
DZIECI DWU  

I WIELOJĘZYCZNE 

Wskazówki dla Rodziców, dla Nauczycieli 

uczących dzieci wielojęzyczne oraz 

Praktyków, którzy mogą spotkać się w swojej 

pracy z dzieźmi dwu lub wielojęzycznymi. 

 

 

 



Kim jest dziecko dwu lub wielojęzyczne? 

 To każde dziecko, które codziennie 

posługuje się dwoma (lub więcej) językami 

– po prostu ma z nimi kontakt. 

 

 Znajomość języków u dziecka nie musi 

być doskonała. 

 

 Nie zawsze języki te są opanowane na 

takim samym, wysokim poziomie. 

 

 

 



INFORMACJE DLA RODZICÓW 

 Dwujęzyczność pomaga dzieciom omijać 

nieistotne informacje, co poprawia ich 

funkcjonowanie poznawcze. 

 Dzieci dwujęzyczne lepiej wczuwają się  

w sytuację drugiej osoby.  

 Aktualne badania nie wykazały, aby dzieci 

dwujęzyczne były bardziej/mniej 

inteligentne od dzieci posługujących się 

jednym językiem. 

 Dzieci dwujęzyczne mogą zacząć mówić 

później, ale z reguły niwelują tę różnicę  

z biegiem czasu. 

 Jeśli Rodzice zapewnią dziecku 

wystarczający kontakt z dwoma językami, 

to każdy z nich opanuje w dobrym 

stopniu. 

 Dzieci posługujące się dwoma językami 

łatwiej i szybciej uczą się kolejnych 

języków obcych. 



 Warto pamiętać, że dzieci otoczone np. 

dwoma językami od urodzenia, uczą się 

porozumiewać za ich pomocą w sposób 

równoległy. 

 Dwu lub wielojęzyczność nie jest dla 

dzieci obciążeniem. 

 Rozwój mowy u dzieci ma początek na 

długo przed tym, zanim wypowiadają one 

pierwsze słowa. Dzieci intensywnie 

przetwarzają docierające do nich dźwięki, 

w tym mowę innych ludzi. 

 Dzieci dwujęzyczne mogą mieszać języki, 

mówić np. płynniej po polsku,  

a z większą ilością błędów np. po 

niemiecku. Jeśli zwiększy się kontakt 

dziecka z językiem słabiej opanowanym, 

jest ono w stanie po pewnym czasie 

opanować na wysokim poziomie 

wszystkie języki, którymi się posługuje.  

 

 

 



WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

 

 Jeśli chcemy, aby nasze dziecko było 

dwu lub wielojęzyczne to należy 

zwiększyć jego kontakt z językiem 

rzadziej używanym w jego otoczeniu. 

 Zaleca się, żeby dzieci miały kontakt  

z dwoma/wieloma językami w takim 

samym stopniu np. w sytuacjach życia 

codziennego. 

 Każdy język powinien kojarzyć się 

dziecku przyjemnie, np. w trakcie 

zabawy, oglądania filmów, czytania 

książek. Należy unikać sytuacji, kiedy np. 

język angielski służy do porozumiewania 

się z dzieckiem w czasie wolnym 

(zabawa, relaks), a język polski do 

wydawania komunikatów i poleceń 

(dotyczących np. nauki, sprzątania itd.). 

 Mieszanie języków jest zupełnie 

normalne i naturalne – należy tylko 

powtarzać poprawnie dane słowo, 



zdanie itd., aby dziecko wiedziało, gdzie 

popełnia błąd. 

 Mówienie dziecka w dwu lub wielu 

językach nie utrudnia mu nauki! Dlatego 

zaleca się Rodzicom by byli uważni  

i interweniowali, jeżeli ktoś sugeruje 

porzucenie przez dziecko jednego  

z języków!  

 

 

 

 

 



INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI 

 

 Dzieci dwu lub wielojęzyczne to dzieci 

wychowujące się w rodzinie, w której 

rodzice pochodzą z dwóch różnych krajów. 

 

 Dzieci dwu lub wielojęzyczne to dzieci 

np. pochodzenia polskiego, które 

przyjechało zza granicy. 

 

 Dzieci dwu lub wielojęzyczne to dzieci 

cudzoziemskie, które dopiero rozpoczęły 

naukę języka polskiego. 

 

 



WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI 

 Mieszanie języków u dzieci 

dwujęzycznych jest naturalne. 

 Niepokojące może być to, jeśli dziecko 

ma problemy w rozumieniu poleceń, 

trudności w poprawnym pisaniu  

i czytaniu w obu językach. 

 Warto poprosić o pomoc specjalistów 

mających wiedzę i doświadczenie  

w pracy z dziećmi dwujęzycznymi. 

 Dzieci dwujęzyczne mogą zmagać się  

z silnym stresem spowodowanym 

migracją. 

 Warto zwrócić uwagę na relację dziecka 

dwujęzycznego z innymi rówieśnikami. 

Często dzieci takie są odrzucane  

i traktowane, jako odmienne. Należy 

wtedy szybko zainterweniować  

i porozmawiać z Rodzicami. 

 

 



JAK POMAGAĆ? 

 Zaleca się dostosowywać materiały do 

poziomu językowego dziecka. Warto 

zgłosić Rodziców i dziecko do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w celu 

diagnozy i wydania stosownej opinii.  

 Zaleca się upewniać, czy dziecko 

prawidłowo rozumie kierowane do niego 

polecenia. W razie potrzeby udzielać mu 

wskazówek bądź wyjaśniać zadanie, 

pracę domową itd. używając innych 

słów. 

 NIE MOŻNA NAMAWIAĆ RODZICÓW 

ANI DZIECKA DO PORZUCENIA 

DRUGIEGO JĘZYKA! 

