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Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7-10 lat

Na miarę dziecięcych (nie)możliwości...?

Czy sta rać się tyl ko o ta ką wie dzę, któ ra jest na mia rę dzie cię cych zdol no ści? Oto pyta -
nie, któ re sta ło się istot nym im pul sem do pod ję cia za gad nie nia zdol no ści1 po znaw czych
dzie ci 7-10-let nich. 

Kon se kwen cją uję cia dzie cię cych umie jęt no ści po znaw czych są od ręb ne są dy na temat
pro ce sów za cho dzą cych w ucze niu i na ucza niu ro zu mie nia i opi sy wa nia ota cza ją ce go świa -
ta. To, jak na uczy ciel po strze ga ucznia, de cy du je o me to dzie na ucza nia. Je że li na uczy ciel
ak cep tu je po gląd, że uczeń w młod szym wie ku szkol nym jest ogra ni czo ny w swo ich moż -
li wo ściach, to nie za an ga żu je się w roz wi ja nie je go zdol no ści po znaw czych. Je śli po strze -
ga umysł dziec ka ja ko na czy nie cze ka ją ce na wy peł nie nie, to nie stwo rzy ta kich sy tu acji,
któ re umoż li wią ucznio wi oso bi ste kon stru owa nie wie dzy oraz ak tyw ną in ter pre ta cję. Dy-
dak tycz ne uprze dze nie ka że na uczy cie lo wi po trzeć na dziec ko z ze wnętrz, z per spek ty wy

1 W ba da niach psy cho lo gicz nych zwra ca się uwa gę na trud no ści w okre śle niu isto ty zdol no ści. W miej -
sce ka te go ry zu ją cej na zwy zdol ność wpro wa dza się za imek rze czo wy nie okre ślo ny coś. W tym kon -
tek ście mó wi się o czte rech wa rian tach „wa run ków we wnętrz nych”, któ re de cy du ją o po zio mie
osią gnięć jed nost ki. W wa rian cie pierw szym za kła da się ist nie nie jed nej zdol no ści ogól nej, któ ra
jest pod sta wą osią gnięć w za kre sie wszel kich dzia łań. W dru gim mó wi się o wie lu rów no rzęd nych
zdol no ściach ogól nych, któ rych współ dzia ła nie wy zna cza osią gnię cia jed nost ki w dzia ła niu. W na -
stęp nym przyj mu je się ist nie nie jed nej zdol no ści ogól nej i róż nych zdol no ści spe cjal nych, od któ rych
za le żą osią gnię cia jed nost ki w dzia ła niu. W ra mach ostat nie go wa rian tu mó wi się o wie lu zdol no -
ściach ogól nych (spo strze gaw czość, in te li gen cja, wy uczal ność, emo tyw ność, zręcz ność) i wie lu zdol -
no ściach spe cjal nych, któ re łącz nie wy zna cza ją osią gnię cia czło wie ka w dzia ła niu. Osta tecz nie
zdol no ści de fi nio wa ne są ja ko spraw no ścio we atry bu ty jed nost ki, de cy du ją ce o po zio mie i ja ko ści jej
osią gnięć w wy ko ny wa niu okre ślo nych dzia łań. En cy klo pe dia psy cho lo gii, pod red. W. Szew czu ka,
War sza wa 1998, Fun da cja „In no wa cja”, s. 1105–1112. We dług in ne go sta no wi ska ist nie ją czte ry
aspek ty ter mi nu zdol ność. Pierw sze uję cie do ty czy po zio mu spraw no ści funk cjo no wa nia jed nost ki
w po rów ny wal nych sy tu acjach, bez po szu ki wa nia przy czy ny róż nic mię dzy ludź mi. W tym aspek cie
mó wi się o zdol no ści ja ko spraw no ści i szyb ko ści w dzia ła niu (roz wi ja się bez do dat ko we go tre nin gu),
np. jed no dziec ko w od róż nie niu od ró wie śni ka ry su je w krót szym cza sie „ład niej sze” drze wo, zdol -
no ści ja ko lep szej po jem no ści nie któ rych pro ce sów po znaw czych, np. jed no dziec ko za pa mię tu je
wię cej tek stu i szcze gó łów z czy tan ki niż dru gie. W dru gim uję ciu zdol ność po strze ga na jest ja ko
moż li wość (wy ko na nia cze goś przez jed nost kę) ak tu al na, np. dziec ko po tra fi na ry so wać fi gu ry geo -
me trycz ne oraz po ten cjal na, np. dziec ko mo że na uczyć się czy tać i pi sać. Trze ci aspekt to zdol ność
ja ko ce cha pro ce sów po znaw czych, np. jest to ilo raz in te li gen cji po wy żej prze cięt nej. Czwar te uję cie
cha rak te ry zu je zdol ność ja ko in dy wi du al ne wła ści wo ści oso bo wo ści czło wie ka, np. po ziom od por -
no ści na stres, skłon ność do ry zy ka, am bi cja, wy trwa łość. Por. R. Ber nac ka, Por tre to wa nie dzie ci
przez pry zmat po jęć „zdol ność” i „uzdol nie nie”, „No wa Pol sz czy zna” 2003, nr 1 oraz I. Kurcz, K. Skar-
żyń ska (red.), Słow nik psy cho lo gii. War sza wa 2000,Wyd. Na uko we Scho lar, s. 879.



trze ciej oso by, co uda rem nia pró by zro zu mie nia je go spo so bów po strze ga nia i in ter pre to -
wa nia rze czy wi sto ści. Ta kie sta no wi sko – swo isty de ter mi nizm – zwal nia na uczy cie la od
po szu ki wa nia traf nych dróg wspie ra nia roz wo ju ucznia, wręcz za my ka ucznio wi dro gę
roz wo ju umie jęt no ści po znaw czych. „W ta kim ukła dzie ist nie ją ca zgo da na de cy zje i kon -
cep cje dziec ka nie wy ni ka z za ufa nia do je go kom pe ten cji, ale ra czej ze świa do mo ści, że
na szych, do ro słych roz wią zań dziec ko nie jest w sta nie jesz cze po jąć, a ich go to wy prze -
kaz, za stę pu ją cy sa mo dziel ną ak tyw ność, jest ja ło wy edu ka cyj nie i nie roz wo jo wy”2. Przy
tym spo so bie my śle nia o na ucza niu przy czyn nie po wo dzeń dy dak tycz nych ucznia upa tru -
je się w bra ku je go zdol no ści umy sło wych, któ re z de fi ni cji są „dzie cin ne”, a więc nie doj -
rza łe. Choć mo że my ob ser wo wać ich sys te ma tycz ny po stęp, to jed nak nie da się ukryć
dzie cię cej nie wpraw no ści in te lek tu al nej i na iw no ści są dów, wy ni ka ją cych z nie doj rza ło ści
po znaw cze j3. Ugrun to wa niem teo re tycz nym dla ta kie go poj mo wa nia zdol no ści po znaw -
czych ma łych dzie ci są pra ce Je ana Pia ge ta. Wy od ręb nie nie przez J. Pia ge ta na stęp stwa faz
i kry te riów okre śla ją cych go to wość do ucze nia się, prze kształ ci ło opis praw roz wo jo wych
w swo istą fi lo zo fię kształ ce nia, re ali zo wa ną w ra mach pro gra mów na ucza nia i kon kret -
nych po dejść me to dycz nych. Roz wa ża nia J. Pia ge ta o na tu rze my śle nia wpły wa ją więc
bez po śred nio na prak ty kę na ucza nia. Szcze gól nie istot ne dla edu ka cji jest stwier dze nie,
że dziec ko nie po tra fi na uczyć się funk cjo no wa nia na po zio mach wyż szych bez przej ścia
przez sta dia niż sze. Żad ne pró by po ka zy wa nia, wy ja śnia nia, tłu ma cze nia pew nych rze czy
nie przy go to wa nym na ich przy ję cie dzie ciom w istot ny spo sób nie przy spie szą ich roz wo -
ju. Przed wcze sne na ucza nie mo że na wet do pro wa dzić do utra ty mo ty wa cji i znie chę ce nia
dziec ka, któ re nie po tra fi zro zu mieć „wpa ja nych” mu tre ści4. Zgod nie z tą teo rią na uczanie,
nie za leż nie od te go, czy za cho dzi przez po ka zy wa nie, ob ja śnia nie czy za da wa nie py tań,
wy wie ra wpływ na prze bieg roz wo ju in te lek tu al ne go tyl ko wte dy, kie dy dziec ko wy ka zuje
we wnętrz ną „go to wość” do ucze nia się. Pro ces na ucza nia i ucze nia się jest więc ogra ni czony
przez etap roz wo ju dziec ka. 

