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Abstrakt

Jedn¡ z kluczowych kompetencji, która jest niezb¦dna ka»demu i równie wa»na dla
wszystkich oraz pozwala na funkcjonowanie we wspóªczesnym ±wiecie, jest znajomo±¢ j¦zyków obcych. Dlatego te» wa»nym celem edukacji na ka»dym etapie nauki
jest nabywanie tej kompetencji b¡d¹ zdobycie podstawy do dalszego ksztaªcenia
w zakresie opanowywania j¦zyka obcego. Nauczanie j¦zyka jest niezwykle trudnym
zadaniem dla nauczycieli. Jego efektywno±¢ zale»y od wielu czynników. Wªa±ciwe
podej±cie do uczniów, znajomo±¢ ich psychiki i mo»liwo±ci, odpowiednie pomoce
oraz motywuj¡ce metody i techniki ksztaªcenia przynosz¡ efekty.
W niniejszym artykule przedstawione zostanie zjawisko wizualizacji, które bardzo cz¦sto obecne jest w procesie nauczania-uczenia si¦ j¦zyka obcego. W otaczaj¡cym ±wiecie dominuj¡ dwie kategorie, dzi¦ki którym poznajemy nowe zjawiska i rzeczy. S¡ to obrazy i sªowa. Ich wzajemne wyst¦powanie i przenikanie si¦ w procesie
zdobywania wiedzy korzystnie wpªywa na efekty tego procesu. Nale»y podkre±li¢,
»e zarówno sªowo uªatwia zapami¦tanie obrazu, jak i obraz skojarzony z tekstem
jest efektywnym sposobem zapami¦tania przekazu werbalnego. Zasadne jest wi¦c
przedstawienie na pocz¡tku niniejszego artykuªu roli obrazu i postrzegania wzrokowego. Nast¦pnie, bior¡c pod uwag¦ fakt, »e wybór metody w nauczaniu-uczeniu
si¦ jest niezwykle istotny i w du»ej mierze wpªywa na efektywno±¢ tego procesu,
podj¦ta zostanie próba szczegóªowego zdeniowania metody wizualizacji.
Elementy wizualizacji, która jest technik¡ lepszego zapami¦tywania, budowania systemu skojarze« oraz wprowadzania w dobry nastrój, wspomagaj¡ metod¦
uczenia si¦, bazuj¡c¡ na kanale wzrokowym. Obraz wykorzystywany w procesie nauczania uczenia si¦ przyci¡ga uwag¦, dostarcza wielu informacji, wspomaga rozumienie i rozpoznawanie, a tak»e uªatwia zapami¦tywanie, przetwarzanie i organizowanie nowych informacji oraz motywuje do aktywnego uczestniczenia w zaj¦ciach.
Dlatego te» istotn¡ rol¦ na lekcjach j¦zyka obcego odgrywaj¡ ±rodki wizualne, które
wspomagaj¡ wykorzystywane techniki i metody ksztaªcenia.
W ko«cowej cz¦±ci niniejszego artykuªu autorka omawia miejsce pomocy wizualnych w±ród innych ±rodków dydaktycznych oraz ich znaczenie w procesie nauczania-uczenia si¦ j¦zyków obcych. Dziaªania te podparte zostan¡ przykªadami wykorzystania metody wizualizacji.

obraz, wizualizacja, pomoce wizualne, sªownik obrazkowy, gra,
pomoce multimedialne
Sªowa kluczowe:
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Abstract

One of key competences, essential for everyone and equally important, allowing people to function in the contemporary world, is the knowledge of foreign languages.
Therefore, a signicant aim of education at every stage of learning is to acquire and
develop linguistic competence resulting in the further mastery of a foreign language.
Teaching a foreign language is a very dicult task for teachers. Its eectiveness
depends on many factors. The best results can be achieved by adopting an appropriate attitude towards pupils, the knowledge about their psyche and abilities,
adequate teaching aids, motivating methods and techniques.
In this article we will try to study visualization, which is very often presented
in the process of teaching-learning foreign languages.
In the world, there exist two major categories, thanks to which we get to know
new phenomena and notions such as images and words. Their mutual appearance
and interaction during learning favourably aect the process discussed in the article.
