, która trzyma papugę. Pan śmiesznie ubrany, klaun, 

osioł.  

Chłopiec 3. 

Na obrazku dzieje się, że pan sprzedaje drugiemu panu jabułko. A jeden chłopiec ogląda żabkę. 

A dru, a dziewczynka daje drugiemu panu jakiś klucz. A klaun idzie z koniem. A chłopiec, taki 

duży, z choinką i z dziewczyną i z psem rozmawiają, A pan bierze, a panu, a pan zducha, a panu 

zdmuchuje wiatr parasolkę. A czwarty pan tam, no to ma gęś. A Pani jedna staruszka daje list. 

A drugi pan w zimę czyta gazetę. A tam Pani ma papugę. A na drugim, tu obok tej pani jest 
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dentysta co to boruje w zębie. I jest sklep co tam jest, co są gwiazdki. Mikołaj na koniu, książki. 

I iiiii  jeszcze jeden pan w zimę gra na gitarze. A pani od pana coś kupuje. A jeden pan z 

wózkiem, a jeden pan wozi dziecko. A pan i pani idą do samochodu co sprzedają jeść. Iiii w 

drugim jest sklep, w którym panowie sobie kupili coś ciepłego do picia. I ludzie są w domu, co 

już jeden ludź wiesi gwiazdkę, a drugi ludź co, pije. Pije piwo na pewno, bo tutaj jest cos 

zielonego. I na drugim piętrze, na górze, pan gra na fortepianie. A pani zatyka sobie z psem 

uszy, bo bardzo hałaśliwie. A pani na strychu robi coś na strychu. I jeden pan jeździ na 

motocyklu. A drugi pan ma słuchawkę przy telefonie, bo dzwoni. I jeszcze w bloku drugim jest 

pan i jest uśmiechnięty, bo ma złota papugę. I druga pani wygląda sobie przez okno. I przy 

drugim oknie pani sobie czyta gazetę, no i to znaczy, patrzy na coś, na taki papier. No i jeszcze 

pan fryzjer czesze włosy. Iiii na drugim piętrze pani wyszła na balkon i sobie patrzy. A jeden 

pan z czapką zimową sprzedaje coś, na wio.., znaczy na zimę, a drugi Pan jeździ na motocyklu. 

I drugi ludź wyjrzał sobie przez daszek, znaczy przez okno daszkowe i patrzy i już tyle. 

Dziewczynka 3. 

Że ten pan jedzie motorem i pani czyta listę, list od kogoś. A pan, a dziecko się bawi z papugą. 

A tutaj sprzedają Mikołaje, ciasteczka i ta i tata chłopca albo dziewczynki bierze narty dla 

chłopca albo dziewczynki. To jest jego mama i ha i hałas robi, bo się dopiero uczy. Mama 

zamyka oczy. Pani leczy papugę, pani doktor. Tutaj pan leczy ząb panu. Tutaj pan idzie z gazetą, 

a tutaj dziewczynka daje torebkę i klucz. A tutaj chłopiec ogląda żabkę, a ta pani wyjmuje 

gwiazdkę z wody. A tu stoją sobie kwiatki, a tu gwiazda, a tu zamknięte jest okno. A tu zamknięte 

też, a tutaj pan wygląda przez okno, tutaj wychodzi Pan z domu jakiegoś, z zakupów, a tutaj 

dzielą się herbatą, a tutaj pani sprzedaje kwiatki, aniołki i jeszcze ptaszki i marchewkę, i 

gwiazdki i bombki i jeszcze księżyc i jeszcze chyba pomidory. A tutaj pierniczek, księżyc, 

gwiazdka, serce, serduszko, a tutaj takie lampki, serce, gwiazdka. A  tutaj są dekoracje, a tutaj 

kotek na drzewie i pan go chce uratować. A tutaj idzie pan z dzieckiem małym. A tutaj helikopter 

jest. A tutaj ktoś czyta gazetę, a tutaj rower jest za  dwójkę i za szóstkę, a tutaj pani od pana coś 

chce. A tutaj pan robi pani fryzurę i to jest małe dziecko. A tutaj dziecko i większe robi czyta 

gazety. A tutaj pani jedzie z gazetą, a tutaj pani wkłada list, a tutaj są książeczki, a tam a tutaj 

pani sprzedaje hamburgery i sosy jakieś. A tutaj gęś siedzi, a  tu świece. A tu pije, a tutaj jest 

okno otwarte i leje na okno a tu też, i tu też, a tutaj tez i tu tez. A tutaj wybija szósta, szósta. A 

tutaj drzewo. 
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Chłopiec 4. 

Pan gra na gitarze. Czapka tutaj jest, choinka taka, świece. Pan wychodzi, ptak, pan idzie, 

ucieka parasolka panu, pies sika na drzewie. Choinki, żaba, chłopczyk, choinki, żaba i wioska. 

Pan zgubił kapelusz. Dziewczynka ogląda przez okno, krzyczy. Pies szczeka na dworze. Wiatr 

wieje, kot utknął na drzewie. Pan sobie spaceruje i pan ten też .Kaczka mruga i ptak. 

Dziewczynka 4. 

Jest tu dużo domów i dużo ludzi. I jest tu zima i śnieg. I są tu przebrane za klauny. Są tu rowery. 

Jest wystrojone do świąt. I sklep. Są drzewa i kot, nie ma liści, bo jest zima. Jest dużo 

samochodów, autobusy. 

Chłopiec 5. 

Ptak poleciał, a pani zabrała kartkę. Wszystkie listy wyleciały i bomba wyleciała też. A Pan 

klaun zabrał konia. Ktoś zostawił motora i ktoś wszystkie  wszystko buty zabrał z sklepu. A ktoś, 

a coś jest jeszcze, wózek, a kot wszedł na drzewo. Kot. A niech Pan, bo przecież pada śnieg, to 

niepotrzebny parasol, bo jak pada deszcz. Pies i już i są sklep i piernik i piernik i piernik i 

wszystko jest piernik i Święty Mikołaj. Pan pije herbatę, a motor jedzie. A Pan idzie sklepem, a 

gołąb… Policzę, umiem liczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, siedem, osiem, dziewięć, 

dziesięć.  I już opowiedziałem. 

Dziewczynka 5. 

Dzieje się coś fajnego, bo klaunik jest wesoły, konik jest wesoły. Tutaj dziecko jest wesołe, pani 

jest wesoła, wszyscy są weseli. Tylko ten pan nie jest wesoły. Tu jest taka gwiazdka ładna, a tu 

pani przez oknem. Tu pani jest smutna, bo taka głośna muzyka. A tu pan lub pani, a tu już jest 

taka drabinka. Nie wiem czy to taka drabinka, czy po prostu dwa drewna. A tu dwie panie są u 

fryzjera. No i ta pani jest uśmiechnięta z takimi garnuszkami lub nie garnuszkami. Tu jest 

rowerek, tu pan na gitarze gra, tu jest kaktus, a tu kwiatek, a tu ogromny blok oraz helikopter. 

A tu wrona, a tu inne ptaszki, których oczywiście nie znam. A u mnie są takie malusie ptaszki, 

o takie. Tutaj się dzieje, tu pani powiesza gwiazdki, a tu pan pije coś, albo po prostu zgasło i 

siup. Tu kwiatki, gwiazdka, tu znowu gwiazdki, gwiazdek, kwiatek. Tu nic tylko po prostu 

firanka. Tu się dzieje nic, po prostu pan wiesza choinki. Pani z pieskiem, a tu pan z parasolem, 

biegnie z tym parasolem, nie wiem co się tam dzieje. A tu dziecko sobie patrzy, o na tą żabkę. 