W prze ci wień stwie do tych usta leń, Lew S. Wy got ski przy pi sy wał znacz nie więk szą rolę
czyn ni kom ze wnętrz nym niż pro ce som we wnętrz nym. Je śli in te lek tu al ny roz wój dziec ka
wy pro wa dza ny jest ze sfe ry ze wnętrz nej, spo łecz nej to otwie ra ją się no we moż li wo ści dla
edu ka cji. Za po śred nic twem in te rak cji spo łecz nych i po ro zu mie wa nia się w śro do wi sku ró -
wie śni ków i do ro słych, ist nie je moż li wość roz wi ja nia po ten cjal nych umie jęt no ści po znaw -
czych dziec ka, po przez otwie ra nie stre fy naj bliż sze go roz wo ju, a więc pew ne go ro dza ju
„przy śpie sze nia”. Dzie ci po trze bu ją więc do świad czeń szcze gól ne go ro dza ju oraz okre -
ślo ne go wspar cia z ze wną trz5. „Wia ra w zwią za ne z ucze niem się moż li wo ści dziec ka jest tu
re la tyw nie wy so ka, jed nak każ do ra zo wo po stęp, po le ga ją cy na wej ściu na wyż szy po ziom,
jest uza leż nio ny od ukie run ko wa nej po mo cy za ofe ro wa nej przez oso bę bar dziej kom pe tent-
ną (z re gu ły przez do ro słe go)”6. 

2 D. Klus -Stań ska, Mię dzy wie dzą a wła dzą. Dzie cię ce ucze nie się w dys kur sach pe da go gicz nych.
„Pro ble my Wcze snej Edu ka cji” 2007, nr 1/2, s. 99.
3 D. Klus -Stań ska, Mię dzy wie dzą..., s. 98.
4 D. Wo od, Jak dzie ci uczą się i my ślą. Kra ków 2006, Wyd. UJ, s. 24.
5 W uję ciu L.S. Wy got skie go „oso bi ste sen sy dziec ka pod le gać mo gą trans for ma cji w kie run ku więk -
szej zgod no ści z in ter su biek tyw nie po dzie la nym, kul tu ro wym zna cze niem”. Por. Z. Kwie ciń ski (red.),
Nie obec ne dys kur sy. Wy got ski i z Wy got skim w tle. Cz. IV, oprac. An na Brze ziń ska, To ruń 2000, Wyd.
Na uko we UMK, s. 133.
6 D. Klus -Stań ska, Mię dzy wie dzą..., s. 99.
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Cał ko wi te za ufa nie do moż li wo ści po znaw czych dzie ci jest cha rak te ry stycz ne dla kon -
cep cji Je ro me S. Bru ne ra. Dziec ko po strze ga ne ja ko ak tyw ny ar chi tekt wła sne go ro zu mie nia
nie jest ogra ni czo ne po znaw czo swo ją nie doj rza ło ścią, lecz nie wiel kim jesz cze do świad-cze -
niem po znaw czym. Po sia da zdol no ści do sa mo dziel ne go roz wią zy wa nia pro ble mów.
Twier dze nie to do pro wa dzi ło J. Bru ne ra do prze ko na nia, aby w cen trum ucze nia i roz woju
umiesz czać czyn no ści wy ko ny wa ne przez ucznia. Pro ces na ucza nia jest dzia ła niem wspo -
ma ga ją cym ucznia w od kry wa niu pro ble mów, z ja ki mi nie po tra fi so bie na da nym eta pie
po ra dzić. Na ucza nie jest więc nie zbęd ne do prze kształ ce nia spon ta nicz nych dzia łań dziecka
w my śle nie, ma po móc dziec ku zro zu mieć le piej, wy ra zi ściej, mniej jed no stron nie. „Ta ka
pe da go gia wza jem no ści za kła da, że wszyst kie ludz kie umy sły są zdol ne do po sia da nia
prze ko nań i idei, któ re po przez dys ku sję i in te rak cję mo gą zo stać włą czo ne w pe wien
wspól ny układ od nie sie nia. Za rów no dziec ko, jak i do ro sły ma ją wła sne punk ty wi dze nia,
każ de go z nich za chę ca się do roz po zna nia po glą dów te go dru gie go, choć mo gą oni nie
dojść do po ro zu mie nia. Mu szą do strzec, że od mien ne po glą dy mo gą się opie rać na czy tel -
nych ar gu men tach i że ar gu men ty te sta no wią pod sta wę do roz są dza nia kon ku ren cyj nych
prze ko nań”7. Dzie ci po trze bu ją za tem do świad czeń szcze gól ne go ro dza ju oraz okre ślo ne go
wspar cia z ze wnątrz do roz wi nię cia wła ści wo ści ję zy ka i my śle nia. Cen tral ną ro lę w ich
roz wo ju od gry wa udział w nar ra cjach, któ re słu żą kre owa niu „świa tów moż li wych”, od wie-
dza nych i zgłę bia nych przez dziec ko.

Praw dzi wy jed nak prze łom w my śle niu o roz wo ju dzie cię cych umie jęt no ści po znaw -
czych na stą pił w teo rii ko gni ty wi stycz nej. Naj now sze ba da nia re pre zen tu ją ce tzw. nurt ko -
gni tyw ny, wnio sły do ana liz dzie cię cych umie jęt no ści po znaw czych no we, istot ne aspek ty.
Przyj mu je się, że dzie ci ma ją więk sze moż li wo ści  po znaw cze, niż uprzed nio za kła da no8.
Po sia da ją za ska ku ją co  zło żo ną wie dzę  o świe cie, do ty czą cą kil ku róż nych dzie dzin (ta kich
jak prze strzeń, licz ba, czas czy po ję cie przed mio tu) i kil ku mo dal no ści (wzro ko wej, słucho -
wej, do ty ko wej) już w bar dzo wcze snym okre sie, znacz nie wcze śniej, niż za kła da ły to teorie
tra dy cyj ne9. Co wię cej, osią ga ją lep sze  wy ni ki niż star si ba da ni, je że li ma ją więk szą
wiedzę w okre ślo nym za kre sie10. Zaś pro ble my dzie cię ce go ro zu mo wa nia i po strze ga nia
świa ta nie  wy ni ka ją z bra ku zdol no ści do wy ko ny wa nia ope ra cji lo gicz nych, ale wią żą
się ra czej z ogól nym bra kiem bie gło ści i in ny mi spo so ba mi po strze ga nia da nej sy tu acji niż
oso by do ro słe. Do ro śli i dzie ci pre zen tu ją ten sam spo sób ro zu mo wa nia, ale tre ści, na temat
któ rych dziec ko mo że my śleć, ule ga ją wraz z wie kiem zmia nie po le ga ją cej na roz wo ju
zdol no ści do two rze nia co raz bar dziej zło żo nych mo de li. Jed no znacz nie stwier dza ją, że
cho ciaż dzie ci wol niej prze twa rza ją in for ma cje, nie wy ni ka to by naj mniej z bra ku ope racji
lo gicz nych, ale z nie moż no ści szyb sze go przy swa ja nia in for ma cji i ujed no li ce nia wia do -
mo ści re pre zen to wa nych w my śli. W mia rę zdo by wa nia do świad cze nia dziec ko na by wa
bie gło ści11. A za tem nie ma po wo dów, że by wnio sko wać, że nie po wo dze nia w ro zu mie niu