Also, worth mentioning is the fact that the very word facilitates image as well as
the image associated with the text creates a more eective way of memorization
of the verbal transmission. Therefore, it is very important to show in the present
article the role of image and visual sensing.
Moreover, considering the fact that the choice of a method in the process of
teaching and learning is signicant and it largely inuences the eectiveness of this
process, we will try to dene in detail the method of visualization.
Visualization, which is a technique of better memorization, builds a system of
associations and is also a technique of creating a good mood which supports the style of learning based on the visual memory. The image, which is used in the process of
teaching and learning strengthens attention, provides many pieces of information,
supports understanding and remembering. Besides, the very act of processing and
organizing new information motivates learners to active participation in classes.
Therefore, the visual methods are very important during foreign language lessons. They support a lot of techniques and methods. In the nal part of the given
article we will try to show the place of the visual aids amongst other teaching techniques. Furthermore, we will dene the importance of visual aids and introduce
a lot of examples of using the method of visualization.

picture, visualization, educational visual aids, picture dictionary, game, multimedia aids
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Obraz i jego znaczenie w otaczaj¡cym nas ±wiecie
wiat, który nas otacza, zdaniem Marii Jagodzi«skiej (1991), mo»na
scharakteryzowa¢ za pomoc¡ dwóch kategorii, tj. sªów i obrazów:
W postaci obrazów odbieramy wszystko to, co dziaªa bezpo±rednio na narz¡dy zmysªów  barwy, zapachy i d¹wi¦ki, przed-
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mioty z otoczenia, ludzie i ich dziaªania, zjawiska przyrody, zdarzenia, których jeste±my ±wiadkami. Sªowa natomiast s¡ symbolami bezpo±rednich podniet i zast¦puj¡ je w percepcji, dzi¦ki
czemu mo»emy uzyskiwa¢ informacje o rzeczach i zdarzeniach
dawnych lub przewidywanych, odlegªych, doznawanych przez innych ludzi, a tak»e o tre±ciach ogólnych i abstrakcyjnych. (Jagodzi«ska, 1991, s. 7)
Obrazy mog¡ równie» rozszerza¢ granice naszego ±wiata zewn¦trznego
poprzez np. ilustracje, fotograe, lmy, dzieªa sztuki, które dostarczaj¡ nam
informacji o tym, co jest dla nas niedost¦pne w bezpo±redni sposób (tj.
o rzeczach, miejscach, zdarzeniach itp.). Warto doda¢, »e nie tylko ±wiat zewn¦trzny, ale i nasz ±wiat wewn¦trzny jest reprezentowany zarówno werbalnie, jak i obrazowo (np. poprzez my±li, wspomnienia, marzenia). Reprezentacje te mog¡ by¢ ze sob¡ zgodne b¡d¹ nie, mog¡ si¦ uzupeªnia¢ i sprawia¢,
»e odbiór b¦dzie bogatszy, peªniejszy (Jagodzi«ska, 1991).
Wedªug innego podej±cia sªowa i obrazy s¡ to znaki, którymi ludzie posªuguj¡ si¦ oraz za pomoc¡ których przekazuj¡ sobie ró»ne informacje. Znak
jest traktowany jako bodziec odbierany zmysªami, który dostarcza informacji na temat oznaczanego przedmiotu (Jagodzi«ska, 1991).
W zwi¡zku z powy»szym nale»y podkre±li¢, »e obrazy stanowi¡ gªówny
sposób reprezentacji otaczaj¡cego nas ±wiata. S¡ one istotnym skªadnikiem
ludzkiego do±wiadczenia i peªni¡ bardzo wa»n¡ rol¦ w procesach poznawczych, a tak»e w procesie komunikowania si¦ ludzi oraz przekazywania informacji i tre±ci kulturowych. wiadczy o tym fakt ich wyst¦powania w ka»dej
rozwini¦tej cywilizacji, niezale»nie od czasu i miejsca jej powstania.
Obecnie przekaz informacji jest oparty w bardzo du»ym stopniu na obrazie, gdy» efektywno±¢ kodu obrazowego jest wy»sza ni» kodu sªownego.