Tutaj pan lub pani kupuje kwiatki, różne dekoracje. A tu pan na motorze jeździ, a tu pan coś 

zamawia. A tu owoce, kiedyś babcia i rodzice mi kupili ananasa i był słodziutki i smakował mi. 
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A tu zegar, numerki różne. A tu pani patrzy przez okno jakie są święta, a tu ptaszek, takie jakby 

mewa. A tu pani z panem coś zamawiają. A tu pan z wózkiem i z parasolką oraz pan z taka 

mewa jakby co mówiliśmy już. A tu dziecko, które prosi pana, żeby jej to otworzył. A tu pan 

kupuje jabłuszka, tu dekoracje, tu dentysta. tu pani jest zdziwiona, że są święta, a tu no ptaszek. 

A tu pan czyta gazetę, a tu pani z nim stawi, a tu pani po prostu coś kupuje, a tu autobus z 

panem tam w środku. No i tu domki, firanki, to chyba wszystko już.  

Chłopiec 6.  

Duży jest śnieg i przyszedł Święty Mikołaj i pada śnieg i wszyscy marzą o prezentach. Tutaj 

chcą wszyscy pokupować coś. Tutaj wszyscy idą na spacer, a kotek utknął na drzewie i nikt nie 

chce go wydostać i samotny chodzi. Tutaj wszyscy zamawiają ciasta i wszyscy grają, a pan 

leczy dziewczynę tutaj. I wszyscy kupują jakieś gitary. Tu wszyscy piją coś i jedzą. A on chyba 

chciał coś zrobić, a ona patrzy przez okno ta pani. A tutaj wszyscy wszyscy, wszyscy, wszyscy 

coś, wszyscy coś robią i choinkę zamawiają. Ten pan wszystko ma, kubeczki, jakieś lalki, kubki 

i wszystkie jakieś takie dziurki i tyle, a tu są ciasta. A tutaj pan jedzie na motorze. A tu są takie 

ciu, batony, to są czekoladki. Tutaj wszyscy maja urodziny, a tu kogoś pcnie, kogoś obcina 

fryzjer. A ona nie może wytrzymać, bo on tak głośno robi, że ona nie może wytrzymać ta pani.  

Dziewczynka 6. 

Sprzedają sklepy. Pan gra na instrumencie. Pan doktor, tatę. Tata jest chory i pan mierzy. Kotek 

wskoczył na drzewo, a pan próbował dotknąć parasolką. Pani sprzedaje kwiatuszki, 

dziewczynka daje panu kluczyk i torebeczkę. Wszystkie ludzie siedzą w domach. Pan jeździ 

motorem. Pani bierze pieska na spacerek. Ptaszki siedzą na drzewach i kotek też. Pan wiezie 

dziecko na spacer. Klaun bierze konia, konik chce jedzonko. Helikopter pod domem. Śnieg 

pada. Pani słyszy jakiś głos i zamyka  uszy, bo ten pan gra na instrumencie. Pan słucha muzyki.  

Dziewczynka 7. 

Tutaj dzieci prowadzą psa na spacer, a tutaj pan niesie kaczkę. A tutaj, a tutaj jest sklep z taki 

rzeczami na święta. A tu jest dom. Tutaj jest klaun. A tutaj jest taka dziewczynka, która ma 

łyżwy i torebkę i tutaj taki kluczyk biały. A tutaj, to tutaj ten pan chce coś kupić z tego sklepu. 

A tutaj jest samochód, można kupować różne rzeczy. A tu jest kot na drzewie. Tutaj jest pan, 

który ma wózek, w którym jest dziecko. A tutaj jest sklep, w którym można kupić różne rośliny 

zimowe. A tutaj jest pan doktor, który leczy tego pana gardło. A tutaj jest papuga. Tutaj jest 

taka gwiazda. Tutaj pada śnieg, a tutaj pani jeździ na motocyklu, a tutaj jest sklep z takimi 
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słodyczami. A tutaj pan  gra na pianino, a tutaj jest dalmacyk, tylko nie umiem mówić tego. A 

tutaj jest pan który czyta gazetę. A tutaj pan jest z takim osiołkiem. Tutaj jest Mikołaj na osiołku, 

a tutaj jest sklep z naczyniami, a tutaj jest żabka. Tutaj, tutaj, yym, tutaj jest rower i jest, są 

choinki, a tutaj jest sklep z gazetami, A tu hm, hm, mm, a tutaj, a tutaj jest kapelusz i tutaj pan 

gra na gitarze. A tutaj jest taki znaczek. 

Dziewczynka 8. 

Chłopiec i dziewczynka kupują. Idzie do sklepu zwierząt. Idzie do sklepu kupić warzywa. Kot, 

kot, kot, chce schodzić do parasola. Kupi, chciał kupić mleko. Chce zobaczyć, jak żaba. Chce 

choinkę zabrać. Pada śnieg. Jeździ na rowerze. Bada zęby pan. Wychodzi z sklepu, bo chciał 

sobie kupić szafkę. Gra na gitarze. Piją, kakao. Idzie z kaczką. Kupi jabłka. Wychodzi, ale może 

spaść. Leżą sobie piękne zakupy(…). Pan dzwoni.  

Dziewczynka 9. 

Pada śnieg, pan niesie gąskę. Kot siedzi na drzewie, pani prowadzi pieska. Klaun ma osiołka. 

Pan sprzedaje jabłka. Dziecko patrzy na żabkę. Wrona siedzi na gałęzi. Pan prowadzi jakiegoś 

dzidziusia. Pan sprzedaje takie różne słoiczki. Pani szuka listów. Rower. Piesek sika. Choinki 

są. I ptaszki różne i tu są takie cukierki różne. Te są takie same, może jakieś siostry. Trzy 

Mikołaje, różne domy. Tu są takie jaja. Pan gra na czymś i piesek i pani nie mogą tego słuchać. 

Pani chce się wybrać na narty. Pierniki świąteczne tu. Takie coś jest i książki są i jabłka. 

Ananasy. Anioły. I pani na coś, na kogoś patrzy. Coś się dzieje i ta pani się czegoś boi, bo coś 

się stało. 

Transkrypcje nagrań ze szkoły: 

Dziewczynka 1. 

Na tym obrazku pada bardzo gęsty śnieg. Jest tu bardzo dużo sklepów i domów. Jest tu sklep z 

owocami i warzywami, sklep z przekąskami. Jest osiołek, o ile dobrze widzę to jest klaun. No to 

klaun stoi z osiołkiem. Jest też bardzo dużo choinek, które sprzedaje jakiś pan i pani z psem na 

smyczy, który i kotek, który wszedł na drzewo. Ptaki siedzą na gałęziach i pan z parasolką i 

wózkiem. Tutaj jest dwoje Panów i oni piją kawę.. czy herbatę, no coś piją. I jedzie Pan na 

motocyklu albo na motorze. Jest też księgarnia, ze świętym Mikołajem na osiołku. W oknie jest 

Pani, która zatyka sobie uszy i piesek. A po drugiej stronie, w drugim oknie jest Pan, który gra 

na pianinie. A na dole jest dentysta a po prawej stronie jest papuga z panią. A na dole jest 

właśnie księgarnia. Jest też fryzjer, jest jarmark świąteczny. Jest jeszcze Gospoda pod gęsią i 
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tam jest gęś narysowana. Jeszcze jest pani, która sprzedaje kwiaty i jeszcze różne stroiki. Jest 

też piekarnia. Gra Pan na gitarze i zbiera pieniądze do kapelusza. Jedzie też Pan w 

samochodzie i czyta książkę. I na górze leci helikopter. Są owoce i warzywa i tam wiszą banany, 

papryka i ananas. To tyle. 