7 J. Bru ner, Kul tu ra edu ka cji. Kra ków 2006, Uni ver si tas, s. 87.
8 M. Do nald son, My śle nie dzie ci. War sza wa 1986, Wie dza Po wszech na.
9 Por. B. Bo kus, G.W. Shu gar (red.), Psy cho lo gia ję zy ka dziec ka. Osią gnię cia, no we per spek ty wy.
Gdańsk 2007, GWP, s. 433. 
10 M.A. Lind berg, Is Know led ge Ba se De ve lop ment a Ne ces sa ry and Suf fi cient Con di tion for Me mo ry
De ve lop ment? „Jo ur nal of Expe ri men tal Child Psy cho lo gy” 1980, 30.
11 Po twier dzi ły to wy ni ki ba dań do ty czą ce związ ku po mię dzy wie kiem i zdol no ścią dzie ci i do ro słych
w roz wią zy wa niu za dań. Wy ni ka z nich, że czyn ni kiem od po wie dzial nym za wy stę po wa nie róż nic
w po zio mach wy ko na nia i ro zu mie nia nie jest wiek (czy li roz wój lub doj rza łość), a po pro stu do świad-



i in ter pre to wa niu zja wisk są wy ni kiem wro dzo nej nie moż no ści po strze ga nia. Po ja wia ją
się no we szan se dla edu ka cji. Uwzględ nia się per spek ty wę dzie cię cą w pro ce sie przy swa -
ja nia wie dzy. „Wie dza oso bi sta, po rząd ku ją ca co dzien ne do świad cze nia ży cio we, de cy du -
ją co wpły wa na re gu la cję za cho wań czło wie ka. Trze ba więc za pew nić jej miej sce w szko le
i uwzględ nić w pro ce sie dy dak tycz nym tryb nar ra cyj ny, gdyż po ma ga ucznio wi zro zu mieć
wła sny świat”12. Uczeń po strze ga ny jest nie ja ko oso ba nie wie dzą ca czy pu ste na czy nie, ale
ja ko ktoś zdol ny do ro zu mo wa nia, od kry wa nia, kon stru owa nia zna cze nia. Punk tem wyjścia
czy ni się oso bi ste do świad cze nia dziec ka, je go zdol ność ob ser wo wa nia, by strość uwa gi. To,
jak dziec ko ro zu mie, co my śli i jak do cho dzi do swo ich prze ko nań sta je się przed mio tem
za in te re so wa nia na uczy cie la, któ ry szcze gól nie dba o roz wi ja nie dzie cię cych umie jęt no ści
po znaw czych, prze ja wia ją cych się w ję zy ku. Za po mo cą ję zy ka za cho dzi my śle nie, a uży -
wa nie go jest trak to wa ne ja ko ak tyw ność po znaw cza. Zgod nie z teo rią Ro nal da W. Lan gac -
ke ra13 – twór cy i czo ło we go re pre zen tan ta teo rii ko gni ty wi stycz nej – ję zyk jest zja wi skiem
psy cho lo gicz nym (roz wój ję zy ka przed sta wia się ja ko kon se kwen cję bar dziej ogól nych
me cha ni zmów po znaw czych, któ re są, z ko lei, wy ni kiem pro ce sów za pro gra mo wa nych
bio lo gicz nie), jak rów nież pro duk tem i na rzę dziem in te rak cji spo łecz no-kul tu ro wej. Z prze -
ko na nia o współ od dzia ły wa niu uwa run ko wań bio lo gicz nych oraz kul tu ro wo -spo łecz nych
R.W. Lan gac ker – w dy na micz nym mo de lu opar tym na uzu sie ję zy ko wym – wy pro wa dza
twier dze nie mó wią ce o tym, że zja wi ska psy cho lo gicz ne od gry wa ją klu czo wą ro lę w ję zy -
ku14. Pierw sze z nich na zy wa utrwa la niem (en trench ment), któ re umoż li wia po zo sta wie nie
w po sta ci śla du zda rze nia psy cho lo gicz ne go. Po przez czę ste po wta rza nie na wet wy so ce
zło żo ne zda rze nia po tra fią utrwa lić się w po sta ci do brze prze ćwi czo nych spój nych se kwen -
cji, któ re na stęp nie moż na z ła two ścią przy wo łać i nie za wod nie wy ko nać. Dru gim pod sta -
wo wym zja wi skiem jest abs trak cja (abs trac tion), czy li wy ła nia nie się struk tur po przez
wzmac nia nie cech wspól nych, ukry tych w róż nych do świad cze niach. Pro ces abs tra ho wa -
nia od fil tro wu je te aspek ty in dy wi du al nych do świad czeń, któ re się nie po wta rza ją. In ną
zdol no ścią, rów nie istot ną dla na sze go po strze ga nia świa ta, jest umie jęt ność po rów ny wa -
nia dwóch struk tur (to co gni ti ve struc tu re com pe ring) oraz wy kry wa nia dzie lą cych je roz -
bież no ści (va rian ce de tec ting). R.W. Lan gac ker wy róż nia jesz cze zja wi sko sko ja rze nia
(as so cia tion), w któ rym je den typ do świad cze nia po tra fi przy wo łać zu peł nie in ne do świad -
cze nie, a tak że sym bo li za cję (sym bo li za tion), czy li sko ja rze nie kon cep tu ali za cji z men tal -
ny mi re pre zen ta cja mi ta kich ob ser wo wal nych ele men tów, jak dźwię ki, ge sty i zna ki pi sma15.
Od kryw czość twier dze nia o pro ce sach my ślo wych prze ja wia ją cych się w ję zy ku da ła pod -
sta wy R.W. Lan gac ke ro wi do wy od ręb nie nia sze ściu zdol no ści po znaw czych czło wie ka16: 

cze nie i bie głość w wy ko ny wa niu za da nia. Tam, gdzie zwią zek mię dzy wie kiem a do świad cze niem
ule ga od wró ce niu, dzie ci ra dzą so bie le piej niż do ro śli. Por. D. Wo od, Jak dzie ci..., s. 85. 
12 D. Klus -Stań ska, Po co nam wie dza po tocz na w szko le? W: K. Kru szew ski (red.), Pe da go gi ka w po -
ko ju na uczy ciel skim. War sza wa 2000, WSiP, s. 146.
13 W pra cach Fo un da tions of Co gni ti ve Gram mar. The ore ti cal Pre re qu isi tes wy da nej w 1987 i Fo un -
da tions of Co gni ti ve Gram mar. De scrip ti ve Ap pli ca tion wy da nej w 1991, sfor mu ło wał pod sta wo we
za ło że nia ko gni ty wi zmu i tzw. gra ma ty ki ko gni tyw nej.
14 R.W. Lan gac ker, A Dy na mic Usa ge–ba sed mo del [in:] Usa ge–ba sed Mo dels of Lan gu age, ed. M. Bar low,
S. Kem mer, Cam brid ge 2000, s. 1–63 oraz R.W. Lan gac ker, Mo del dy na micz ny opar ty na uzu sie 
ję zy ko wym. W: E. Dą brow ska, W. Ku biń ski (red.), Akwi zy cja ję zy ka w świe tle ję zy ko znaw stwa kogni -
tyw ne go. Kra ków 2003, Uni ver si tas, s. 30–114.
15 R.W. Lan gac ker, Mo del dy na micz ny... s. 34.
16 R.W. Lan gac ker, Sym bo licz ny cha rak ter gra ma ty ki. W: H. Kar de la (red.), Wy kła dy z gra ma ty ki ko gni-
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1. Ka te go ry zo wa nie jed nych struk tur w opar ciu o in ne.
2. Roz po zna wa nie po do bieństw mię dzy róż ny mi struk tu ra mi.
3. Łą cze nie prost szych struk tur w bar dziej zło żo ne.
4. Ka te go ry zo wa nie i uj mo wa nie da nej sy tu acji na róż nych po zio mach abs trak cji (sche -

ma ty za cja).
5. Usta la nie od po wied nio ści mię dzy ele men ta mi zna cze nia róż nych struk tur.
6. Kon cep tu ali zo wa nie tej sa mej sy tu acji na wie le spo so bów (ob ra zo wa nie)17.
Słusz ność przy to czo nych spo strze żeń po twier dza ją rów nież wy ni ki pol skich ba dań

prze pro wa dzo nych na roz le głej wie ko wo po pu la cji18. Usta lo no, że ist nie ją pew ne ka te gorie
po moc ne przy po rząd ko wa niu in for ma cji na pły wa ją cych do dziec ka ze świa ta ze wnętrz ne -
go. Wy mie nio no wów czas prze ci wień stwo, po do bień stwo, ana lo gie, część wo bec ca ło ści,
na stęp stwo prze strzen ne lub cza so we19. Funk cje ka te go rii znaj do wa ły od zwier cie dle nie
nie tyl ko w ję zy ku i mo wie20, ale roz pa try wa no je w od nie sie niu do roz wo ju pro ce sów 
i czyn no ści po znaw czych, w szcze gól no ści do roz wo ju my śle nia. Pro blem re la cji mię dzy
pro ce sa mi po znaw czy mi a ję zy kiem cią gle po wra ca w ba da niach pol skich psy cho lo gów.
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją ba da nia tre ści słow ni ka dzie ci21, od zwier cie dla nia cech przed-
mio tów i zja wisk w mo wie dzie ci22, po tocz nej wie dzy o go spo dar ce23, ję zy ka a re pre zen -
ta cji świa ta w umy śle24, słow ni ka umy sło we go25 oraz ba da nia dzie cię cych teo rii umy słu26. 