Innymi sªowy, percepcja wzrokowa odgrywa wiod¡c¡ rol¦ w spostrzeganiu.
Badania Berna Steinbrinka (Szpilska, 2006) wykazaªy, »e zapami¦tujemy
10% z tego, co przeczytali±my, 20% z tego, co usªyszeli±my, 30% z tego,
co zobaczyli±my, 40% z tego, co usªyszeli±my i zobaczyli±my jednocze±nie
oraz 80% z tego, czego do±wiadczyli±my osobi±cie. Nale»y podkre±li¢, »e zarówno sªowo uªatwia zapami¦tanie obrazu, jak i obraz skojarzony z tekstem
jest efektywnym sposobem zapami¦tania przekazu werbalnego. Jest to prawidªowo±¢ powszechnie znana w psychologii uczenia si¦ (Jagodzi«ska, 1991).
Jednak wy»szo±¢ mnemiczna obrazów nad sªowami sprawia, »e maj¡ one
bardzo du»e znaczenie w edukacji zarówno dzieci, jak i dorosªych.
System wzrokowy charakteryzuje si¦ mo»liwo±ci¡ szybkiego rejestrowania i przetwarzania wielu bod¹ców. Percepcja wzrokowa jest ponadto w wy-
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sokim stopniu zorganizowana, gdy» napªywaj¡ce bod¹ce s¡ selekcjonowane,
a uwaga skupia si¦ jedynie na istotnych w danej sytuacji aspektach.
Obraz przekazuje informacje o wyst¦powaniu, o relacjach przestrzennych,
o cechach przedmiotów (kolorze, wygl¡dzie, ksztaªcie itp.), o stosunkach wielko±ci i ilo±ci. Obraz trójwymiarowy ukazuje gª¦bi¦ oraz ruch w przestrzeni (np.
lm, animacja komputerowa). O przewadze obrazu nad sªowem ±wiadczy równie» jego pojemno±¢. Mo»e on pomie±ci¢ du»¡ ilo±¢ informacji przy zachowaniu
zwi¦zªo±ci, zwarto±ci i przejrzysto±ci. Potwierdzeniem powy»szego mo»e by¢
stwierdzenie, »e jeden obraz mówi wi¦cej ni» tysi¡c sªów (Jagodzi«ska, 1991).
Coraz cz¦±ciej obraz zast¦puje tekst pisany, co powoduje pewnego rodzaju uproszczenie, uªatwienie zrozumienia danego przekazu. Jest to spowodowane rozwojem techniki, wkroczeniem do »ycia codziennego i rozprzestrzenieniem si¦ w nim mediów audiowizualnych. atwo±¢ odbioru daje tak»e
mo»liwo±¢ dotarcia do osób, które przejawiaj¡ trudno±ci w rozumieniu tekstu pisanego. Dlatego te» techniki audiowizualne s¡ szeroko wykorzystywane
w wielu dziedzinach, mi¦dzy innymi w edukacji (Szpilska, 2006).
Obraz pomaga w szybszym i skuteczniejszym zapami¦tywaniu ró»nych
informacji. Speªnia on szereg funkcji psychologicznych i dydaktycznych:
 zwraca uwag¦ uczniów na dane zjawisko, wzbudza nie tylko ich zainteresowanie, ale i anga»uje ich emocje;
 motywuje do aktywnego uczestniczenia w zaj¦ciach;
 przekazuje informacje (samodzielnie lub w poª¡czeniu z tekstem);
 uªatwia zapami¦tywanie, przetwarzanie i organizowanie nowych informacji, dzi¦ki skojarzeniom wizualnym;
 wspomaga rozpoznawanie, rozumienie i rozwi¡zywanie problemów
(Szpilska, 2006).
Oprócz tych cech Jan Mªodkowski (1998) wymienia szereg innych zalet
obrazów wizualnych. Autor wskazuje na szybko±¢ ich spostrzegania przez
czªowieka (dzi¦ki symultanicznemu charakterowi tego procesu), du»¡ pojemno±¢ informacyjn¡, wysok¡ precyzj¦ zawartych informacji, naturalno±¢
w odbiorze, znikom¡ zale»no±¢ od wpªywów kulturowych, a tak»e mo»liwo±¢
modykacji, która dokonuje si¦ dzi¦ki aktywno±ci u»ytkownika.