Dziewczynka 2. 

Tu jest fryzjer Tutaj są różne domy, księgarnie, sklepiki różne, i jeszcze pada śnieg. To jest 

zima. Klaun, osiołek, rowerek, tu jedzie taki samochodzik. Pani wyprowadza pieska, pan 

wyrywa choinkę. Ten pan próbuje ściągnąć kotka. Tutaj sobie ludzie kupują różne rzeczy, tutaj  

pani jedzie, bądź pan z dzieckiem. Tutaj jest taki domek z owocami i warzywami, taki sklepik i 

tu jest wieża zegarowa. Tu jest piekarnia, zwierzątka różne, żabka, dziewczynka z łyżwami, 

pani, która wsadza jakieś listy, budynek. Tutaj kolejny domek, obrazek o jakimś filmie. Tu 

jeszcze pan sprzedaje kwiatuszki i tu jeszcze jakieś bombki. Operacje różne, pani z ptaszkiem 

przy oknie, tutaj piesek z panią, tutaj ktoś gra muzykę, a tu ktoś już sobie naślizguje już te ły.., 

te sanki. Tu pan jedzie na motorze, tutaj pani wygląda i tu jest taka zawieszona gwiazdeczka na 

kilku łańcuszkach. Pani idzie z taką wielką walizą. Dziewczynka przyszła do klauna. Pan czyta. 

Tutaj ktoś gra na gitarze. Tutaj pani sobie coś kupuje. A tutaj leci z kominka gaz.  

Chłopiec 1. 

Pan sprzedaje tutaj w budce różne rzeczy  z jedzeniem. To jest taki, „Gospoda pod gęsią”. Tutaj 

są przekąski do kupienia. Tutaj obok są owoce i warzywa do kupienia. Tutaj pan jedzie 

motocyklem. Pan rozmawia pod wieżą zegarową. Tutaj jest wielka taka gwiazda, na koralikach. 

Tutaj wyglądają ludzie z okien, pod nimi są słodycze na święta. Tutaj są rzeczy do kupienia 

specjalne na święta. Tutaj są jabłka, słodycze i dużo lasek. Tutaj żaba z koroną na takim 

kożuszku jakby z trawy, na wielkiej takiej kuli siedzi. A tutaj ją pani ogląda z czerwonym 

kapturkiem. Pan ucieka przed śniegiem. Kotek się boi, bo wszedł na drzewo i nie może zejść. 

Tutaj pan leczy zęby. Tutaj pan gra na fortepianie. Tutaj pan przygotowuje się na wyjście z 

nartami i sankami. Tutaj pani i pies nie mogą słuchać jak ktoś śpiewa. Tutaj papugę 

niebezpiecznie trzyma pani.. albo dziewczynka. Tutaj pan jedzie w bardzo śmiesznych 

spodniach, jako klaun. Tutaj też są klauni. Tutaj jest rower taki, bez ludzi czeka. Tutaj są 

pieniądze za klauna, że tak sobie no.. czeka. Tutaj jest fryzjer i pod nimi są pani, która dba o 

rośliny w bloku z gwiazdą wielką. Tutaj jest jarmark ogłoszony na tutaj tą żabę. A tutaj Pani 

kupuje mięso i na wigilię rzeczy, a pan gra za pieniądze. Tutaj pani gdzieś jedzie i ogląda 

książkę. Tutaj pani sprawdza skrzynkę od listów i jej się wysypały. Tutaj pan jedzie z dzieckiem 
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na drugą stronę z parasolem do domu. Tutaj już jest przygotowania no i na innych ludzi czekają. 

Tutaj znowu wielka gwiazda na święta. Tutaj kaczka siedzi. Tutaj są znowu ozdoby wszędzie. 

Tutaj owoce - już mówiłem. Tutaj pani sprząta. Nie, patrzy na śnieg, jak pada. Ptaszki, te co 

nie odlatują. Helikopter ląduje. Tutaj są krzaki na bloku. Pani tutaj sprzedaje różne filiżanki i 

ozdoby do wypicia. Tutaj pani z psem swoim gada z takim panem z brodą, który... bo pani chce 

kupić od niego choinkę na święta. Tutaj się kot boi chyba tych, tych ptaków. A te ptaki, ten 

odlatuje, ten wielki kruk. Tutaj pani z jakimś panem piją jakąś picie. Tutaj pani sprzedaje 

ozdoby na choinkę i na lampy i różne kwiaty. Tutaj są piekarnia dla słodyczy i różnych.  

Dziewczynka 3. 

Tutaj chodzą po chodniku i pan tu sprzedaje różne jedzenia. Tutaj pan chodzi ze swoim 

zwierzątkiem. A ten pan chce się drapać na drzewo po tego kotka. I ta pani zasłania uszy, 

ponieważ muzyka jej głośna leci. A tu jest fryzjer. Tu pani sprzedaje przekąski, a tu pan ma taki 

samochód z rożnymi rzeczami, a tu jest piekarnia. Że tu jest wesołe miasteczko, a tu pan gra na 

gitarze i tutaj pani patrzy się na fryzjera. A tu są „Gospoda pod gęsią”. Pan czyta książki, a tu 

pan podnosi choinki do góry. Tu jest dentysta, a tu jest księgarnia. A tu pan gra na pianinie. Tu 

są przekąski. Tu pan jeździ na motorze. Tu jest kościół. A tu pan rozmawia przez telefon i pan 

tutaj jeździ samochodem i ta pani chce wypożyczyć z pieskiem jakąś choinkę. A tu pani się 

patrzy na klauna, a tu pan czyta książki. Tu jest droga ta co pan nią jeździ samochodem. Tu 

pan patrzy na śnieg, tu jest gąska, tu pani myje szyby. I tu są ptaszki takie, co patrzą się na ten 

cały obrazek. Tu jest wrona, tu pan jest z dzieckiem na spacerze i tyle. 

Chłopiec 2. 

Na tym obrazku kot wszedł na drzewo i pan próbuje go ściągnąć parasolką. Pies sika pod to 

drzewo. Pan sprzedaje choinki, drugi pan nosi bociana. Pan jedzie z dzieckiem na wózku. Pan 

sprzedaje pani i panu jakieś słodkości. Ktoś sobie coś kupuje z przekąsek. Pan sprzedaje 

drugiemu panu jabłuszko. Klaun zarabia pieniążki z jeżdżenia konno. Pan gra na gitarze. Pani 

z córką czeszą się u fryzjera. W „Gospodzie pod gęsią” osoby wypoczywają. Żaba siedzi na 

jakimś stroju choinkowym. Jakaś starsza pani robi różne stroiki. Pani sprzedaje różne zabawki. 