tyw nej. Lu blin 1995, Wyd. UMCS, s. 14 – 15. Por. tak że in for ma cje za war te w wy kła dzie R.W. Lan -
gac ke ra, wy gło szo nym z oka zji przy zna nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Łódz kie go
w dniu 1 paź dzier ni ka 2003 ro ku. 
17 R.W. Langacker, Symboliczny charakter..., s. 14–15.
18 Por. na ten te mat ba da nia M. Prze tacz nio wej, Ge ne za i roz wój ro zu mie nia przez dzie ci ka te go rii
prze ci wień stwa. W: I. Kurcz (red.), Stu dia z psy cho lin gwi sty ki ogól nej i roz wo jo wej. Wro cław 1983,
Osso li neum, s. 185–199; M. Prze tacz nik – Gie row ska, Re pre zen ta cja ka te go rial na i po ję cio wa a wzbo-
ga ca nie słow nic twa dzie ci. W: M. Prze tacz nik -Gie row ska, Świat dziec ka. Ak tyw ność – po zna nie –
śro do wi sko, Kra ków 1993, Wyd. UJ, s. 83–90 oraz M. Kie lar, Roz wi ja my słow nik dziec ka w wie ku
przed szkol nym. „Wy cho wa nie w Przed szko lu” 1982, nr 11–12.
19 S. Szu man, Pod sta wy roz wo ju i wy cho wa nia w on to ge ne zie. T. 2, War sza wa 1985, WSiP, s. 244–262.
Au tor zwró cił uwa gę na to, że dziec ko łą cząc róż ne przed mio ty przez obej mo wa nie ich wspól ną na zwą,
wcze śniej za uwa ża w roz wo ju róż ni ce niż po do bień stwa. 
20 W la tach osiem dzie sią tych w kil ku od dzia łach przed szkol nych wpro wa dzo no eks pe ry men tal ny
pro gram roz wi ja nia mo wy i my śle nia. Za ję cia z dzieć mi do ty czy ły za rów no wpro wa dza nia no wych
słów, jak też po sze rza nia i róż ni co wa nia zna cze nia słów zna nych już dzie ciom oraz usta le nia re la cji
mię dzy sło wa mi: toż sa mo ści, prze ci wień stwa, za wie ra nia, nad rzęd no ści i pod rzęd no ści. Por. na ten te mat:
M. Kie lar, Roz wi ja my słow nik dziec ka..., s. 563–571; M. Kie lar, Roz wi ja nie mo wy dziec ka w wie ku
przed szkol nym. Za ło że nia teo re tycz ne i pro po zy cje pro gra mo we. „Wy cho wa nie w Przed szko lu” 1982
nr 10; M. Kie lar, Ro la przed szko la w roz wi ja niu kom pe ten cji ko mu ni ka cyj nej dzie ci. Kra ków 1984,
IKN ODN. 
21 S. Szu man, O roz wo ju ję zy ka i my śle nia dzie ci. War sza wa 1968. PWN. 
22 M. Prze tacz ni ko wa, Od zwier cie dle nie cech przed mio tów i zja wisk w mo wie dzie ci w wie ku przed -
szkol nym, Kra ków 1959.
23 M. Prze tacz nik -Gie row ska, J. Łu czyń ski, Na by wa nie przez dzie ci wie dzy o go spo dar ce w dys kur sie
z do ro sły mi z naj bliż sze go oto cze nia. „Kwar tal nik Pol skiej Psy cho lo gii Roz wo jo wej” 1994, nr 2 (3–4).
24 I. Kurcz, Ję zyk a re pre zen ta cja świa ta w umy śle. War sza wa 1987, Wyd. Na uko we PWN.
25 M. Za grodz ki, Słow nik umy sło wy. W: I. Kurcz (red.), Psy cho lo gia a se mio ty ka. Po ję cia i za gad -
nie nia. War sza wa 1993, Za kład Se mio ty ki Lo gicz nej UW.
26 M. Ha man, Dzie cię ca teo ria umy słu ja ko pod sta wa po ro zu mie wa nia się. W: B. Bo kus, M. Ha man
(red.), Z ba dań nad kom pe ten cją ko mu ni ka cyj ną dzie ci. War sza wa 1992, Wyd. Ener ge ia oraz M. Kie lar -
-Tur ska, Umy sło wa re pre zen ta cja świa ta dzie wię cio lat ka na przy kła dzie ana li zy zna cze nia sło wa



We wszyst kich tych ba da niach szcze gól nie moc no ak cen tu je się, że ro zu mie nie, któ re
ujaw nia się w trak cie de fi nio wa nia po jęć przez dzie ci, nie jest bier nym przy swa ja niem
obiek tyw nych cech de sy gna tu, ale wy ma ga pew nej ak tyw no ści in ter pre ta cyj nej pod czas
kon stru owa nia zna cze nia. „Nasz umysł nie tyl ko bier nie re je stru je do świad cze nie, ale bierze
czyn ny udział w bu do wa niu, ma ni pu lo wa niu i mo dy fi ko wa niu roz bu do wa nych struk tur
po ję cio wych, któ re wspól nie two rzą nasz men tal ny świat. Czyn ność wy obra że nio wa –
kon cep tu ali za cja – nie prze bie ga w spo sób me cha nicz ny i uprzed nio zde ter mi no wa ny (jak
w przy pad ku pro gra mu kom pu te ro we go), ale jest ela stycz na, kre atyw na”27. Dziec ko nie
do świad cza bez po śred nio abs trak cyj nych kon struk cji ję zy ko wych. Sły szy konkret ne wy -
po wie dzi uży te in ten cjo nal nie, a sche ma ty za cji i abs trak cji do ko nu je już samo dziel nie.
Ma te ria łem, w któ rym dziec ko po szu ku je wzo rów za cho wań ję zy ko wych, są kon kret ne
ak ty uży cia ję zy ka w oto cze niu spo łecz nym. Dzie ci ma ją we wnętrz ną, wzra sta ją cą mo ty -
wa cję do zdo by wa nia wie dzy od in ny ch28. 

Pod su mo wu jąc, po gląd o ak tyw nej i w spo sób wro dzo ny mo ty wo wa nej in te li gen cji dziec -
ka stwo rzył pod wa li ny dla cał ko wi cie od mien ne go poj mo wa nia po znaw czych umie jęt no ści
dzie ci. Wbrew ucho dzą cym za oczy wi ste, po wszech nie przy ję tym prze ko na niom o ogra ni -
czo nych dzie cię cych umie jęt no ściach po znaw czych, przyj mu je się, że ma łe dzie ci ma ją na tu -
ral ne, bo wro dzo ne, wy so kie umie jęt no ści po znaw cze. Do strze ga nie wro dzo nych, na tu ral nych
skłon no ści do ka te go ry zo wa nia, sche ma ty za cji, usta la nia od po wied nio ści i kon cep tu ali zo wa -
nia otwie ra no we ho ry zon ty dla edu ka cji dzie ci w wie ku wcze snosz kol nym.

