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Streszczenie 

 Komunikowanie się za pomocą mowy jest jednym z ważniejszych przywilejów gatunku ludzkiego. Rozwój 

mowy przebiega etapowo, tak samo u każdego prawidłowo rozwijającego dziecka. Człowiek już od narodzin gotowy 

jest do nabywania kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do życia w grupie.  

W wyniku rozwijania się społeczeństwa wielokulturowego, migracji ludności oraz coraz większej ilości 

małżeństw mieszanych pojawia się zjawisko bilingwizmu – polega na nabywaniu już od najmłodszych lat co najmniej 

dwóch różnych języków jednocześnie. 

 Dziecko, które ma styczność z dwoma językami na co dzień żyje na płaszczyźnie dwóch kultur, w kręgu 

dwóch różnych tradycji.  Bardzo często jednym językiem posługuje się w środowisku rodzinnym (w domu), a drugim w 

środowisku codziennego funkcjonowania (przedszkole/szkoła). Sprzyja to powstawaniu zarówno wielu trudności 

komunikacyjnych, jak i behawioralnych. Dziecko na etapie rozwoju mowy nie potrafi dokonać różnicowania 

wieloznaczności fonemów, co w konsekwencji skutkuje błędami powielanymi w języku naturalnym oraz nabywanym 

jako drugi. Często z różnych źródeł zapożycza semantykę poszczególnych słów i błędnie odtwarza ją w języku lepiej 

przyswojonym. Przekłada się to na zaburzenia komunikacji, które próbuje rekompensować za pomocą komunikacji 

niewerbalnej. Trudności te mają negatywne odzwierciedlenie w zachowaniu. Dziecko bywa często rozdrażnione i 

nerwowe. Praca z dzieckiem wielojęzycznym jest wyzwaniem zarówno dla jego rodziców, jak i nauczycieli 

wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

Wstęp 

 W wyniku zmian kulturowych, jakie zachodzą we współczesnym świecie, coraz częściej poruszany 

jest w literaturze temat wychowania dzieci dwu- i wielojęzycznych. 

Według Słownika Języka Polskiego PWN
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 termin dwujęzyczność oznacza umiejętności 

posługiwania się przez daną grupę społeczną lub jednostkę co najmniej dwoma językami, zarówno 

w mowie, jak i w piśmie. Pierwsze definicje dwujęzyczności pojawiały się na początku XX wieku. 

Autorzy różnicowali to pojęcie pod względem biegłości, czasu przyswojenia drugiego języka, ilości 

jednocześnie nabywanych języków. Jednej z pierwszych definicji dwujęzyczności dokonał Leonard 
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Bloomfield
3
. Uważał, że o zjawisku bilingwizmu można mówić dopiero wtedy, gdy drugi język 

został opanowany w stopniu zbliżonym do języka ojczystego. Zdanie to popiera Ewa Lipińska 

dodając, że o dwujęzyczności można mówić, gdy osoba posiada umiejętności naprzemiennego 

posługiwania się językiem naturalnym i nabytym, w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami 

aktu komunikacji. 

Stan badań nad dwujęzycznością dzieci i młodzieży 

Dwujęzyczność oraz wielojęzyczność są obecnie tematami wielu badań naukowych. 

Naukowcy skupiają się na ukazywaniu pozytywów i negatywów dwujęzycznego wychowania, na 

porównywaniu przyswajania drugiego języka (zasobu słownictwa) oraz etapu rozwoju dziecka w 

którym dwujęzyczność wystąpiła (przed przyswojeniem języka naturalnego- przed trzecim rokiem 

życia, jednoczesne przyswajanie dwóch języków, po przyswojeniu języka rodzimego – po trzecim 

roku życia). Do drugiej połowy XX wieku, bilingwizm uważano za coś niepożądanego, co wręcz 

szkodzi rozwojowi młodego człowieka. Po wielu dyskusjach, badaniach oraz eksperymentach 

uznano, że dwujęzyczność jest pozytywnym zjawiskiem wpływającym na rozwój procesów 

poznawczych, rozwój kreatywności. Według profesora psychologii z Uniwersytetu York w Toronto 

Ellen Bialystok, która od dawna zajmuje się badaniami bilingwizmu, dzięki temu, że osoby 

dwujęzyczne posiadają dwa systemy językowe, to każda rzecz w świadomości tychże osób posiada 

dwie różne nazwy
4
, a zasób posiadanego przez nie słownictwa jest dwa razy szerszy niż u osób 

jednojęzycznych. Niewątpliwie wpływa to na rozwój umiejętności spostrzegania tej samej 

rzeczywistości z różnych punktów widzenia. Badania w tym zakresie prowadzili również Elizabeth 

Peal oraz Wallace Lambert. Dowiedli, że z zadaniami trudniejszymi i bardziej skomplikowanymi 

lepiej radzą sobie osoby dwujęzyczne
5
.  