Pan gra na fortepianie i to wkurza panią. Papuga siedzi w oknie i dentysta wyrywa komuś zęby. 

Ktoś wyszedł skuterem i książką z księgarni. Helikopter jest na dachu. Nad piekarnią są osoby, 

które wypoczywają. Pada śnieg, jest palone w kominach i chyba tyle. Jeszcze tutaj na rowerze 

można się przejechać i autobus jeździ wycieczkowy.  
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Dziewczynka 4. 

Pewnego dnia w stoisku z przekąskami pani robiła hamburgery, a obok stała beczka, obok 

której stali panowie pijący jakiś napój. W sklepie z choinkami pan rozgląda się z panią, która 

trzyma pieska. W księgarni ktoś wypożyczył książkę. Na pierwszym piętrze jest dentysta, a obok 

jest dziewczynka z papugą. A  na drugim jest pan, który gra na pianinie, a obok jest pani która 

zatyka uszy. U fryzjera dzisiaj przyszła pewna pani, która przyszła się uczesać bardzo ładnie. 

W piekarni są różne pierniki, Mikołajki i różne kiełbaski albo coś, takie chleby. Pan idzie z 

gęsią. Pani, która sprzedaje kwiatki bardzo się cieszy, że może je sprzedawać i że ktoś na pewno 

przyjdzie. Pan, który sprzedaje sery bardzo się cieszy, bo ma nareszcie jakiegoś klienta.., jakiś 

klientów. W „Gospodzie pod gęsią” panowie piją bardzo ciekawe napoje. Na innym piętrze 

pani zmywa okna, a na jeszcze innym stoi przepiękny kwiatek. Pan w czerwonym kombizonie 

jeździ na żółtym motorze. Ktoś bardzo się cieszy, że pada nareszcie śnieg. Pani odbiera pocztę. 

Ktoś gra na gitarze. Ptaki patrzą się na pana z gęsią. Pan z parasolem idzie z wózkiem żółtym. 

Pan w cukierni sprzedaje różne smakowite rzeczy. Pani z ozdobami uśmiecha się. Pani z 

kubkami, miskami i ozdobami uśmiecha się, ponieważ dziewczynka z łyżwami, która trzyma 

różne ciekawe rzeczy uśmiecha się na widok pana, który też się do niej uśmiecha. Pan z 

parasolem wygląda na bardzo spóźnionego. W sklepie z owocami i warzywami są różne 

ciekawe owoce i warzywa. Pan, który wychodzi z wieży rozmawia przez telefon. Pan, który jest 

klaunem z osiołkiem rozśmiesza przechodniów i dostaje za to pieniążki. Kot utknął na drzewie 

i boi się zejść. Pani wygląda przez okno na panią z kwiatami, a pomiędzy wieżą i domem wisi 

ogromna gwiazda. Dziewczynka uśmiecha się na widok żaby w koronie, obok której leży ozdoba 

ze świeczkami. Na wielkim bloku, leży, stoi helikopter, a na dachu siedzi ptaszek. I pomiędzy 

innymi dwoma domami też wisi wielka gwiazda i jeszcze pod innym też wielka gwiazda. No 

pada śnieg. Jest dużo ludzi, ludzie kupują różne takie rzeczy (...). Nad piekarnią jest kolejny 

dom, gdzie dziewczynka bawi się ze swoim ptaszkiem. No i chyba tyle. 

Chłopiec 3. 

Widzę panią w domu, która chyba, za głośno, ktoś opowiada muzykę i bardzo głośno i już nie 

może tego słuchać. Widzę, też klauna, który zbiera pieniądze ze swoim koniem. Widzę też pana, 

który sprzedaje choinkę. Widzę pana, który czyta gazetę chyba. Widzę pana, który jeździ na 

rowerze. Panowie rozmawiają ze sobą. Pani próbuje przejąć swojego kota z drzewa. I ktoś tutaj 

zarabia pieniążki śpiewając i ktoś jest u fryzjera. Ktoś czyta gazetkę w autobusie, ktoś chodzi z 

zakupami i ktoś rozmawia na telefonie. Ktoś nosi swoją gęś.  Ktoś z parasolem prowadzi swoje 

dziecko. Pan kupuje od pana mleko. Pani sprzedaje kwiaty. Pani bierze jakiś list ze swojej 
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budki. Pani daje swoją torebkę i klucz. Ktoś kupuje jabłko i ktoś patrzy na żabę. Wszyscy ludzie 

mają swoje zajęcia. Śnieg pada. Helikopter lata(…). Wszyscy coś robią. Trwają przygotowania 

do Bożego Narodzenia.  

Dziewczynka 5. 

Ogólnie to pada śnieg na tym obrazku. Tutaj jest taki dom żółty i jest na parapecie gąsior. Tutaj 

jest taki wóz z jedzeniem i tutaj państwo kupują od sprzedawcy. Tutaj jest taki dom „Gospoda 

pod gęsią” i tutaj ludzie jedzą tu, a tutaj jest domy. Tutaj pani podlewa jakieś kwiatki czy coś. 

Palą się świece, kwiatki są. Jakieś żaluzje i rolety i jest taka gwiazdka. Tutaj pani wygląda 

przez okno, bo jest śnieg. Tutaj jest sklep, że owoce i warzywa. No i tutaj są te owoce i warzywa. 

Tutaj są otworzone okna, tutaj jakiś kwiatek, przekąski. Tutaj są jakieś napoje, jakieś bułki. 

Tutaj jest pani sprzedawca, a tutaj jacyś ludzie jedzą. Tutaj jest jakiś taki zegar wielki. Tutaj 

pan idzie. Tu jest taka ozdoba gwiazdy i tutaj jest motor. Tutaj jest piekarnia, tutaj pierniczki i 

różne takie ciasteczka. Tutaj jest pan i ptaszek, tutaj jest pani, a tutaj jest też taka pani, która 

czyta list. Niesie Pan gęś. Tutaj są różne ptaki na drzewie. Kot, pani z parasolem i tutaj choinki 

są. Pan kupuje choinki, a Pani prowadzi pieska. Tutaj są takie ozdoby i wieniec adwentowy, 

żaba na takiej kuli, a tutaj jest taki pan. Tutaj są jakieś ozdoby i pani sprzedawca, tutaj jakiś 

pan, a tutaj dziewczynka jest. Tutaj taki pan idzie z torbą. Klaun z osiołkiem, tutaj taki koszyk 

na pieniądze. Tutaj, że można wypożyczyć rower. Tutaj jakiś autobus. Tutaj księgarnia, tutaj 

książki i tutaj ktoś, kto sobie wypożyczył. Tutaj tablice, kto pracuje. Tutaj są jeszcze, muzykę 

ktoś prowadzi, a ktoś nie lubi tego słuchać i aż uszy zatyka. Tutaj patrzy z papugą co się dzieje. 

A nie, tutaj coś papuga chyba robi. Nie wiem no. A tutaj ta pani patrzy. Tutaj jest dentysta. 