Mimo przedstawionych wy»ej zalet obrazu, Maªgorzata Szpilska (2006)
zauwa»a, »e nie nale»y traktowa¢ obrazu jako ªatwego medium, gdy» sposób
jego percepcji nie jest naturalny i oczywisty, lecz wymaga wiedzy, uprzednich
do±wiadcze«, systemu warto±ci, rozumienia aktualnej sytuacji i kontekstu
kulturowego. Innymi sªowy, przekaz obrazowy wymaga wysiªku intelektualnego, gdy» obraz mo»e si¦ przyczyni¢ do lepszego zrozumienia tre±ci tylko
wtedy, gdy zostanie wªa±ciwie odczytany.
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Wymienione cechy obrazu ±wiadcz¡ o wa»no±ci i skuteczno±ci pomocy
wizualnych jako ±rodków dydaktycznych stosowanych w procesie nauczaniauczenia si¦ j¦zyków obcych. Jednak nale»y pami¦ta¢ o ich wªa±ciwym doborze, tj. o dostosowaniu ich do wieku, mo»liwo±ci i cech uczniów.

Denicja metody wizualizacji
Raport krajowy na temat stanu wizualizacji uczenia si¦ w Polsce pozwala wskaza¢ kilka dziedzin, w których metoda wizualizacji jest wykorzystywana najcz¦±ciej. S¡ to mi¦dzy innymi:
 edukacja (na przykªad nauka j¦zyków obcych, kursy szybkiego czytania, kursy szybkiego zapami¦tywania, nauczanie osób z problemami
rozwojowymi, takimi jak upo±ledzenie umysªowe, autyzm, dysleksja),
 medycyna (na przykªad jako metoda relaksacyjna, terapia naturalna,
metoda rozwoju pami¦ci),
 reklama,
 technologia informacyjna,
 sztuka (Szpilska, 2006).
Aby lepiej zrozumie¢ omawiany problem, przedstawimy denicj¦ wizualizacji za Maªgorzat¡ Taraszkiewicz (2000): Wizualizacja to metoda wykorzystuj¡ca naturalne umiej¦tno±ci kreowania w my±lach obrazów rozmaitych stanów rzeczy. To trening wyobra¹ni i praca na wyobra»eniach stanów
przeszªych, aktualnych i przyszªych  dla ich lepszego pami¦ciowego opracowania lub dokonywania nowych interpretacji i rekonstrukcji do±wiadczenia
(s. 135). Autorka wyja±nia, »e wizualizacja to przede wszystkim technika
lepszego zapami¦tywania, budowania systemu skojarze«, ale tak»e technika wprowadzania w dobry, przyjemny nastrój oraz technika widzenia zmian
i potrzeb, czyli konsekwencji wynikaj¡cych z realizacji pewnego stanu rzeczy.
Wizualizacj¦ mo»na traktowa¢ jako styl uczenia si¦, który bazuje na wzrokowym kanale odbierania informacji oraz wizualnym systemie reprezentacyjnym, je±li chodzi o przetwarzanie i wydobywanie tre±ci (Szpilska, 2006, s. 6).
W±ród zalet stosowania tej metody mo»na wymieni¢ m. in. ekonomi¦
czasu (proces uczenia si¦ przebiega szybciej i skuteczniej), pomoc w rozumieniu tre±ci poprzez skojarzenia, trwaªo±¢ zapami¦tanych informacji i ªatwo±¢ ich odtwarzania, wi¦ksza jasno±¢ przekazu, zainteresowanie odbiorców,
ªatwo±¢ skupienia ich uwagi, zach¦ta do sªuchania, rozwijanie zainteresowa«
i aspiracji, wzrost integracji i spójno±ci zdobytej wiedzy.