W latach 2008-2009 zespół badawczy powołany przez Dyrekcję Edukacji i Kultury z 

Komisji Europejskiej próbował przedstawić dowody na to, że dwujęzyczność ma wpływ na rozwój 

kreatywnego myślenia. Badanie zostało przeprowadzone we wszystkich 27 państwach należących 

do Unii Europejskiej. Zespół badaczy w raporcie końcowym zaprezentował wnioski dotyczące 

zależności pomiędzy wielojęzycznością a kreatywnością, Badacze dowiedli, że wielojęzyczność 
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sprzyja poszerzaniu horyzontów myślowych wpływających na postrzeganie otaczającego świata, a 

uczenie się nowego języka zwiększa możliwości kreatywnego myślenia.
6
 

Próbowano również dowieść, czy dwujęzyczność ma wpływ na występowanie zmian  

aktywności elektrycznej w mózgu. Pozytywny wpływ znajomości wielu języków na aktywność 

mózgu został potwierdzony między innymi przez uczonych z Dartmouth College w New 

Hampshire (USA). Badanie było oparte na technologii monitorowania mózgu zwaną RAMANA. 

Dzięki wykorzystaniu tej techniki naukowcy uzyskali możliwość porównania funkcjonowania 

mózgu osób dwu- i jednojęzycznych. Badacze  zaobserwowali, że mózg osób obu kategorii działa 

jednakowo, kiedy jest używany jeden język, ale aktywność obu półkul mózgu była znacznie 

większa w przypadku osób dwujęzycznych, kiedy jednocześnie przetwarzane były dane w obu 

językach
7
. 

Badania naukowe na temat bilingwizmu przeprowadzone zostały już na niemowlakach. 

Anges Kovacs z Central European Univercisty w Budapeszcie w 2009 roku przeprowadziła badanie 

dotyczące zjawiska dwujęzyczności występującego u dzieci siedmiomiesięcznych. Wyniki 

pokazały, że już na tym etapie rozwoju dzieci wychowujące się w kręgach dwujęzycznych mają 

lepiej rozwinięte funkcje wykonawcze niż ich jednojęzyczni rówieśnicy
8
. J. Mehler z International 

School for Advanced Studies (Triest, Włochy) w 2009 roku próbował nauczyć grupę 7-

miesięcznych niemowlaków z rodzin jedno i dwujęzycznych kojarzenia specyficznego słowa z 

pojawieniem się zabawki, raz po lewej a raz po prawej stronie ekranu. Dzieci dwujęzyczne dużo 

szybciej uczyły się poprawnego rozpoznawania, po której stronie pojawi się maskotka, wykazując 

się lepszą pamięcią i koncentracją. Badanie, którego celem była odpowiedź na pytanie, czy 

dwujęzyczne dzieci uczą się tyle samo słów, co ich jednojęzyczni rówieśnicy, przeprowadzili 

naukowcy z Uniwersytetu Concordia w Montrealu, Uniwersytetu York w Toronto i Uniwersytetu 

Prowansji we Francji.
9
 Przebadana grupa składała się z 63 dwulatków, podzielonych na dzieci jedno 

i dwujęzyczne, które od urodzenia miały kontakt z językiem angielskim i francuskim. Naukowcy 

zaobserwowali, iż przed 24. miesiącem życia, dzieci dwujęzyczne nie tylko miały większy zasób 

słownictwa do ich jednojęzycznych rówieśników i w pewnym stopniu nauczyły się przechodzić z 
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jednego języka na drugi, ale także potrafiły się bardziej skupić na zadaniach, gdy celowo 

rozpraszano ich uwagę
10

. 