Tutaj jest fryzjer i tutaj jest lustro, a tutaj jest pani fryzjer. Tutaj jest budka, jakiś też z jedzeniem 

chyba. Tu jest pan sprzedawca, tu klient. Tu jest jakiś pan, który gra z gitarą i jest kapelusz, 

żeby wrzucać pieniądze. Tutaj jest takie, że się tutaj wrzuca listy i to gdzieś doleci. Tutaj jest 

pani z parasolem. Tutaj są jakieś bloki. Tutaj jeszcze jarmark świąteczny. Tutaj taki pan idzie 

z wózkiem. Tutaj jest taka pani z takimi ozdobami świątecznymi. Tutaj jeszcze pani z ozdobami 

świątecznymi. To jest taka budka z jakimiś owocami i ozdobami ręcznymi i tyle chyba.  

Dziewczynka  6.  

Tutaj widać, że żaba stoi na jakimś yy, takim wazonie z kwiatami czterema świeczkami. Widać, 

że tutaj jest zima, Widać tez, że jakieś panie są z dziećmi u fryzjera, że jest tutaj księgarnia  z 

różnymi fajnymi książkami. Widać, ze jakaś rodzina przyszła kupić choinki na święta, żeby je 

ozdabiać. Widać, że też jakaś rodzina kupuje dobre śniadanie na Wigilię. Tu widać, że jakiś 
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pan wychodzi z torbą z zakupami ze, ze sklepu. Tutaj jacyś dwaj panie rozmawiają sobie i piją 

jakieś soki i inne. Idzie jakiś pan też z gąską. Widać, ze jakiś pan ucieka z parasolką do domu i 

kot siedzi na drzewie. Jakiś pan tez gra na pianinie i pani zatykała uszy, bo strasznie hałasuje 

ten pan. Jakiś pan też jest u dentysty i pewnie się boi. Jakiś pan tu jedzie na motorze. Pani 

sprzedaje kwiatki. Jest tez tutaj jakiś klaun z osiołkiem i próbuje zarabiać pieniążki. I tutaj tak 

samo, jakiś pan gra na gitarze. Jakaś dziewczynka jest z papużką w budynku. Jakaś pani się 

rozgląda, jakaś pani z budynku, taka starsza i jakiś pan czyta książkę w aucie. Będzie się pewnie 

źle czuł. Jest też jakiś domek, w którym, w oknie widać jakiś kwiatek i gwiazdkę świąteczną. Na 

drzewie nie ma liści, ale są.., jest dużo czarnych ptaków, czyli pewnie wrony. Tu pan jakiś 

sprzedaje jabłuszko, drugiemu panowi, który pewnie mu zapłaci dużo, za takie pyszne jabłko. 

Jakiś pan też pewnie idzie z torbą, ale nie wiadomo z czym. Jakaś dziewczynka jest z łyżwami, 

daje jakiś klucz panowi z jakimś portfelem. Jakaś pani tutaj wiesza gwiazdkę na oknie, żeby 

było ładnie. Pan idzie z.., pani idzie z wózkiem i parasolką i pewnie tam jest dziecko. Jakiś pan 

też chowa narty albo po nie idzie, czy coś takiego.  

Chłopiec 4. 

Pani wyprowadziła pieska i rozmawia z panem, który trzyma w ręce choinkę. Obok nich biegnie 

pan, który biegnie za parasolką. Siedzi kotek na drzewie i ptaszek. Idzie pan z gęsią. Tutaj pan 

na motocyklu jest. Dwie osoby kupują rzeczy z samochodu. Dwie osoby pija kawę. Jedna pani 

sprzedaje kwiaty, Pan idzie z wózkiem i z parasolką. Duża gwiazdka wisi pomiędzy zegarem, a 

domem. Pan przechodzi przez zegar. Kolejna duża gwiazdka wisi pomiędzy dwoma domami. 

Pan gra na gitarze. Dziewczynka siedzi ze swoją papugą. Pan jest u dentysty. Klaun prowadzi 

konika. Pani coś kupuje w sklepiku. Dwie panie z dziećmi są u fryzjera. I wisi trzecia gwiazdka. 

Pani hoduje rośliny. Tu pan z dziewczynką rozmawiają. Pan idzie, czyta gazetę. Pani wkłada 

listy do skrzynki. Pan wygląda przez okno i patrzy co się dzieje. Pan kupuje jabłko i drugi pan 

mu sprzedaje. Pani coś wiesi, stoją róże, wisi gwiazdka i świece. I pan coś pije. Stoją trzy 

Mikołajki, pierniki. Pan gra na muzyce, pani nie może wytrzymać i piesek tak samo. Pan siedzi 

pod suszarką , czyta gazetę. Tu pan w samochodzie czyta książkę. Pan idzie z wielką torbą. Pani 

pisze list. Chłopiec zajmuje się papugą. Pani wygląda przez okno. Pan wyjmuje sanki i narty. 

Siedzi tu jedna sroka, żabka z koroną, chłopiec, który ma czapkę jak elf. Są cztery świeczki. 

Hmm i tu jest obrazek z ta żabką. Pani sprawdza, czy pada śnieg i stoi helikopter.  
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Dziewczynka 7. 

Mogę tą pierwszą stronę? Zacznę od góry. Są domy i tutaj na początku jest jakaś gwiazdka, 

wisi. Później w drugim oknie jest jakiś kwiatek czerwony. Później jest dekoracja na domie, 

jakaś gwiazdka żółta i jakaś ozdobna gęś, nie wiem. Albo na przykład może być żywa i tak na 

parapecie. W drugim domku są kwiaty czerwone, też taka gwiazdka wisi, zasłonięte rolety. Pani, 

która myje szybę, okno. Tutaj jakieś świece trzy się palą, tutaj to, też chyba jakaś zasłonka jest. 

Tutaj jakiś pan pije jakąś wodę czy jakiś sok, a tutaj jakiś pan sprzedaje dwóm paniom jakieś 

jedzenie. Tutaj jest sklep z warzywami i owocami. Tutaj jest przekąski. Tutaj jest jakiś sklep też 

z jedzeniem. Tutaj jakiś pan trzyma parasolkę od śniegu i jakieś dziecko w wózku. Tutaj jest 

jakieś drzewo, co są jakieś ptaszki i na tym drzewie jest kotek żółty w rude takie paski. Jeden 

pan leci, znaczy jeden pan biegnie z taką niebieskawą parasolką. Tutaj pan trzyma gęś, tutaj 

dwóch panów pije coś. Tutaj dwóch panów z pieskiem i jakimś drugim panem, co kupują 

choinkę do domu. Tutaj jest jakieś dziecko, co patrzy się na stroik można powiedzieć. Tutaj jest 

jakaś cukiernia z takimi ozdobami na choinkę i z różnymi słodyczami. Tutaj jest pan, który idzie 

z walizką, dziewczynka z łyżwami. Tutaj jakaś pani wygląda z sklepu. Tutaj jest jakiś pan, tutaj 

jest pan przebrany za klauna z osiołkiem i z pieniądzami i słodyczami. Tutaj jest jakiś rower 

przyczepiony do takiego znaku drogowego, można powiedzieć. Tutaj jest domek, co tutaj na 

samej górze, na strychy jest pan, co odkłada sanki. Tutaj jest pan, który gra na fortepianie, 

który gra na fortepianie. Tutaj jest jakaś pani, jest i chyba słucha muzyki, bo tak się trzyma. 