Jednak metoda ta, zdaniem badaczy, nie jest pozbawiona wad. Nadmiar
±rodków mo»e rozprasza¢ odbiorców, a posªugiwanie si¦ wyª¡cznie pomo-
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cami wizualnymi mo»e spowodowa¢ brak namysªu intelektualnego (nale»y
wi¦c uzupeªnia¢ pomoce wizualne sposobami werbalnymi). Warto równie»
pami¦ta¢, »e pomoc wizualna nie zast¡pi nauczyciela oraz »e w ksztaªceniu
j¦zykowym wa»na jest te» interakcja z innymi lud¹mi. Ponadto nie zawsze
stosowanie tej metody jest uzasadnione, gdy» dobór ±rodków dydaktycznych
zale»y od rodzaju przekazywanych tre±ci (Szpilska, 2006).
Obecnie trudno wyobrazi¢ sobie lekcj¦ z dowolnego przedmiotu bez
wspomagania przekazu sªownego obrazem. A wykorzystanie obrazu nale»y
do metody wizualizacji. Metoda ta jest cz¦sto stosowana wªa±nie w nauce
j¦zyków obcych, mo»na nawet powiedzie¢, »e wspóªcze±nie lekcja j¦zyka nie
istnieje bez wspomagania wizualnego. Obraz wykorzystywany jest w nauczaniu uczeniu si¦ praktycznie wszystkich aspektów, sprawno±ci i kompetencji
j¦zykowych oraz kultury kraju j¦zyka docelowego.

Pomoce wizualne w±ród ±rodków dydaktycznych
rodki dydaktycznie peªni¡ w procesie nauczania-uczenia si¦ wiele funkcji, które zale»¡ od stosowanych metod i form nauczania oraz od doboru
technik stosowania ±rodków. Marian Lelonek (1990) wyró»nia nast¦puj¡ce
funkcje ±rodków dydaktycznych:
 motywacyjna (wywoªanie zaciekawienia, zainteresowania, wzbudzenie
ch¦ci i gotowo±ci do uczenia si¦ i ró»nych dziaªa«),
 poznawcza (uªatwienie poznawania rzeczywisto±ci),
 ksztaªc¡ca (rozwijanie zdolno±ci poznawczych, rozwi¡zywanie problemów na podstawie posiadanej wiedzy i umiej¦tno±ci),
 wychowawcza (ksztaªtowanie odpowiednich postaw, opinii, pogl¡dów,
umiej¦tno±ci pracy w zespole),
 kontrolna (werykowanie zdobytej wiedzy i umiej¦tno±ci, ocena ich
opanowania).
Maj¡c na uwadze kryterium emitowanych bod¹ców, które oddziaªuj¡
na receptory, czyli bod¹ce wzrokowe, sªuchowe i wzrokowo-sªuchowe, w±ród
±rodków dydaktycznych mo»na wyró»ni¢: ±rodki wizualne (okazy, modele,
przedmioty, obrazki itp.), ±rodki audytywne (audycje radiowe, nagrania itp.),
±rodki audiowizualne (lmy, audycje telewizyjne itp.) oraz dalsze ±rodki dydaktyczne (podr¦czniki, zeszyty ¢wicze«, sªowniki itp.) (Lelonek, 1990).
Z uwagi na to, »e informacje, które s¡ percypowane przez czªowieka
w czasie uczenia si¦, maj¡ swe ¹ródªo w zmy±le wzroku, w artykule skoncentrujemy si¦ przede wszystkim na ±rodkach wizualnych. Nale»¡ do nich
ró»nego rodzaju okazy przyrodnicze, preparaty i kolekcje, modele statyczne
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i dynamiczne, przyrz¡dy do demonstracji, do mierzenia i liczenia, przyrz¡dy
do obserwacji i eksperymentowania, przyrz¡dy poliwalentne, zestawy logiczne, takie jak klocki, patyczki, karty, a tak»e obrazy, obrazy symboliczne,
projektogramy, anelogramy, obrazy lmowe nieme, przezrocza (Lelonek,
1990). Obecnie do pomocy wizualnych mo»emy zaliczy¢ tak»e lmy, slajdy, grak¦ komputerow¡, modele zyczne, obrazy, plakaty, mapy, tablice,
schematy, ilustracje itp. (Taraszkiewicz, 2000).