Podane przykłady potwierdzają pozytywny wpływ dwujęzyczności na rozwój i 

funkcjonowanie jednostki ludzkiej, w szczególności dziecka. W pierwszych dwóch latach życia  

dzieci dwujęzyczne bardzo często mieszają języki, ale w sprzyjających warunkach, już w wieku 

około 4-6 lat osiągają porównywalny poziom kompetencji językowych w języku naturalnym i 

nabytym
11

. Bilingwizm ma wpływ  na dalszy rozwój intelektualny i poznawczy dzieci 

dwujęzycznych. Wśród pozytywów dwujęzyczności wymienia się: giętkość mentalną (możliwość 

patrzenia na jedną kwestię z różnych punktów widzenia), umiejętność rozwiązywania problemów, 

zdolności metajęzykowe, umiejętność uczenia się, umiejętność tworzenia nowych relacji 

interpersonalnych, otwartość na inne kultury. Znana badaczka, Helen Doron, wykorzystując 

przemiany społeczne, modę oraz zapotrzebowanie na naukę języków obcych, opracowała metodę 

nauki języka angielskiego dzieci w wieku od trzeciego do dwunastego roku życia. Jej koncepcja 

naturalnego przyswajania języka jest metodą rozpowszechnioną i budząco wielkie zainteresowanie 

na całym świecie. Świadczy to o zapotrzebowaniu na przyswajanie wielu języków, by móc 

odnaleźć się we współczesnym społeczeństwie wielokulturowym. 

Dwujęzyczność w edukacji 

Powstawanie społeczeństwa wielokulturowego niesie za sobą wiele problemów i wyzwań. 

Dotyczy to głównie systemu edukacji, który nie jest do końca dostosowany do kształcenia dzieci 

dwujęzycznych. W Polsce, według danych przeprowadzonych przez samorząd m.st. Warszawy z 

połowy 2015 r., odnotowano obecność aż 193 747 cudzoziemców, z czego 123 072 osoby były 

obywatelami państw spoza UE.
12

 Liczba dzieci cudzoziemskich w polskich przedszkolach i 

szkołach ciągle wzrasta. Często zdarza się tak, że dzieci dwujęzyczne trafiają do polskojęzycznego 

przedszkola bez uprzedniego przygotowania językowego. Nie mogą liczyć na pomoc, czy to ze 

strony psychologa, czy tłumacza. Większość dzieci cudzoziemskich ma problem z adaptacją oraz 

przystosowaniem się do zasad, których nie rozumieją. Kolejnym problemem jest kontakt z 

rodzicami. Większość przedszkoli i szkół nie zapewnia dla rodziców dzieci cudzoziemskich żadnej 

pomocy chociażby w postaci tłumacza, co implikuje zdecydowanie utrudniony kontakt między 

wychowawcą a rodzicem. Problem adaptacji dzieci cudzoziemskich do rzeczywistości 
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przedszkolnej jest bardzo ważnym problemem, z którym zmagają się nauczyciele, rodzice, a 

doświadczają dzieci. 

 Wiele krajów w wyniku przystąpienia do Unii Europejskiej otworzyło dla migrantów swoje 

granice. Można tutaj przytoczyć przykład naszych sąsiadów, Niemiec. Niemcy są krajem, na 

którego ulicach można dostrzec przedstawicieli różnego koloru skóry i narodowości. Emigracja do 

Niemiec przyciąga wzmożoną uwagę w związku z otwarciem (w maju 2011) niemieckiego rynku 

pracy i dostępu do zatrudnienia. Polityka wobec emigrantów prowadzona w tym kraju nazwana jest 

modelem multikulti, co charakteryzuje pełną zgodę władz państwa na powstawanie zróżnicowanego 

pod względem etnicznym, kulturowym, religijnym społeczeństwa oraz wzajemnie przenikającego 

się z równoczesną ochroną odrębności.
13

 W niemieckich szkołach każda cudzoziemska rodzina 

może liczyć na wsparcie nauczyciela, który jest łącznikiem pomiędzy rodzicami, a 

przedszkolem/szkołą. 

Rodzaje dwujęzyczności 

W literaturze istnieje wiele klasyfikacji zjawiska dwujęzyczności. Jednym z najczęściej 

przytaczanych jest podział na dwujęzyczność symultaniczną i dwujęzyczność sekwencyjną. 