Może mieć na przykład tutaj założone słuchawki, a tutaj piesek może spać albo na przykład 

głowa ją boli. Tutaj jest jakiś lekarz, który leczy pana, tu, jakiegoś chorego pana. Tu jest jakaś 

dziewczynka z papugą. Tutaj są jakieś książki i osiołek i na nim jeździ Mikołaj. A tutaj jest jakiś 

pan, przebrany za taki śmieszny strój, można powiedzieć. Tutaj jest jakiś kościół, co jakiś pan 

z niego wychodzi. Tutaj jakaś pani sprzedaje stroiki świąteczne. Tutaj ktoś jeździ motocyklem 

czy motorem. Tutaj jest piekarnia i są takie mikołajki i różne słodycze. Tutaj jeszcze jest puste 

okno, drugie puste okno, jakaś pani co coś czyta, jakiś chłopczyk, co rozmawia z papugą, pani, 

która ma takie wałki założone na włosy i znowu puste okno. Iii jeszcze tego nie opowiedziałam. 

Taka pani, co sprzedaje tutaj coś z takimi ozdobami. Tutaj jest jakiś blok i na tym bloku jest 

helikopter. Tutaj jest jakiś domek, nie.. tutaj jest fryzjer. Pan czesze dwie panie i dwie córki. 

Tutaj jest też fryzjer, tutaj jest choinka i kaktus, a na samej górze jest komin i leci dym i jakaś 

pani tam poprawia kwiaty i na tym fryzjerskim pomieszczeniu jest jakaś taka gwiazdka ozdobna. 

Tutaj jakaś pani wkłada list z parasolką. Tutaj za tą panią, jest jakiś obrazek, co ten pan jest 

na łodzi i czyta książkę. Jest pan który jest przebrany. W ogóle jest ubrany i w ogóle w swoim 
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kapeluszu zbiera pieniądze. Tutaj jest jakiś pan, co chyba sprzedaje coś tej pani, czy ta pani się 

pyta jego o drogę, coś takie może być. Tutaj jest kawałek autobusu, czy.. tak autobusu, co pan 

na końcu czyta książkę. I tutaj jest taki blok, co na tym bloku jest sześć okien i jest jakiś plakat. 

I wszędzie pada śnieg.  

Chłopiec 5. 

Jest zimno, przygotowują się do świąt, zakładają już ozdoby. Widać jak już dekorują choinki. 

Kupują przekąski na Wielkanoc, znaczy nie na Wielkanoc, tylko na Boże Narodzenie. Yyym, 

yyy, ludzie chodzą z, przygotowują się, kupują różne rzeczy. Grają. Tutaj widać, że pan gra na 

gitarze. Spotykają się z znajomymi, kupują choinki i inne ozdoby. Widać też jak grają na 

różnych urządzeniach. Widać, jak pan idzie z dzieckiem. Widać też helikopter, który wylądował 

na dachu wieżowca. Widać papugę z dziewczynką, która się patrzy na takiego dziwnie ubranego 

pana. Widać klauna z osłem. Widać piekarnię. Pana, który jedzie na motocyklu albo panią. 

Pan, który szlifuje narty, panią na balkonie, która jakieś rośliny tam przy.., podlewa. Pan, który 

biegnie z parasolem i to tyle. Aaa! Jeszcze.., jeszcze kot, który jest na drzewie i boi się zejść. 

Dziewczynka 8. 

Na tym obrazku dzieje się, że tutaj niektórzy ludzie stoją przy różnych stoiskach i kupują różne 

rzeczy. Tutaj jest też klaun, który zabawia dzieci. Dziewczynka, która idzie na łyżwy. Ptak na 

drzewie, pan biegnący z parasolką, pan z pieskiem, ptaki na drzewie. Pan, który stoi z kwiatami, 

sklep z takimi świątecznymi rzeczami. (…) Motocyklista, gwiazda, duży zegar. Tu kupują jakieś 

sery. Jakiś pan gra i jakaś pani bierze jakieś bilety albo coś. Tutaj jest też fryzjer. Jest dentysta, 

jest pianista, pani z psem i dziewczynka z papugą. Tu na dole są też jakieś książki i jakiś 

śmieszny pan. Jeszcze jakiś pan kupuje jakieś jabłko. Rower stoi. Są choinki. Pani stoi z psem 

przy drzewie. Pani idzie z kaczką. Tutaj jest sklep z przekąskami, obok którego siedzą panowie, 

którzy coś piją. Jest sklep z warzywami i owocami. Jeszcze na górze tego domu jest jakiś 

chłopczyk. 

Chłopiec 6. 

No to jest zima, pada śnieg. Ludzie przygotowują się do świąt i niektórzy ludzie.. Tutaj do 

dentysty idzie. Niektórzy grają na pianinie i tutaj pan kupuje jabłka i tutaj rozmawiają i tutaj 

sobie czyta książkę. Tutaj gra na gitarze jakiś pan. Tutaj pani, znaczy dziewczynka ma łyżwy i 

klucze i jakaś torebkę. A tutaj ludzie kupują jakieś spożywcze rzeczy. Pan kupuje choinkę na 

święta. Bardzo pan się śpieszy do domu albo na święta.  
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Dziewczynka 9. 

Tu w tym budynku zielonym jest księgarnia. Potem w drugim okienku jest jakiś pan, przyszedł 

do dentysty. Tu jest stragan ze słodyczami, tu jest stragan ze słodyczami. Tu kotek wlazł na 

drzewo. Tutaj jest pan jeżdżący na motocyklu. Tutaj pan zbiera pieniądze grając. Tutaj pani 

wrzuca jakiś list do skrzynki. Tutaj jest klaun z osiołkiem. Tutaj pan trzyma jakąś kaczkę, gęś. 

Tutaj pani sprzedaje takie rzeczy roślinne. Tutaj pani sprzedaje przekąski. Tutaj pani myje 

szybę. Tutaj jest taki sklep jakby na kółkach. Tu wiatr chce porwać pana. Tutaj pani trzyma psa 

na smyczy, a ten pies sika pod drzewo. Tutaj jest fryzjer, tutaj jest jakiś plakat. Tu pan czyta 

książkę, tu pan idzie i czyta książkę. Tu pani sprzedaje takie rzeczy do na przykład picia, takie 

figurki porcelanowe, czy szklane. Tutaj pierniki, piekarnia taka, pierniki i bułki, takie rzeczy 

sprzedaje. Tu jest taka gwiazdka wisząca. Tutaj pani sprzedaje bombki. Jeszcze widzę te 

gwiazdki. Przedświąteczne zakupy. No to jest takie, taki jakby z takich liści choinkowych i są 

cztery świeczki. Jeszcze ten klaun zarabia pieniążki. Tu jest stacja autobusowa, chyba 

dwadzieścia sześć. I jeszcze tu jest jakaś pani wyglądająca przez okno, tu jest pani, która sadzi 

kwiatki. A tu jest jakby taka, że tu pan gra na pianinie, a ta pani nie może tego znieść. A ta 

dziewczynka się właśnie tak zdziwiła, bo jej papuga zrobiła kupę na tego pana. Jeszcze ten pan, 

chce od tej dziewczynki.. czy to harcerka czy dziewczynka, sprzedaje takie rzeczy świąteczne, a 

on sprawdza w kieszeni, czy na przykład nie ma jakiś drobnych. I tu pan idzie do pracy. Mmm, 

tutaj pani wiezie takie maleństwo, czy pani.. Tu jest jeszcze taka gęś. Jeszcze tutaj jest taki pan, 

który wypożycza narty, czy bierze narty ze strychu. No i tyle.  