Od moż li wo ści do rze czy wi sto ści, 

czy li o ba da niu dzie cię cych zdol no ści po znaw czych 

Ba da nia em pi rycz ne pre zen to wa ne w ni niej szym opra co wa niu uka zu ją, ja kie zdol no ści
po znaw cze, ujaw nia ją ce się w trak cie de fi nio wa nia po jęć, ma ją dzie ci 7-10-let nie. Po dej -
mu jąc pró bę roz po zna nia i opi su te go pro ble mu ba daw cze go wy ko rzy sta łam for mę ba dań
dia gno stycz nych, któ re prze pro wa dzi łam w czte rech szko łach pod sta wo wych w Ło dzi i na
te re nie wo je wódz twa łódz kie go. Z gru pą 406 uczniów w młod szym wie ku szkol nym prze -
pro wa dzi łam test wie lo krot nych sko ja rzeń. W ba da niu in dy wi du al nym każ de mu ucznio wi
pre zen to wa łam ze staw 19 słów – bodź ców, któ re ska te go ry zo wa łam w trzech gru pach: po ję -
cia wo li cjo nal ne (wo la, proś ba – roz kaz, ocho ta – pra gnie nie, po sta no wie nie – za miar, na mo wa
– za chę ta), po ję cia men tal ne (my śle nie, mą drość – roz są dek, ro zum – in te li gen cja) oraz po -
ję cia uczu cio we (ra dość – smu tek, mi łość – nie na wiść, strach). Wy bie ra jąc te trzy gru py po jęć,
kie ro wa łam się po glą dem twór cy kul tu ro wej teo rii ję zy ka, mó wią cym o tym że czło wiek mo że
być zro zu mia ny i opi sa ny je dy nie po przez two ry in te lek tu, wo li, emo cji29. Dziec ko po zna jąc
rze czy wi stość do strze ga więc swo je do zna nia za po mo cą woli, my śle nia i uczuć.

W swo jej dia gno zie uwzględ ni łam za rów no po wszech nie zna ne i uży wa ne po ję cia np.
ocho ta, pra gnie nie, za miar, po sta no wie nie, roz kaz, proś ba, roz są dek, jak i po ję cia trud niej-

mą drość. W: M. Smo czyń ska (red.), Stu dia z psy cho lo gii roz wo jo wej i psy cho lin gwi sty ki. Kra ków
1998, Uni ver si tas, s. 179–188.
27 Wy kład wy gło szo ny z oka zji przy zna nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Łódz kie go
w dniu 1 X 2003 ro ku.
28 Por. B. Bo kus, G.W. Shu gar (red.), Psy cho lo gia ję zy ka…, s. 15, s. 121.
29 J. Anu sie wicz, Kul tu ro wa teo ria ję zy ka. Za rys pro ble ma ty ki. W: J. Anu sie wicz, J. Bart miń ski (red.),
Ję zyk a kul tu ra. Wro cław 1991, s. 17. 
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sze: wo la, czyn no ści, za cho wa nie, my śle nie, mą drość, ro zum, in te li gen cja30. Ze sta wi łam je
w spo sób ce lo wy w pa ry an to ni micz no-sy no ni micz ne: roz kaz – proś ba; ro zum – in te li gen -
cja; mą drość – roz są dek. Ta kie uło że nie po jęć po zwo li ło mi zba dać nie tyl ko umie jęt no ści
zde fi nio wa nia po ję cia przez przed sta wie nie cech iden ty fi ku ją cych, ale tak że od róż nie nie
po dob nych w okre ślo ny spo sób po jęć, usta le nie cech wła ści wych, a tak że spo so bów ka te -
go ry za cji. Za le ża ło mi na tym, by uchwy cić co, zda niem dzie ci, łą czy, a co dzie li dwa
zesta wia ne ze so bą po ję cia. Aby usta lić, w ja ki spo sób dzie ci od róż nia ją bli skie zna cze nio wo
po ję cia uwzględ ni łam po ję cia, któ re w świa do mo ści naj młod szych użyt kow ni ków języ ka
trak to wa ne są ja ko sy no ni my: pra gnie nie – ocho ta; za miar – po sta no wie nie, za chę ta – 
na mo wa. Py ta łam rów nież o zna cze nie po jęć wie lo znacz nych np. wo la, my śle nie; cho dzi ło
o zba da nie, któ re aspek ty po ję cia są naj bar dziej utrwa lo ne w świa do mo ści dzie ci oraz czy
dzie ci opa no wa ły wszyst kie od cie nie se man tycz ne sło wa. 

Ba da jąc re la cję nad rzęd no ści – pod rzęd no ści, sta ra łam się, aby po le ce nie skie ro wa ne do
dzie ci by ło dla nich zro zu mia łe. Py ta łam o to, co jest „więk sze”, „sil niej sze”, a co „mniej -
sze”, „słab sze”. Dzie ci wy ko ny wa ły za da nie po le ga ją ce na sor to wa niu kart. Każ de z dzie -
ci dzie li ło kar ty na trzy gru py, tzn. po ję cia wo li cjo nal ne, men tal ne, uczu cio we. Pod
ka te go ria mi nad rzęd ny mi ka te go rie śred nie go i niż sze go po zio mu. Po sor to wa niu kart
dzieci do ko ny wa ły dal szych po dzia łów w ra mach każ dej gru py. Do bie ra ły rów nież w pa ry
wy ra zy, któ re ich zda niem są po dob ne do sie bie oraz te, któ re do sie bie nie pa su ją. Ana li -
za ta po zwo li ła spraw dzić, czy sor to wa nia dzie ci od po wia da ją ocze ki wa niom od no śnie do
hie rar chicz nej struk tu ry tak so no mii two rzo nej przez lu dzi do ro słych.

W ce lu ska te go ry zo wa nia i opi su ze bra ne go ma te ria łu po słu ży łam się wy ka zem zdol -
no ści ko gni tyw nych, za war tych w wy kła dach R. W. Lan gac ke ra. 

Każ de dziec ko no si w so bie kon ty nent nie od kry tych moż li wo ści

Omó wię tyl ko nie któ re za pro po no wa ne przez R. W. Lan gac ke ra zdol no ści po znaw cze,
któ re przed sta wię we dług hie rar chii na by wa nia ich wraz z wie kiem. Pierw szą i dru gą zdol -
ność oma wiam łącz nie, po nie waż dzie ci w swo ich wy po wie dziach ka te go ry zo wa ły ana li -
zo wa ne po ję cia na za sa dzie po do bieństw i róż nic.

• Ka te go ry zo wa nie jed nych struk tur w opar ciu o in ne oraz roz po zna wa nie po do bieństw
mię dzy róż ny mi struk tu ra mi

Zdol ność do de fi nio wa nia po ję cia po przez po rów na nie z in nym sło wem jest naj wcze -
śniej szą umie jęt no ścią zdo by tą przez dzie ci31. Przy kła dem ta kie go uję cia zna cze nia mo gą
być de fi ni cje dzie cię ce na stę pu ją cych po jęć wo li cjo nal nych i men tal nych: pra gnie nie – ocho ta,
za miar – po sta no wie nie, na mo wa – za chę ta, ro zum – mą drość. Dzie ci w de fi ni cjach opi sy -

30 Obec ność tych po jęć psy cho lo gicz nych po świad czo na jest w: W. Szew czuk (red.), Słow nik psy cho -
lo gicz ny. War sza wa 1979, Wie dza Po wsz wech na; W. Okoń, No wy słow nik pe da go gicz ny. War sza wa
1998 Wyd. Aka de mic kie „Żak”; I. Kurcz (red.), Słow nik psy cho lo gicz ny. War sza wa 2000, Wyd. Scho lar;
W. Szew czuk (red.), En cy klo pe dia psy cho lo gi...; W. Po my ka ło (red.), En cy klo pe dia pe da go gicz na.
War sza wa 1993, Fun da cja „In no wa cja”.
31 Umie jęt ność ka te go ry zo wa nia na za sa dzie po do bień stwa i róż ni cy trak to wa na jest, w ba da niach 
J. McSha ne, ja ko fun da men tal na. „Zna czy to, że czło wiek ro dzi się ze po ten cjal ną zdol no ścią do
for mo wa nia po jęć, a do kład niej do wy kry wa nia po do bieństw po mię dzy przy pad ka mi, a tak że róż nic
po mię dzy gru pa mi przy pad ków”. Por. J. McSha ne, Co gni ti ve De ve lop ment: an in for ma tion pro ces -
sing ap pro ach, Oxford 2001, s. 133.



wa ły zna cze nie mniej zna ne go po ję cia, po rów nu jąc je do zna ne go so bie po ję cia: „pra gnie nie
jest sil niej sze niż ocho ta”, „ocho ta jest słab sza od pra gnie nia”, „za miar to słab sze po sta no -
wie nie”, „po sta no wie nie jest sil niej sze od za mia ru”, „na mo wa to na pew no, a za chę ta to
coś ta kie go z lek kiej for my”, „ro zum po dob nie jak mą drość uła twia po zna nie, ale ro zum
ma ją wszy scy, na to miast nie wszy scy po sia da ją mą drość”.