Raport wizualizacji nauczania-uczenia si¦ przedstawia uporz¡dkowan¡
klasykacj¦ pomocy wizualnych (b¡d¹ mediów wizualnych). W szerokim
znaczeniu s¡ to wszelkie no±niki informacji odbierane za pomoc¡ wzroku.
W w¦»szym rozumieniu poj¦cie to ogranicza si¦ do pojedynczych obrazów
statycznych (nieruchomych) lub serii obrazów statycznych, którym nie towarzyszy przekaz d¹wi¦kowy, oraz do tablic i urz¡dze« technicznych, sªu»¡cych
do przekazywania obrazu (na przykªad rzutnika, projektora, tablicy interaktywnej). Do pomocy wizualnych zalicza si¦ wi¦c obrazki w podr¦cznikach,
magazynach, na osobnych arkuszach, widokówki, fotograe, obrazki, mapy,
plakaty, plansze itp., a nawet rysunki wykonane kred¡ na tablicy. Obrazy ruchome, którym towarzyszy d¹wi¦k (np. lmy) tworz¡ odr¦bn¡ grup¦,
okre±lan¡ jako media audiowizualne.

Cechy pomocy wizualnych stosowanych w nauce j¦zyka obcego
Ilustrowanie tre±ci werbalnych odpowiednim obrazem, jak twierdzi Jerzy Brzezi«ski (1987), odgrywa du»¡ rol¦ w nauczaniu i uczeniu si¦ j¦zyka
obcego. Ilustracja speªnia funkcj¦ po±rednika pomi¦dzy poj¦ciem, jakie istnieje w umy±le ucznia, a nowym poj¦ciem, które przyswaja on w j¦zyku
obcym. Towarzyszy temu cz¦sto tªumaczenie (zewn¦trzne lub wewn¦trzne)
na j¦zyk ojczysty, które pozwala upewni¢ si¦, czy dane poj¦cie zostaªo zrozumiane prawidªowo. Taraszkiewicz (2000) podkre±la, »e obraz jest trzy razy
bardziej skuteczny ni» samo sªowo, a poª¡czenie sªowa z obrazem daje sze±ciokrotnie lepsze efekty ni» wykorzystanie samego sªowa. Autor wspomina
równie» o tym, »e a» 75% wiedzy nabywamy drog¡ wzrokow¡. Wspóªdziaªanie
obrazu z warstw¡ werbaln¡ jest wi¦c najkorzystniejsz¡ sytuacj¡ dla ucz¡cego si¦, gdy» wsparcie tre±ci sªownych ilustruj¡cymi je obrazami wpªywa na
ogóª podwy»szaj¡co na uzyskiwane efekty (Brzezi«ski, 1987).
Materiaªy wizualne znacznie uªatwiaj¡ organizowanie procesu nauczania
uczenia si¦ j¦zyka obcego. Maj¡ one wiele zalet, mi¦dzy innymi:
 dobrze dobrane pomoce wizualne, u»yte w sposób kreatywny, pobudzaj¡ uczniów do natychmiastowej reakcji i osobistego zaanga»owania;
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 materiaªy wizualne s¡ zawsze urozmaicone: zmienia si¦ ich wielko±¢
(du»e  pomocne w pracy z caª¡ klas¡, maªe  rozdawane uczniom),
forma, a nawet koloryt (biaªo-czarne fotograe, kolorowe rysunki, obrazy), dzi¦ki czemu pobudzaj¡ tak»e ciekawo±¢ uczniów;
 pomoce wizualne pozwalaj¡ na du»¡ dowolno±¢ wykorzystania, zarówno do jednego zestawu tematycznego, jak i przy ª¡czeniu kilku tematów; mog¡ by¢ te» u»ywane na wiele ró»nych sposobów: od powtarzania poszczególnych wyrazów  po dyskusj¦, czy te» przy konstruowaniu
wypowiedzi pisemnej; nauczyciel mo»e oprze¢ na nich caª¡ lekcj¦ lub
wykorzysta¢ je tylko w pojedynczych ¢wiczeniach (Szplit, 2010).