 

 

3. Ankieta dla rodziców 

Ankieta 

1. Wiek dziecka: …………. 

2. Wykształcenie rodziców:  

matka       ojciec 

a) podstawowe     a)podstawowe 

b) zawodowe      b) zawodowe 

c) średnie      c)średnie 

d) wyższe      d)wyższe 

3. Aktualny zawód rodziców: …………………………………………………………….. 
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4. Średni dochód przypadający na 1 członka rodziny : …………………………………... 

5. Czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe? TAK/NIE 

6. Jeśli uczęszcza na zajęcia dodatkowe, to jakiego typu są to aktywności i gdzie się 

odbywają (szkoła, świetlica szkolna, korepetycje i zajęcia prywatne, domy kultury itp.): 

……………………………………………………………………………… 

7. Czy dziecko posiada rodzeństwo? TAK/NIE  

Jeśli tak, czy jest starsze/młodsze, ile ma lat?................................. 

8. Czy dziecko uczestniczy w wycieczkach klasowych? TAK/NIE 

9. Jakie aktywności dziecko podejmuje samodzielnie w czasie wolnym? Jak organizuje 

sobie czas? Proszę krótko opisać. 

………………………………………………………………………………………… 

10. Czy dziecko ma własny pokój, własne biurko, czy dzieli je z rodzeństwem? 

................................................................................................................... 

11. Czy dziecko chętnie dzieli się swoimi przeżyciami, opowiada o sytuacjach w szkole, 

relacjach z rówieśnikami?   

bardzo często / zazwyczaj / rzadko / nigdy 

12. Czy dziecko lubi rysować? TAK/NIE 

13. Czy dziecko lubi jak mu się czyta/ czy lubi czytać? TAK/NIE 

14. Czy dziecko koleguje się z dziećmi z klasy? TAK/NIE 

15. Czy Pani/Pana dziecko uczęszcza, bądź uczęszczało kiedykolwiek na zajęcia 

logopedyczne? TAK/NIE 

16. Czy Pani/Pana dziecko uczęszcza, bądź uczęszczało kiedykolwiek na zajęcia 

rehabilitacyjne? TAK/NIE 
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4. Tabele z wynikami ankiet 

 

 

 

 
Chłopiec 

1 

Chłopiec 

2 

Chłopiec 

3 

Chłopiec 

4 

Chłopiec 

5 

Chłopiec 

6 

Wiek dziecka 4 l. 4 l. 4 l. 4 l. 4 l. 4 l. 

Wykształcenie 

matki 

średnie średnie wyższe średnie wyższe wyższe 

Wykształcenie 

ojca 

średnie średnie wyższe średnie wyższe średnie 

Zawód matki szwaczka kasjer farmaceuta szwaczka - pracownik 

biurowy 

Zawód ojca spawacz sprzedawca leśnik spawacz - kierowca 

Średni dochód 

na 1 czł. rodz. 

- 800 zł - - - 750 zł 

Zajęcia 

dodatkowe 

TAK NIE TAK TAK TAK TAK 

 

Rodzaj zajęć 

dodatkowych 

judo, j. ang - j. ang, 

karate, koło 

plastyczne i 

kulinarne 

judo, j. ang. zajęcia 

plastyczne 

ZHP, 

zajęcia 

logopedycz

ne prywatne 

Rodzeństwo NIE TAK TAK NIE TAK TAK 

Wiek 

rodzeństwa 

- 3 l. 10 miesięcy - 8 l. 8 l. 

Wycieczki 

klasowe 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

 

 

 

Rodzaj 

samodzielnej 

aktywności 

układanie 

klocków, 

rysowanie, 

tv 

układanie 

klocków 

wyścigi 

samochoda-

mi, 

układanie 

kloców, 

malowanie 

rysowanie, 

zabawa 

samochoda

mi, 

oglądanie 

bajek 

rysowanie, 

układanie 

puzzli 

układanie 

klocków 

i puzzli 

Własny 

pokój/biurko 

TAK/ 

TAK 

NIE TAK TAK NIE NIE 

Relacjonowanie 

wydarzeń i 

przeżyć 

bardzo 

często 

zazwyczaj zazwyczaj bardzo 

często 

bardzo 

często 

zazwyczaj 

Rysowanie TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Czytanie TAK NIE Lubi, jak 

mu się 

czyta. 

NIE NIE NIE 

Relacje z 

dziećmi z grupy 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Zajęcia 

logopedyczne 

TAK NIE TAK TAK NIE TAK 

Zajęcia 

rehabilitacyjne 

NIE TAK NIE NIE NIE NIE 
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Chłopiec 

1 

Chłopiec 

2 

Chłopiec 

3 

Chłopiec 

4 

Chłopiec 

5 

Chłopiec 

6 

Wiek dziecka 7 l. 7 l. 7 l. 7 l. 7 l. 7 l. 

Wykształcenie 

matki 

średnie zawodowe wyższe wyższe wyższe średnie 

Wykształcenie 

ojca 

zawodowe średnie wyższe średnie wyższe średnie 

Zawód matki bezrobotna kelner bezrobotna bezrobotna bezrobotna bezrobotna 

Zawód ojca kierowca technik trener piłki 

nożnej 

emeryt 

wojskowy 

pracownik 

budowlany 

kierowca 

Średni dochód 

na 

1 czł. rodz. 

500 zł - 1000 zł - 4000 zł - 

Zajęcia 

dodatkowe 

TAK TAK TAK NIE TAK TAK 

 

Rodzaj zajęć 

dodatkowych 

treningi 

piłki nożnej, 

prywatne 

zajęcia 

logopedycz

ne 

treningi 

piłki nożnej 

treningi 

piłki nożnej 

- treningi 

piłki nożnej 

judo, j. ang 

Rodzeństwo TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Wiek 

rodzeństwa 

4 l. 12 l. 14 l. 21 l. 4 l. 18 l. 

Wycieczki 

klasowe 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

 

Rodzaj 

samodzielnej 

aktywności 

gry na 

komputerze 

i planszowe 

taniec bieganie, 

gry 

planszowe 

i zespołowe 

- czytanie 

komiksów, 

gra w piłkę, 

gry na 

komputerze 

gry 

planszowe, 

kolorowanki 

gry, 

układanie 

klocków 

Własny 

pokój/biurko 

TAK/ 

TAK 

NIE TAK TAK/ 

TAK 

NIE/TAK TAK 

Relacjonowanie 

wydarzeń 

i przeżyć 

zazwyczaj zazwyczaj zazwyczaj bardzo 

często 

zazwyczaj bardzo 

często 

Rysowanie NIE TAK NIE TAK TAK NIE 

Czytanie TAK TAK NIE NIE TAK NIE 

Relacje 

z dziećmi 

z klasy 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

Zajęcia 

logopedyczne 

TAK TAK NIE NIE TAK NIE 

Zajęcia 

rehabilitacyjne 

TAK NIE NIE NIE NIE NIE 
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Dziewczynka 

1 

Dziewczynka 

2 

Dziewczynka 

3 

Dziewczynka 

4 

Dziewczynka 

5 

Wiek dziecka 4 l. 4 l. 4 l. 4 l. 4 l. 