 Warto nawiązać współpracę  

z Rodzicami dziecka, jeśli jest to 

utrudnione z powodu bariery językowej 

zaleca się poszukać osoby, która mogłaby 

pełnić rolę tłumacza. 

 Język, którym dziecko nie posługuje się 

w szkole, jest mu nadal potrzebny  



w kontekście psychologicznym  

i społecznym, ponieważ dzięki niemu 

dziecko utrzymuje więź z bliskimi oraz  

z kulturą, z której się wywodzi. 

 Należy okazywać taki sam szacunek dla 

języków, jakimi posługuje się dziecko 

oraz całej kultury i uczyć takiej postawy 

pozostałych uczniów w klasie. 

 Dzieci cudzoziemskie mogą skorzystać 

z pomocy asystenta kulturowego oraz 

mieć (tak samo jak dzieci powracające  

z zagranicy do Polski) dodatkowe 

godziny języka polskiego. 

 Dzieci dwu i wielojęzyczne mogą mieć 

różne problemy i trudności, które nie 

wynikają ze znajomości kilku języków, 

lecz są spowodowane innymi 

czynnikami, tak jak u dzieci 

jednojęzycznych. 

 



 

 

INFORMACJE DLA PRAKTYKÓW 

 Zasób słownictwa dzieci dwu lub 

wielojęzycznych w każdym z języków 

może być uboższy niż u innych dzieci  

w tym samym wieku. Jednak patrząc 

całościowo – tj. biorąc pod uwagę oba 

języki zasób słownictwa jest 

porównywalny albo bogatszy.  

 Dzieci dwu lub wielojęzyczne posiadają 

bogatszy zasób słownictwa dotyczący 

życia codziennego w języku np. 



ukraińskim, zaś dotyczący szkoły  

w języku np. polskim. 

 Nie wykazano związku pomiędzy 

wielojęzycznością, a trudnościami 

szkolnymi, czy poziomem inteligencji. 

 Dzieci dwu lub wielojęzyczne nie 

przejawiają opóźnień w rozwoju mowy, 

zaburzeń językowych i trudności  

w czytaniu, pisaniu oraz uczeniu się 

częściej niż dzieci jednojęzyczne. 

 Dzieci dwu lub wielojęzyczne są 

niestety narażone o wiele częściej na 

nietrafną diagnozę zaburzeń 

językowych. 

 

 

 

 

 

 

 



WSKAZÓWKI DO DIAGNOZY dla 

psychologów, pedagogów i logopedów 

oraz innych specjalistów pracujących  

z dziećmi wielojęzycznymi. 

 

 Przed diagnozą warto poczytać  

o kulturze, z jakiej wywodzi się dziecko 

oraz o języku, jakim się posługuje. 

 Diagnozę należy poszerzyć  

o obserwację, analizę dokumentów ze 

szkoły oraz wywiad z nauczycielami, 

pedagogiem, psychologiem szkolnym itd. 

 Jeśli placówka, w której pracujemy ma 

możliwość skorzystania z tłumacza, 

warto wykorzystać tę opcję, kiedy 

dziecko nie mówi w naszym języku. 

Tłumaczem nie powinien być Rodzic lub 

inna bliska osoba dziecku. 

 W trakcie diagnozy psychologicznej 

zaleca się wykorzystywanie testów 

wykonaniowych. Należy się skupić na 



jakościowej ocenie wyników, a nie 

ilościowej.  

 W trakcie diagnozy pedagogicznej  

i logopedycznej zaleca się korzystanie  

z diagnozy funkcjonalnej pozwalającej 

określić mocne i słabsze strony dziecka. 

 Pisząc opinie psychologiczno-

pedagogiczno-logopedyczne należy 

szczegółowo opisać możliwości dziecka 

w zakresie rozwoju językowego. 

 Jeśli chcielibyśmy zbadać rozwój 

językowy – badanie należałoby 

przeprowadzić w obu językach, którymi 

posługuje się dziecko. 

 W ocenie sytuacji dziecka należy brać 

pod uwagę nie tylko znajomość języków, 

ale również sytuację rodzinną, 

zdrowotną, ekonomiczną i społeczną. 

 Dwujęzyczność dzieci i ich 

diagnozowanie jest bardzo dużym 

wyzwaniem dla specjalistów, dlatego 

należy ciągle poszerzać swoją wiedzę  



i umiejętności w tym zakresie, aby trafnie 

dokonywać diagnozy i skutecznie 

pomagać uczniom oraz ich Rodzicom. 

 Pomocne materiały i informacje do 

diagnozy i pracy terapeutycznej  

z dziećmi wielojęzycznymi znaleźć 

można na stronie Bilingualism Matters 

Kraków. 

 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych: 

http://dwujezycznosc.info/ 

http://www.bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk/ 

http://langusta.edu.pl/bm/ 

 
  Na podstawie materiałów udostępnionych przez międzynarodową organizację 

Bilingualism Matters – oddział krakowski działający przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz ulotek „Więcej niż jeden język – podstawowe informacje dla rodziców 

dzieci dwu i wielojęzycznych”, „Więcej niż jeden język – podstawowe informacje dla 

praktyków pracujących z dziećmi dwu i wielojęzycznymi” oraz „Więcej niż jeden język – 

podstawowe informacje dla nauczycieli uczących dzieci dwu i wielojęzyczne” opracowanych 

przez: dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, mgr Paulina Szydłowska, mgr Joanna Durlik, 

powyższy artykuł opracowała: 

Aleksandra Smoła 

Pedagog 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie  

http://dwujezycznosc.info/
http://www.bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk/
http://langusta.edu.pl/bm/