• Łą cze nie prost szych struk tur w bar dziej zło żo ne

Umie jęt ność ta nie ogra ni cza się tyl ko do bu do wa nia po praw nych gra ma tycz nie zdań
z po je dyn czych lek se mów czy umie jęt no ści two rze nia słów z fo ne mów. W trak cie de fi nio -
wa nia po jęć dzie ci do strze ga ły pew ną hie rar chię i za leż ność mię dzy pro sty mi se man tycz nie
po ję cia mi a po ję cia mi zło żo ny mi, któ re obej mu ją w swo im zna cze niu ce chy se man tycz ne
prost szych od sie bie po jęć. Przy kła dem ta kiej pa ry są: wo la i pra gnie nie. Po ję cie pra gnie nie
po sia da pra wie wszyst kie ce chy zna cze nio we nad rzęd ne go po ję cia wo la z uwzględ nie niem
cech do dat ko wych. In for ma cją cen tral ną w opi sie tre ści po ję cia pra gnie nie jest okre śle nie
usil ne go dą że nia do cze goś: „pra gnie nie to bar dzo cze goś chce my”. Na treść zna cze nio wą
te go po ję cia skła da się rów nież czu cie, któ re w świa do mo ści dzie ci to wa rzy szy chce niom:
„pra gnie nie to jest bar dziej czu cie niż sło wo, któ re się wy po wia da”. Uzu peł nia ją za tem
de fi ni cje pra gnie nia i ocho ty o istot ną in for ma cję w ro zu mie niu zna cze nia słów:

Pra gnę = „Czu ję, że chcę”.
Mam ocho tę = „Czu ję, że chciał bym”

.

Dzie ci po dej mo wa ły rów nież uda ne pró by łą cze nia prost szych struk tur w bar dziej zło żo -
ne w przy pad ku pa ry po jęć: za miar i po sta no wie nie. Nad rzęd ną, a za ra zem wspól ną ce chą
tych po jęć, jest ich zwią zek z „od czu wa niem po trze by zro bie nia cze goś”. Zaś to, co róż ni
po ję cia, to sta now czość po sta no wie nia i brak sta now czo ści za mia ru. Dzie ci ka te go ry zo wa ły
za tem po ję cia na za sa dzie stwier dze nia obec no ści lub bra ku istot nej ce chy se man tycz nej,
któ ra w ich świa do mo ści słu ży do zi den ty fi ko wa nia po jęć po sta no wie nie – za miar. 

• Ka te go ry zo wa nie i uj mo wa nie da nej sy tu acji na róż nych po zio mach abs trak cji

Po rów nu jąc de fi ni cje dzie ci 7–10-let nich, stwier dzam, że ro zu mie nie zna cze nia oraz
spo sób wer ba li za cji róż nią się stop niem uszcze gó ło wie nia. Dzie ci 7–8-let nie, opi su jąc po -
ję cie, uwzględ nia ją przede wszyst kim ce chy per cep cyj ne. Dla przy kła du przy to czę de fi ni -
cję mą dro ści: „mą drość to od kry cie róż nych rze czy, wie dza o książ kach, cho dze nie do
ta bli cy i pi sa nie róż nych dzia łań, ak tyw ność, co dzien na na uka do póź na – na wet w so bo ty
i nie dzie le”. Dzie ci te do strze ga ją po do bień stwa mię dzy ta ki mi za cho wa nia mi, jak: „ma
dobre stop nie, my śli szyb ko, zna od po wiedź na każ dy te mat, czę sto zgła sza się na lek cji,
ro zu mie ma te ma ty kę, umie od róż nić do bro od zła”, i za li cza ją je do jed nej ka te go rii –
mądrość. Przy kła dy te su ge ru ją za kres zna cze nio wy po ję cia. Naj ła twiej szym spo so bem
de fi nio wa nia jest więc wy mie nia nie przy kła do wych czyn no ści, kon kret nych przed mio tów,
któ re na le żą do za kre su na zwy.

Star si ucznio wie (9–10 lat) sta ra ją się wy tłu ma czyć sens po ję cia, ope ru jąc na zwa mi
ogól ny mi, któ re od no szą się do wie lu po dob nych de sy gna tów. Przy kła dem ta kie go uję cia
zna cze nia mo że być ka te go ry zo wa nie po ję cia mą drość za po mo cą rze czow ni ków abs trak -
cyj nych: in te li gen cja, ro zum, umysł, roz są dek, mózg, in te lekt, fi lo zo fia, wie dza, edu ka cja,
świa do mość. Ta kie za cho wa nie wer bal ne dziec ka świad czy o umie jęt no ści ka te go ry za cji
na wyż szym po zio mie abs trak cji. Ujaw nia wie dzę dziec ka, od zwier cie dla zdol ność do
porów ny wa nia i uogól nia nia po jęć. 
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Dla po jęć wo li cjo nal nych i men tal nych, o na tu rze nie ma te rial nej, dzie ci nie po tra fią
po dać nad rzęd nej na zwy ka te go ry zu ją cej. Po tra fią na to miast na pod sta wie wspól nych cech
ka te go ry zu ją cych za li czać róż ne po ję cia do wspól nych ka te go rii. Umie jęt ność ta prze ja wia
się w wy od ręb nie niu po dob nych cech se man tycz nych róż nych po jęć i przy po rząd ko wa niu
ich do wspól nej ka te go rii na tu ral nej. Po ję cia roz kaz – proś ba, na mo wa – za chę ta ma ją 
w świa do mo ści dzie ci jed ną ce chę wspól ną, jest nią pró ba od dzia ły wa nia na chce nie dru gie -
go czło wie ka, pra gnie nie – ocho tę łą czy świa do me i po zba wio ne ze wnętrz ne go przy mu su
wy ra że nie swo jej wo li („chcę chcieć”), na to miast wspól ne dla po jęć za miar – po sta no wie nie
jest opi sy wa nie pla nów i in ten cji zre ali zo wa nia cze goś. To, co łą czy i to, co róż ni po ję cia
men tal ne ro zum i in te li gen cja, to ich zwią zek z my śle niem. Ro zum poj mo wa ny jest ja ko
zdol ność do po zna nia przez my śle nie, a in te li gen cja ja ko zdol ność do spraw ne go my śle nia.
W ze sta wie niu z ro zu mem po ję cie in te li gen cja wy da je się dzie ciom bar dziej for mal ne, 
bar dziej „spraw no ścio we”. 

Zaś po ję cia mą drość i roz są dek w rów nym stop niu sta no wią uszcze gó ło wie nie po ję cia
ogól ne go wie dza. Dzie ci ka te go ry zu ją mą drość ja ko „wie dzę o tym, ja kie dzia ła nie jest
do bre”, a roz są dek ja ko umie jęt ność wnio sko wa nia, ja kie dzia ła nie jest złe32. Za rów no
mądrość, jak i roz są dek w róż nym stop niu sta no wią więc uszcze gó ło wie nie po ję cia ogól -
ne go wie dza. 

• Umie jęt ność usta la nia od po wied nio ści mię dzy ele men ta mi zna cze nia róż nych
struk tur

Ist nie nie od po wied nio ści mię dzy zna cze nia mi po jęć sta no wi pod sta wę do po słu gi wa -
nia się me ta fo ra mi przez dzie ci 7–10-let nie. Me ta fo ry im pli ku ją zdol ność do twór cze go
uj mo wa nia rze czy wi sto ści33 przez dzie ci. Uję cie zna cze nia za po mo cą me ta for uła twia ło
dzie ciom wy tłu ma cze nie sen su trud ne go do zde fi nio wa nia ter mi nu, po nad to uka za ło spo -
sób in ter pre to wa nia po ję cia oraz od zwier cie dli ło po strze ga nie pew nych wła ści wo ści sło wa
istot nych z punk tu wi dze nia dzie ci. Wszyst kie opi sa ne kon struk cje prze no śne ujaw ni ły nie
tyl ko to, co uczeń wie i mó wi na te mat uczuć, ale przede wszyst kim to, jak my śli i prze ży wa.