Wykształcenie 

matki 

wyższe wyższe wyższe średnie wyższe 

Wykształcenie 

ojca 

wyższe wyższe wyższe średnie wyższe 

Zawód matki fizjoterapeuta nauczyciel - sprzedawca - 

Zawód ojca urzędnik nauczyciel - pracownik 

budowlany 

- 

Średni dochód 

na 1 czł. rodz. 

- - - - - 

Zajęcia 

dodatkowe 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Rodzaj zajęć 

dodatkowych 

koło medyczne zajęcia taneczne koło plastyczne  koło plastyczne koło plastyczne, 

zajęcia taneczne 

Rodzeństwo TAK NIE TAK NIE NIE 

Wiek 

rodzeństwa 

6 i 9 l. - 6 lat - - 

Wycieczki 

klasowe 

TAK TAK TAK TAK TAK 

 

Rodzaj 

samodzielnej 

aktywności 

malowanie, 

zabawa z 

rodzeństwem 

taniec, rysowanie. kolorowanie, 

śpiewanie, 

zabawa ciastoliną 

rysowanie, 

wycinanie. 

rysowanie, 

zabawa lalkami. 

Własny 

pokój/biurko 

NIE TAK NIE TAK TAK/NIE 

Relacjonowanie 

wydarzeń i 

przeżyć 

zazwyczaj bardzo często zazwyczaj bardzo często rzadko 

Rysowanie TAK TAK TAK TAK TAK 

Czytanie NIE NIE NIE NIE NIE 

Relacje z 

dziećmi z grupy 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Zajęcia 

logopedyczne 

TAK NIE NIE NIE NIE 

Zajęcia 

rehabilitacyjne 

NIE NIE NIE NIE NIE 
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Dziewczynka 

6 

Dziewczynka 

7 

Dziewczynka 

8 

Dziewczynka 

9 

Wiek dziecka 4 l.  4 l. 4 l. 4 l. 

Wykształcenie 

matki 

średnie średnie wyższe wyższe 

Wykształcenie 

ojca 

wyższe średnie średnie średnie 

Zawód matki specjalista 

 d/s kadr 

- logopeda kasjerka 

Zawód ojca właściciel 

prywatnej firmy 

- handlowiec kierowca 

Średni dochód na 

1 czł. Rodz. 

- - - 800 zł  

Zajęcia 

dodatkowe 

TAK TAK TAK TAK 

Rodzaj zajęć 

dodatkowych 

basen koło florystyczne, 

zajęcia taneczne 

koło florystyczne zajęcia 

plastyczne, 

zajęcia ruchowe w 

DDK 

Rodzeństwo NIE TAK NIE TAK 

Wiek rodzeństwa - 1 l. - 8 miesięcy 

Wycieczki 

klasowe 

TAK TAK TAK TAK 

Rodzaj 

samodzielnej 

aktywności 

rysowanie, 

oglądanie tv 

układanie puzzli, 

oglądanie tv 

malowanie, 

śpiewanie, taniec, 

lepienie z 

ciastoliny, 

kolorowanie 

kolorowanie, 

układanie 

klocków, gry 

komputerowe 

Własny 

pokój/biurko 

TAK TAK/NIE TAK NIE 

Relacjonowanie 

wydarzeń i 

przeżyć 

zazwyczaj bardzo często bardzo często bardzo często 

Rysowanie TAK NIE TAK TAK 

Czytanie NIE NIE NIE NIE 

Relacje z dziećmi 

z grupy 

TAK TAK TAK TAK 

Zajęcia 

logopedyczne 

TAK NIE TAK NIE 

Zajęcia 

rehabilitacyjne 

TAK NIE NIE NIE 
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Dziewczynka 

1 

Dziewczynka 

2 

Dziewczynka 

3 

Dziewczynka 

4 

Dziewczynka 

5 

Wiek dziecka 7 l. 7 l. 7 l. 7 l.  7 l. 

Wykształcenie 

matki 

wyższe wyższe wyższe wyższe średnie 

Wykształcenie 

ojca 

wyższe zawodowe średnie zawodowe średnie 

Zawód matki fizjoterapeuta fizjoterapeuta pracownik 

biurowy 

własna 

działalność 

gospodarcza 

- 

Zawód ojca kierowca, 

mechanik 

spawacz magazynier - 

Średni dochód 

na 1 czł. rodz. 

- - 1000 zł - - 

Zajęcia 

dodatkowe 

TAK NIE TAK TAK TAK 

Rodzaj zajęć 

dodatkowych 

zajęcia taneczne - zajęcia 

kompensacyjne  

zajęcia taneczne - 

Rodzeństwo NIE TAK NIE NIE TAK 

Wiek 

rodzeństwa 

- 12 l. - - 11 l. 

Wycieczki 

klasowe 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Rodzaj 

samodzielnej 

aktywności 

rysowanie, gry 

komputerowe, 

taniec, spotkania z 

koleżankami 

spacery, jazda na 

rowerze, gry 

planszowe i 

komputerowe 

gry komputerowe, 

oglądanie tv 

taniec, spacery z 

psem 

rysowanie, taniec 

Własny 

pokój/biurko 

TAK NIE/TAK TAK TAK/TAK NIE 

Relacjonowanie 

wydarzeń i 

przeżyć 

bardzo często bardzo często zazwyczaj bardzo często bardzo często 

Rysowanie TAK TAK NIE TAK TAK 

Czytanie NIE NIE TAK NIE TAK 

Relacje z 

dziećmi z klasy 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Zajęcia 

logopedyczne 

NIE NIE TAK NIE NIE 

Zajęcia 

rehabilitacyjne 

NIE NIE TAK NIE NIE 
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Dziewczynka 

6 

Dziewczynka 

7 

Dziewczynka 

8 

Dziewczynka 

9 

Wiek dziecka 7 l. 7 l. 7 l.  7 l. 

Wykształcenie 

matki 

wyższe średnie wyższe wyższe 

Wykształcenie 

ojca 

wyższe średnie wyższe średnie 

Zawód matki ekonomistka handlowiec nauczycielka sprzedawca 

Zawód ojca polonista handlowiec handlowiec monter mebli 

Średni dochód na 

1 czł. Rodz. 

- - - - 

Zajęcia 

dodatkowe 

NIE TAK TAK TAK 

Rodzaj zajęć 

dodatkowych 

- - zajęcia 

plastyczne, 

taneczne,  

zajęcia 

plastyczne, 

spotkania ZHP 

Rodzeństwo TAK TAK TAK NIE 

Wiek rodzeństwa 13 l. 5 miesięcy 13 l. 8 l. 

Wycieczki 

klasowe 

TAK TAK TAK TAK 

Rodzaj 

samodzielnej 

aktywności 

spacery, jazda na 

rowerze 

rysowanie maluje, tańczy rysowanie, gry 

komputerowe, 

spotkania z 

rówieśnikami 

Własny 

pokój/biurko 

TAK/TAK TAK/TAK TAK/NIE TAK/TAK 

Relacjonowanie 

wydarzeń i 

przeżyć 

zazwyczaj bardzo często bardzo często bardzo często 

Rysowanie TAK TAK TAK TAK 

Czytanie TAK TAK TAK TAK 

Relacje z dziećmi 

z klasy 

TAK TAK TAK TAK 

Zajęcia 

logopedyczne 

NIE NIE NIE NIE 

Zajęcia 

rehabilitacyjne 

NIE NIE NIE NIE 