Dwujęzyczność sekwencyjna, zwana również podporządkowaną, występuje w przypadku 

emigrantów –  dzieci zmuszone są do nauki języka kraju, w którym rodzina przebywa. Dorośli 

najczęściej w tej sytuacji posługują się między sobą językiem rodzimym. W Polsce przykład może 

stanowić małżeństwo Koreańczyków, które nie zna języka polskiego a ich dziecko wysłane do 

polskojęzycznego przedszkola. Będzie miało ono problem z opanowaniem języka kraju 

przyjmującego, ponieważ w domu na co dzień słyszy i posługuje się językiem rodzimym. Warto 

zauważyć, że ten rodzaj dwujęzyczności może wpłynąć na relacje rodziców i dzieci - szczególnie w 

momencie, kiedy dziecko opanuje lepiej niż rodzice ,,nowy’’ język. Sytuacja ta może niewątpliwie 

zakłócić poczucie bezpieczeństwa, a język może być barierą do wzajemnego zrozumienia.
14

   

Terminem dwujęzyczności symultanicznej określa się sytuację, w której drugi język zostaje 

wprowadzony przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia
15

. Zjawisko to można 

zaobserwować głównie wśród małżeństw mieszanych – dziecko słyszy dwa różne języki na co 

dzień.
16

W przypadku dwujęzyczności symultanicznej zazwyczaj jeden język przejmuje rolę  
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wiodącego - języka dominującego. Jest to język, którego dziecko używa przez większą część dnia – 

w kontakcie np. z mamą, gdy tata pracuje za granicą bądź w sytuacji, gdy dziecko uczęszcza do 

żłobka/przedszkola/szkoły. W przypadku tego rodzaju dwujęzyczności bardzo ważne jest 

podtrzymanie rozwoju obu języków (w przypadku małżeństw mieszanych), aby nieznajomość 

języka jednego z rodziców nie stała się w przyszłości ,,przepaścią’’ komunikacyjną. Zanik 

komunikacji pomiędzy najbliższymi może prowadzić do wielu problemów emocjonalnych oraz 

rozwijać poczucie zagubionej tożsamości. 

Dotychczasowe obserwacje 

Już na początku swojej pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego spotkałam się z dziećmi, 

które na co dzień obracały się w kręgu co najmniej dwóch różnych języków. Praca z nimi jest 

specyficzna i wymaga dużego zaangażowania ze strony wychowawcy, szczególnie w czasie 

adaptacji dzieci do rzeczywistości przedszkolnej. 

 Gaon – dziewczynka 2,5 letnia, jedynaczka. Od urodzenia mieszkała z rodzicami w Polsce. 

Rodzina przeprowadziła się do Polski z Korei. Matka dziewczynki nie pracowała zawodowo, ojciec 

pracował w restauracji jako pracownik fizyczny. W czasie, gdy dziecko trafiło do przedszkola 

rodzinie nie znali oni języka polskiego. Natomiast w stopniu podstawowym posługiwali się 

językiem angielskim. Dziewczynka trafiła do przedszkola we wrześniu, mając dwa lata. Rodzice, 

zapisując dziecko do przedszkola, przyszli z tłumaczką (przez nią nauczyciele udzielali informacji 

na temat dziewczynki). Gaon bardzo ciężko przechodziła proces adaptacji do polskiej 

rzeczywistości przedszkolnej. Przez miesiąc niemalże codziennie stała pod drzwiami wyjściowymi, 

płacząc. Nie chciała uczestniczyć w żadnych zajęciach. Była zamknięta w sobie. Nie wykazywała 

chęci nawiązywania kontaktów rówieśniczych, zawsze bawiła się sama. Po pewnym czasie taki stan 

uległ zmianie. W chwili obecnej dziewczynka w dużym stopniu jest zainteresowana każdymi 

zajęciami. Potrafi doskonale komunikować się za pomocą języka polskiego. Rodzice dziewczynki 

żyją w środowisku zamkniętym, niechętnie wchodzą w kontakty z innymi. Mama bardzo często 

zadaje pytania na temat tego, czy dzieci z przedszkola nie traktują Gaon inaczej, chociażby ze 

względu na jej wygląd zewnętrzny. 

Kolejną moją dwujęzyczną podopieczną jest Sophia. Jej ojciec jest Niemcem, matka 

Ukrainką. Dzieci urodziły się w Turcji. Rodzina do Polski przeprowadziła się półtora roku temu. 

Rodzice dzieci znają język polski – ojciec bardzo dobrze, mama zna podstawowe zwroty. Ojciec 

dziecka pracuje w korporacji, matka zajmuje się domem. Sophia trafiła do przedszkola w wieku 

dwóch i pół lat. Bardzo ciężko przechodziła proces adaptacji – gryzła, biła, krzyczała, na każdą 

niemalże sytuację, w której pojawiały się problemu z komunikacją reagowała płaczem. Podobnie 

jak Gaon, miała problem z koncentracją uwagi, niechętnie uczestniczyła w zajęciach. Dziewczynka 

jest dzieckiem wielojęzycznym, na co dzień ma styczność z czterema językami: niemieckim, 



angielskim, którymi posługuje się jej tata, ukraińskim, którym posługuje się jej mama, oraz 

polskim. Sophia jest dzieckiem bardzo ruchliwym. Nie ma problemów z komunikacją werbalną, 

chociaż nie rozróżnia kodów językowych poszczególnych języków. Na tym etapie rozwoju mowy 

miesza słownictwo zaczerpnięte z języka angielskiego, polskiego i ukraińskiego. Niechętnie 

posługuje się językiem niemieckim, ale rozumie komunikat nadany w tym języku. 