Aby pomoce wizualne speªniaªy swoj¡ rol¦ w sposób wªa±ciwy, powinny
charakteryzowa¢ si¦ pewnymi cechami. Przede wszystkim, tak jak i inne pomoce naukowe i ±rodki techniczne, musz¡ uªatwia¢ uczniom nauk¦, zwi¦ksza¢
atrakcyjno±¢ zaj¦¢ w sposób bezpieczny, ªatwy i praktyczny, by nie utrudnia¢
pracy nauczycielowi i uczniom (Pamuªa, 2003). Pomoce te powinny w sposób jednoznaczny ilustrowa¢ rzeczywisto±¢ oraz powinny by¢ adherentne,
by umo»liwia¢ kojarzenie danej nazwy z wyra¹nie ilustrowanym poj¦ciem.
Musz¡ by¢ one adekwatne do tematu, mo»liwie najlepiej ilustrowa¢ dane
zjawisko, a tak»e mie¢ dobr¡ jako±¢ techniczn¡.

Przykªady wykorzystania pomocy wizualnych
na lekcjach j¦zyka obcego
Jak ju» zostaªo wspomniane, w obecnych czasach nauczyciel dysponuje
szerokim asortymentem pomocy wizualnych. S¡ to wszelkiego rodzaju obrazki, naklejki, karty pracy, karty obrazkowe, plakaty, ilustracje, historyjki
obrazkowe, prezentacje multimedialne itp. Postaramy si¦ poni»ej pokaza¢
sposób wykorzystania tych pomocy na lekcjach j¦zyka obcego.
rodki wizualne stosowane s¡ przede wszystkim w trakcie wprowadzania,
zapami¦tywania i utrwalania nowego sªownictwa. Wykorzystuj¡c na przykªad plansz¦, map¦, obrazek, plakat, widokówk¦ czy fotogra¦, nauczyciel
ilustruje now¡ leksyk¦. Jest to szczególnie pomocne w sytuacji, gdy desygnatu, do którego odnosi si¦ dany wyraz nie ma w klasie lub trudno go przynie±¢,
by pokaza¢ uczniom. Za pomoc¡ ilustracji przedstawiaj¡cych czynno±ci ªatwo wprowadza si¦ tak»e czasowniki. Ponadto obrazek, naklejka czy wªasny
rysunek, umieszczony obok nowego wyrazu, znacznie uªatwia zapami¦tanie
go. Gdy wprowadzane s¡ poj¦cia z jednego kr¦gu tematycznego, warto jest
grupowa¢ je wokóª jednego rysunku (Pamuªa, 2003).

92

Obraz sªu»y tak»e jako bodziec w nauczaniu mówienia. Maªgorzata Pamuªa (2003) proponuje kilka technik wykorzystywanych w tej sytuacji. Po
pierwsze jest to odgadywanie tre±ci obrazka, co dostarcza uczniom informacji bez odwoªywania si¦ do tªumaczenia. Nale»y pami¦ta¢ o pozostawieniu luki informacyjnej, aby zadanie nie byªo zbyt oczywiste, a zarazem nudne i niekomunikacyjne. Mo»na zaprezentowa¢ na przykªad obrazek tylko jednej grupie, by pozostali, za pomoc¡ formuªowania domysªów i przypuszcze«, mogli
odgadn¡¢, co on przedstawia. Inn¡ technik¡ jest zgadywanka obrazkowa, która polega na przedstawieniu uczniom kilku obrazków, widokówek, ilustracji.
Ucze« wybiera jeden z nich (nie informuj¡c pozostaªych, który wybraª) i opowiada jego tre±¢. Zadaniem innych jest zidentykowanie wybranego obrazka.
Wyszukiwanie ró»nic to kolejne ¢wiczenie, które wykorzystuje dwa obrazki ró»ni¡ce si¦ kilkoma szczegóªami. Pamuªa (2003) proponuje dwie formy pracy t¡ technik¡. Uczniowie mog¡ pracowa¢ indywidualnie (tj. sami odnajduj¡
ró»nice i prezentuj¡ je w formie monologu) lub w parach (ka»dy z uczniów ma
jeden obrazek i w trakcie dialogu wspólnie z koleg¡ wskazuje ró»nice).