Umie jęt ność w za kre sie usta la nia od po wied nio ści mię dzy ele men ta mi zna cze nia róż -
nych struk tur szcze gól nie ujaw ni ła się w trak cie de fi nio wa nia po jęć uczu cio wych. Po przez
od nie sie nie uczuć do rze czy, zja wisk, przed mio tów zna nych dzie ciom, a więc spro wa dze -
nie ich do kon kre tu, do po zio mu do świad cze nia, uczu cie zo sta ło w ja kiś spo sób oswo jo -
ne. Z przy to czo nych me ta for uczniow skich wy ła nia ją się na stę pu ją ce wła ści wo ści ra do ści:

– ce chy per cep cyj ne (od czu cie tem pe ra tu ry, bar wa), np. „słoń ce jest okre śle niem ra do -
ści, po nie waż jest cie płe”, „ra dość ko ja rzy im się z ko lo rem ja snym”,

– wzrost i roz wój, np. „z ta kie go pącz ka roz kwi ta my i mo że my po ka zać, że je ste śmy
ta cy ra do śni”,

– uro da, pięk no, np. „ra dość jest ta ka pięk na jak kwia ty, jak naj cu dow niej szy za pach
świa ta, kwit ną ca ro śli na to jest bar dzo pięk ny wi dok”,

– moż li wość uno sze nia się w po wie trzu, np. „czło wiek jak jest ra do sny to tak jak by się uno sił”.
Rów nie cie ka we by ły wy mie nia ne przez dzie ci ce chy se man tycz ne smut ku. Każ da 

z utwo rzo nych me ta for uwy pu kla in te re su ją ce wła ści wo ści uczu cia:

32 A. Wierz bic ka, Ko cha, lu bi, sza nu je. Me dy ta cje se man tycz ne. War sza wa 1971, Wie dza Po wszech na, s. 249.
33 K. Kor żyk, Se man ty ka ko gni tyw na – pro ble my i me to dy (kil ka uwag na tu ry fi lo zo ficz nej). W: I. No -
wa kow ska-Kemp na (red.), Pod sta wy me to do lo gicz ne se man ty ki współ cze snej. T. VIII, Wro cław 1992,
Wie dza o Kul tu rze, s. 64. 



– nie prze wi dy wal ność, np. „smu tek jest jak deszcz z pio ru na mi w pięk ny, let ni, cie pły
dzień”,

– ko lor, np. „smu tek jest ta ki jak sza rość w so bie”, „smu tek mo że być ta ki jak kruk, bo
jest czar ny jak smut na noc”, „smu tek przy po mi na ciem ność”,

– tem pe ra tu ra, np. „smu tek jest zim ny”, „smu tek jest ta ki jak zim ne, zroz pa czo ne ser ce”.
Naj bar dziej in te re su ją ce oka za ły się bo ga to re pre zen to wa ne w wy po wie dziach dzie ci

me ta fo ry z dzie dzi ną do ce lo wą mi łość, któ re se lek cjo nu ją, uwy pu kla ją i or ga ni zu ją ce chy
uczu cia z per spek ty wy dzie ci. W kon struk cjach prze no śnych dzie ci ak cen tu ją na stę pu ją ce
wła ści wo ści mi ło ści:

– ce chy per cep cyj ne (ko lor, wiel kość, kształt), np. „ser ce, któ re ko cha jest za wsze czer -
wo ne, ser ce, któ re nie na wi dzi jest za wsze czar ne”, „jak się ko goś ko cha, to ma się du -
że ser ce i otwar te dla in nych”,

– trwa łość, si łę, moc, głę bo kie przy wią za nie, np. „mi łość do da je sił je ste śmy wte dy
go to wi po ko nać wszyst kie prze szko dy”, „zwią za ny ta kim łań cu chem, za ko cha ni lu -
dzie są do sie bie przy wią za ni”, „to jest ta kie dziw ne uczu cie to zbli ża nie się do oso -
by, ta kie cią gnię cie do da nej oso by”,

– fa zo wość roz wo ju, np. „oni mie li się naj pierw za po znać a póź niej są już mał żeń -
stwem”,

– kru chość, de li kat ność, po trze bę pie lę gno wa nia, np. „mi łość jest po dob na do mo ty la”,
„do kwia tów, bo kie dy się ko cha my mi łość za kwi ta, a je śli coś się dzie je nie tak, mi łość
jak kwiat ob umie ra”, „o kwia ty trze ba dbać, tak jak o mi łość, bo jak się nie dba to ona
więd nie, mi łość uschnie”, 

– lek kość, uno sze nie na skrzy dłach, wol ność, np. „mi łość jest ta ka, że jest tak lek ko”,
„mi łość jest ta ka jak mo ty le”, „mi łość jest po dob na do dwóch la ta ją cych pta ków’, 

– brak moż li wo ści cza so wej ka te go ry za cji, np. „nie wia do mo, kie dy po wsta ła mi łość 
i wiatr”,

– sta łość i nie prze mi jal ność, np. „mi łość by ła od po cząt ku na sze go świa ta i za wsze
będzie”,

– zmien ność, nie sta łość, np. „wiatr naj pierw wie je i lu dzie się ko cha ją, a po tem wiatr
uci cha i lu dzie prze sta ją się ko chać”,

– smak, np. „mi łość jest ta ka jak pu deł ko cze ko la dek, dla te go że mi łość jest słod ka”,
„mi łość jest jak cia sto, dla te go że do cia sta wkła da się ser ce”.

War to tak że przy to czyć umie jęt no ści dzie ci w za kre sie tłu ma cze nia dzie dzi ny do ce lo wej
nie na wiść przez dzie dzi ny źró dło we. Po twier dza się, że dzie ci szcze gól nie moc no i wy raź nie
ak cen tu ją istot ne z wła sne go punk tu wi dze nia wy bra ne wła ści wo ści uczu cia:

– od czu cie bó lu, np. „nie na wiść jest ta ka jak ból i cier pie nie, bo za wsze bo li, jak ktoś
cię nie na wi dzi”,

– tem pe ra tu ra, np. „kie dy ktoś ko goś nie na wi dzi mię dzy ni mi pa nu je zim no do któ re go
cie pło nie mo że się do stać”,

– wła ści wo ści per cep cyj ne, np. „czło wiek, któ ry nie na wi dzi sta je się po nu ry, po chmur -
ny, ciem ny”, „wy glą da jak by miał pio ru ny w oczach”, 

– wła ści wo ści aku stycz ne, np. „nie na wiść jest jak strasz na bu rza i wi chu ra, bo jak się
kłó ci my to krzy czy my na sie bie i to jest strasz ny ha łas”.

Za sko cze niem oka za ło się, że dzie ci po tra fi ły wy mie nić tak wie le cech dla stra chu.
Uczu cie to nie wy wo łu je u dzie ci zbyt wie lu sko ja rzeń, a mi mo to po tra fią opi sać ta kie
wła ści wo ści stra chu, jak: 
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– ce chy per cep cyj ne (wy gląd twa rzy), np. „bla dy ze stra chu”, „bla dy jak trup”, „ma
wy łu pia ste/wy trzesz czo ne/wiel kie oczy”, „na je żo ne wło sy”, „wło sy sta ją dę ba”, „ma
otwar tą bu zię tak jak by krzy czał”, 

– nie prze wi dy wal ność, np. „gdy bo imy się cze goś, sta je my się agre syw ni i pró bu je my
roz pacz li wie się bro nić”,

– uciąż li wość, np. „ogrod nik nie mo że po ra dzić so bie z chwa sta mi, tak jak czło wiek nie
mo że po ra dzić so bie ze stra chem”,

– tem pe ra tu ra, np. „strach jest zim ny, jest lo do wa ty”,
– smak, np. „strach jest po dob ny do pie przu, bo strach to ta ka go rycz w nas”.
Me cha nizm me ta fo ry dzie ci roz po zna wa ły po przez po da nie po do bieństw i róż nic ze -

sta wia nych po jęć. Naj czę ściej uży wa ły po tocz nych me ta for, opar tych na re la cji po do bień -
stwa pew nych aspek tów zna cze nia, np. funk cji, prze zna cze nia, czy cech per cep cyj nych,
aby w spo sób ob ra zo wy przed sta wić ro zu mie nie po ję cia. 