Nicolas, brat Sophii, trafił do przedszkola w wieku czterech lat. O początku chłopiec 

posługiwał się językiem niemieckim, angielskim, ukraińskim i polskim. Obecnie Nicolas ma pięć 

lat i doskonale buduje zdania w języku angielskim, niemieckim i polskim. Rozróżnia języki. 

Posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Zdecydowanie jego kompetencje komunikacyjne 

sprawiają, że posiadanymi umiejętnościami odróżnia się od swoich rówieśników. 

 Sara, jest 2,5 letnią jedynaczką. Mama dziewczynki jest Polką, tata Włochem. Mama 

pracuje w korporacji, tata za granicą. Kontakt codzienny odbywa się poprzez media 

społecznościowe. Ojciec dziecka raz w miesiącu wraca do domu na około tydzień. Sara z mamą 

komunikuje się za pomocą języka polskiego, z ojcem za pomocą języka włoskiego. Sama próbuje 

komunikować się w tym języku, czasem na wysłane przez niego komunikaty  - odpowiada w języku 

polskim. W stosunku do innych członków rodziny dziewczynka nie używa języka włoskiego. 

Przedstawione przykłady pokazują, że nie ma jednej „ścieżki” przyswajania drugiego języka 

oraz jednolitego procesu adaptacji do rzeczywistości przedszkolnej. Są dzieci, które ,,zamiennie’’ 

posługują się dwoma językami jednocześnie. Są dzieci, które wolą porozumiewać się za pomocą 

komunikatów niewerbalnych niż w swoim języku naturalnym. Są dzieci, które próbują za pomocą 

swojego języka naturalnego, nie zrozumiałego dla otoczenia, komunikować się z nim. Każdy 

przypadek dziecka dwujęzycznego jest inny. Podobnie jak z procesem adaptacji. W jednych 

przypadkach kończy się sukcesem bez większych problemów, w innych dzieci doświadczają wielu 

trudności, z którymi muszą się borykać na co dzień. Spostrzeżenia te w kontaktach z dziećmi 

cudzoziemskimi zainspirowały mnie do analizy zjawiska dwu– i wielojęzyczności u dzieci. 

Zauważyłam, że dzieci bilingwalne, które posiadają już pewne kompetencje komunikacyjne w 

języku rodzimym mają niekiedy problem z nabywaniem ich w języku kraju przyjmującego. Dzieci 

cudzoziemskie, podobnie jak dzieci z wadami słuchu, dzieci niewidzące czy też dzieci z innymi 

zaburzeniami rozwoju na różne sposoby próbują kompensować sobie braki w zasobie słownictwa. 

Przyjmują one różnego rodzaju strategie komunikacji z otoczeniem. Z moich doświadczeń 

zawodowych wynika, że w celu podniesienia efektywności komunikacji dzieci dwujęzyczne bardzo 

często stosują niewerbalne elementy języka komunikacji. 

Kompetencja komunikacyjna 



Kompetencje językowe są jednym z elementów kompetencji komunikacyjnych każdego człowieka. 

Definiowane są jako zdolność do skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi za 

pośrednictwem języka oraz zachowań niewerbalnych, kształtująca się w wyniku doświadczenia
17

. 

Bardzo ważnym czynnikiem w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej jest zdolność do 

decentracji - przyjmowania perspektywy innych ludzi i jej podejmowania prób jej rozumienia. 

Wiąże się to z możliwością odkrycia znaczenia wypowiedzi rozmówcy
18

. Jak podkreśla Kinga 

Kuszak, rozwój kompetencji komunikacyjnych dokonuje się w ciągu całego ludzkiego życia. 