Innym ciekawym i zarazem prostym ¢wiczeniem jest przerobienie obrazka na komiks. Uczniowie na przylepnych karteczkach tworz¡ chmurki komiksowe z tekstem, które przyporz¡dkowuj¡ do odpowiednich postaci na
ilustracjach. Istnieje przy tym mo»liwo±¢ tworzenia wielu wariantów dla danej sytuacji obrazkowej. Mo»na tu wykorzysta¢ fotograe rodzinne, obrazki
z gazet czy zatrzymany kadr lmu.
Kolejn¡ technik¡, która umo»liwia wywoªanie dªu»szej wypowiedzi, jest historyjka obrazkowa. Ucze«, w oparciu o seri¦ obrazków, ukªada logiczny ci¡g
zdarze«. Mo»na te» przeksztaªci¢ to ¢wiczenie, tj. zaprezentowa¢ uczniowi opowiadanie, do którego b¦dzie musiaª uªo»y¢ obrazki w odpowiedniej kolejno±ci
(przy czym celem tego ¢wiczenia jest ksztaªcenie rozumienia ze sªuchu).
Z kolei wnioskowanie z obrazka i pytania do niego to ¢wiczenie polegaj¡ce na opowiedzeniu przedstawionej sytuacji, na wnioskowaniu, przypuszczeniach oraz zadawaniu pyta« zwi¡zanych z ilustracj¡.
Na uwag¦ zasªuguje niew¡tpliwie wykorzystywanie pomocy wizualnych
w konstruowaniu sªowników, które stosowane s¡ na pocz¡tkowym etapie nauczania. Sªowniki sªu»¡ zarówno do pracy w szkole, jako uzupeªnienie i pogª¦bienie tre±ci wprowadzanych na lekcji, jak i do samodzielnego korzystania
w celu powtórzenia, utrwalenia b¡d¹ rozszerzenia leksyki.
Utrwalanie zdobytych wiadomo±ci mo»e przybiera¢ równie» charakter zabawowy. W trakcie gier uczniowie ucz¡ si¦ ªatwiej i ch¦tniej. Mo»na gra¢ zarówno na lekcjach, jak i w domu. Bardzo cz¦sto w trakcie ró»nych gier i zabaw
wykorzystywane s¡ pomoce wizualne. Stosuje si¦ je na przykªad w grze Bin-
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go, która mo»e mie¢ ró»ne formy i mo»e by¢ modykowana w zale»no±ci od potrzeb i pomysªów nauczyciela. Inn¡ popularn¡ gr¡ obrazkow¡ jest Memory. Polega ona na odkrywaniu dwóch spo±ród wielu uªo»onych na stoliku obrazków
i odnajdywaniu identycznych par. W innej wersji mo»e to by¢ szukanie par: obrazek i napis w j¦zyku obcym, obrazek i jego przeciwie«stwo (np. du»y-maªy)
lub odnajdywanie par znaczeniowych (np. mama-tata, babcia-dziadek) itp.
Na elementach wizualnych oparte s¡ równie» liczne pomoce multimedialne. S¡ to ¢wiczenia do tablic interaktywnych, j¦zykowe gry komputerowe,
sªowniki multimedialne.
Podsumowuj¡c, nale»y stwierdzi¢, »e dobrze dobrane i u»yte w kreatywny sposób pomoce wizualne, pobudzaj¡ uczniów do natychmiastowej reakcji.
Materiaªy te przez swoj¡ ró»norodno±¢, estetyk¦, atrakcyjno±¢ wzbudzaj¡
ciekawo±¢ i motywuj¡ do dziaªania. Pomoce wizualne pozwalaj¡ na du»¡ dowolno±¢ wykorzystania w ró»nych sytuacjach na lekcji i w domu, w pracy
z caª¡ grup¡, w parach, czy indywidualnie. Pomoce te wspomagaj¡ wprowadzanie sªownictwa, jego utrwalanie, rozwijanie wypowiedzi. Ilustruj¡ tak»e
zjawiska gramatyczne, abstrakcyjne. S¡ one wykorzystywane jednocze±nie
jako element zabawowy, który zach¦ca do uczenia si¦ j¦zyków obcych.
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