• Umie jęt ność kon cep tu ali zo wa nia tej sa mej sy tu acji na wie le spo so bów 
(ob ra zo wa nie)

In ter pre tu jąc ro zu mie nie zna cze nia po jęć przez dzie ci, wy ko rzy sta łam waż ny pro ces
ko gni tyw ny – ob ra zo wa nie, któ ry po le ga na umie jęt no ści przed sta wie nia tre ści te go sa me go
po ję cia z uwzględ nie niem róż nych per spek tyw in ter pre ta cyj ny ch34. Na zna cze nie każ de go
wy ra że nia skła da się po za tre ścią po ję cio wą tak że coś, co R. W. Lan gac ker na zy wa kon -
wen cjo nal nym ob ra zo wa niem lub spo so bem por tre to wa nia sce ny. Mó wią cy wy bie ra okre -
ślo ny spo sób przed sta wie nia tre ści. 

Ana li zu jąc de fi ni cje, któ ry mi po słu gi wa ły się dzie ci, moż na do strzec róż ni ce w de fi -
nio wa niu po ję cia psy cho lo gicz ne go35 w za leż no ści od wie ku dzie ci. W ro zu mie niu po ję -
cia my śle nie u młod szych uczniów do mi nu je po tocz ny aspekt zna cze nio wy po ję cia; dzie ci
zwra ca ją uwa gę na zwią zek my śle nia z pa mię ta niem o czymś, kimś, po sta no wie niem cze -
goś. W świa do mo ści star szych dzie ci my śle nie opi sy wa ne jest ja ko pro ces po znaw czy.
Dzie ci kon cen tro wa ły za tem uwa gę na róż nych ce chach se man tycz nych po ję cia my śle nie.
De fi nio wa nie po ję cia na róż nych po zio mach abs trak cji świad czy o dzie cię cych umie jęt no -
ściach uj mo wa nia jed ne go po ję cia na wie le róż nych spo so bów.

Pod su mo wu jąc, dzie ci naj czę ściej ka te go ry zo wa ły jed ne struk tu ry w opar ciu o in ne
oraz roz po zna wa ły po do bień stwa i róż ni ce mię dzy róż ny mi struk tu ra mi. Naj wię cej in for -
ma cji cen tral nych naj star sze z ba da nych dzie ci po da wa ły dla po jęć roz kaz – proś ba (68%)
oraz mą drość – roz są dek (54%). Dzie ci po tra fi ły po da wać wy ra zi ste i kon kret ne in for ma -
cje oraz wy mie nić wspól ne ce chy ka te go ry zu ją ce. Na to miast w więk szo ści naj młod sze 
z ba da nych dzie ci nie od róż nia ły bli skich zna cze nio wo po jęć za chę ta – na mo wa (14%) 
i ro zum – in te li gen cja (19%). Wszyst kie ba da ne dzie ci wią za ły bo gat szy zbiór cech z przed -
sta wi cie la mi ka te go rii pod rzęd nych niż z re pre zen tan ta mi bar dziej abs trak cyj nych ka te -
go rii, ta kich jak wo la (14% naj młod szych i 34% naj star szych dzie ci). Ka te go rie pod rzęd ne
mak sy ma li zu ją bo gac two i ła twość po wsta wa nia wy obra żeń (roz kaz – proś ba, mą drość –
roz są dek), lecz dzie je się to kosz tem ich wza jem ne go za cho dze nia na sie bie, tak jak 
w przy pad ku pa ry po jęć za chę ta – na mo wa.

34 K. Kor żyk,  Se man ty ka ko gni tyw na..., s. 60.
35 Por. I. Iste re wicz, Roz wój po jęć psy cho lo gicz nych dzie ci i mło dzie ży szkol nej. Wro cław–War sza wa–
Kra ków 1965, Wyd. PAN.



Naj póź niej dzie ci na by wa ją umie jęt ność usta la nia od po wied nio ści mię dzy ele men ta mi
zna cze nia róż nych struk tur (po słu gi wa nie się me ta fo ra mi) oraz kon cep tu ali zo wa nia tej
samej sy tu acji na wie le spo so bów (ob ra zo wa nie). Naj wię cej me ta for dzie ci two rzy ły dla
dzie dzi ny do ce lo wej mi łość. Aż 83% naj star szych z ba da nych dzie ci po tra fi ło utwo rzyć
me ta fo ry, 41% po dać po do bień stwa i 21% do strze gać róż ni ce. Du żą ilość me ta for wszyst kie
ba da ne dzie ci utwo rzy ły rów nież dla dzie dzin do ce lo wych ra dość (śred nio 46%) i smu tek
(śred nio 58%). Na to miast naj trud niej by ło dzie ciom utwo rzyć me ta fo ry z dzie dzi ną do ce -
lo wą strach. Tyl ko co trze cie dziec ko w wie ku 9–10 lat oraz co czwar te w wie ku 8–9 lat
po tra fi ło two rzyć me ta fo ry. Dla dzie dzi ny do ce lo wej strach wszyst kie ba da ne dzie ci od -
szu ka ły naj mniej po do bieństw (14% dzie ci w wie ku 8–9 lat i 18% dzie ci w wie ku 9–10 lat)
i róż nic (7% dzie ci w wie ku 8–9 lat i 9% dzie ci w wie ku 9–10 lat). 

Na uczy ciel – Ko lum bem dzie cię cych umie jęt no ści po znaw czych

Opis oraz roz po zna nie dzie cię cych umie jęt no ści po znaw czych ma za sad ni cze zna cze nie
dla po zna nia pe da go gicz ne go, za rów no w wy mia rze wie dzy teo re tycz nej, jak i prak ty ki
pe da go gicz nej. Wy ja śnia nie od mien no ści dzie cię cych spo so bów ro zu mie nia i nada wa nia
zna cze nia po ję ciom jest zna czą ce dla pe da go gi ki przede wszyst kim dla te go, że łą czy się 
z usta le niem zdol no ści ko gni tyw nych dzie ci. Świa do mość na uczy cie li w za kre sie dzie cię -
cych zdol no ści po znaw czych mo że oka zać się po moc na w pla no wa niu i or ga ni zo wa niu
opty mal ne go pro ce su kształ ce nia. Zdol no ści ko gni tyw ne po ma ga ją oce nić ła twość ucze nia
się dzie ci. Świad czą one o ja ko ści mo wy i my śle nia ma łe go dziec ka, a za tem na ich pod sta -
wie na uczy ciel mo że sty mu lo wać roz wój je go mo wy i my śle nia. Wy ni ki ba dań em pi rycz nych
wy raź nie prze ko nu ją, że:

– za miast for ma li stycz nych, po zba wio nych kon tek stu ana liz ję zy ko wych – na le ża ło by
ję zy ko wą edu ka cję za czy nać w tym miej scu, w któ rym znaj du je się uczeń: od je go
osią gnięć i od tej wie dzy ję zy ko wej, któ rą on ma;

– za miast pla no wa nia za jęć dla ogó łu kla so we go – dia gno zo wa nie zróż ni co wa nych
zdol no ści po znaw czych kon kret ne go ucznia i do sto so wy wa nie do nie go wy ma gań
pro gra mo wych. Na uczy ciel wy ka zu je go to wość do te go, aby wspo ma gać wy sił ki ma -
ją ce na ce lu głęb sze ro zu mie nie tre ści po jęć i stwa rzać oka zje do wza jem ne go prze -
ka zy wa nia wy obra żeń i do świad czeń przez wszyst kie dzie ci.

Summary

Cognitive capabilities of children aged 7-10 

In this work I described cognitive capabilities of children aged 7-10. To this end I used a set of
cognitive capabilities by Langacker. The empirical research was conducted in four primary schools
in Lodz and in the Lodz region with a group of 406 children. I showed that children have bigger
cognitive capabilities than it was previously assumed in the areas of categorization, scheme creation,
finding analogies and conceptualization. An important task of today’s school is to stimulate students
to cognitive independence. It is related to developing children’s way of understanding and describing
the world. The cognitive theory enables a new approach to students. From this perspective it presents
the process of child’s understanding of ideas. There is a possibility to research subjective ways of
describing and defining the reality by children.

Monika Wiśniewska-Kin138