Bardzo często jest efektem uczenia się i gromadzenia doświadczeń
19

. Najlepszy okres dla rozwoju 

sprawności komunikacyjnych to wiek wczesnego i średniego dzieciństwa. 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele opisów etapów nabywania przez człowieka 

kompetencji komunikacyjnych. Józef Porayski-Pomsta w swej periodyzacji rozwoju kompetencji 

wyróżnił cztery etapy ich nabywania: stadium przedjęzykowe (okres od 0 do 12 miesiąca życia 

dziecka); pierwsze stadium komunikacji językowej (werbalnej, stadium komunikacji 

przedszkolnej); drugie stadium komunikacji językowej (okres od 37 miesiąca życia dziecka do 6/7 

roku życia); trzecie stadium komunikacji językowej (werbalnej, stadium komunikacji 

wczesnoszkolnej) obejmuje okres od 6/7 roku do 10/12 roku życia.
20

 

W funkcjonowaniu dzieci dwujęzycznych ważną rolę odgrywa komunikacja niewerbalna. Z 

wykorzystaniem jej elementów bardzo często dzieci cudzoziemskie próbują kompensować sobie 

braki w słownictwie. Dzieci wykorzystują do tego celu: mimikę twarzy, płacz, krzyk, łapanie za 

rękę, pokazywanie palcem itd. Komunikacja interpersonalna jest procesem, podczas którego ludzie 

dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych (głoski, słowa) informacji 

(komunikatów). Najprostszy model komunikowania się polega na przekazywaniu poprzez nadawcę 

komunikatu (werbalnego lub niewerbalnego) i odebraniu go przez odbiorcę.  

Różne strategie uczestniczenia w rozmowie 
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Dzieci dwujęzyczne posługują się różnymi strategiami w zakresie uczestniczenia w 

rozmowie. K. Kuszak wymieniła następujące strategie komunikowania się
21

: 

1. Strategię bierności, która charakteryzuje się tym, iż dziecko niechętnie wchodzi w relację, 

odpowiada krótkimi zwrotnymi komunikatami tak, nie, nie wiem. Komunikacja w tej strategii 

odbywa się głównie na poziomie niewerbalnym. Dziecko wykonuje gesty (kręci głową, potakuje, 

wzrusza ramionami) by wykazywać aprobatę lub jej brak. Gdy zabierze głos, mówi cicho, 

niepewnie. Dorosły podtrzymuje i decyduje o przebiegu rozmowy. 

2. Strategia wycofująca - dziecko podejmuje dialog, ale go nie kontynuuje i nie podtrzymuje. Nie 

potrafi samodzielnie uzasadnić sformułowanej przez siebie propozycji, szybko rezygnuje z własnej 

koncepcji i bardzo często akceptuje propozycję partnera.  

3. Strategia negocjacyjna – dziecko chętnie podejmuje rozmowę, przedstawia własne zdanie.  Jeśli 

współrozmówca za pomocą swoich argumentów potrafi je przekonać do swoich racji to dziecko jest 

w stanie zmienić swoje zdanie na rzecz akceptacji opinii partnera. W tej strategii to dziecko jest 

odpowiedzialne za wynik rozmowy.  

4. Strategia diagnozująca – dziecko zadaje pytania, których celem jest uzyskanie istotnych 

informacji niezbędnych do zaproponowania trafnego rozwiązania. 

5. Strategia dominująca charakteryzuje się tym, że dziecko przejmuje inicjatywę podczas rozmowy. 

Prezentuje swoją koncepcję, próbuje narzucić partnerowi swoje zdanie. Nie słucha współrozmówcy, 

wyrażając niezadowolenie z prezentowanego przez niego innego stanowiska.  

Wnioski 

Biorąc pod uwagę fakt, iż nasze społeczeństwo staje się wielokulturowe, a co za tym idzie powstaje 

coraz więcej małżeństw mieszanych. Rodzice stają przed wyborem w jakim języku mówić do 

swojego potomstwa - czy wychowywać dziecko w kręgu języku jednego rodzica, czy każdy z nich 

powinien mówić do dziecka w swoim rodzimym języku. Nieodłącznie związane jest z tym poczucie 

bezpieczeństwa oraz tożsamości odczuwane przez dziecko. Dwujęzyczność jest wyzwaniem nie 

tylko dla rodziców i otoczenia dziecka, ale również dla edukacji. Już nauczyciele wychowania 

przedszkolnego zmuszeni są do poszukiwania drogi współpracy z dzieckiem bilingwalnym. Nie jest 

to proste, ponieważ pomimo powstawania wielu pozycji naukowych na temat wychowania 

dwujęzycznego, nie w żadnej z nich dokładnego sposobu działania z konkretnym dzieckiem, 

konkretnymi językami.  
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