
Jak wspierać dziecko dwujęzyczne? 
(wskazówki dla Nauczycieli uczących dzieci wielojęzyczne, a w tym dzieci uchodźców 

oraz dla Rodziców) 

  Uchodźcy z Ukrainy to przede wszystkim dzieci, które potrzebują wsparcia, 

zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz opieki psychologicznej. Po zaspokojeniu 

najważniejszych potrzeb, dzieci uchodźców mogą rozpocząć naukę w polskich szkołach. 

Pojawia się tutaj kwestia nauki języka polskiego przy jednoczesnym posługiwaniu się 

językiem ojczystym, m.in. ukraińskim/rosyjskim. Omówienie pojęcia dwujęzyczności w 

obecnej sytuacji staje się niezwykle istotne.   

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. Wszystkie dzieci uchodźców 

ucząc się w polskich szkołach i mając kontakt z językiem polskim stają się dziećmi 

dwu/wielojęzycznymi. Dzieci dwu i wielojęzyczne nie doświadczają opóźnień rozwoju 

mowy, zaburzeń językowych czy trudności w uczeniu się częściej niż dzieci jednojęzyczne, 

lecz są narażone na nietrafną diagnozę zaburzeń językowych.  

  Dzieci z Ukrainy, które nie rozumieją języka polskiego lub dopiero zaczynają się go 

uczyć mogą zostać objęte pomocą m.in. dołączając do polskich klas. W szkołach 

organizowane są również dodatkowe godziny języka polskiego. Wielu nauczycieli może 

również rozpocząć kurs języka polskiego, jako obcego, co pozwoli na dostosowywanie się do 

nowej sytuacji. Dzieci uchodźców w niektórych polskich szkołach spotykają swoich 

rówieśników z Ukrainy, które od lat żyją i uczą się w Polsce. To na pewno ułatwi im 

integrację z zespołem klasowym  

i pomoże w odnalezieniu się w nowej, stresowej sytuacji. Poza dopisywaniem dzieci do 

polskich klas powstają oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy, które pozwolą uczyć 

się języka polskiego, dostosowywać się do polskiego systemu edukacyjnego. W takich 

oddziałach uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczyciela, czyli osobę, która mówi w ich 

języku, realizują program i mają dodatkowe godziny z języka polskiego. Klasy 

przygotowawcze pomagają dzieciom uchodźczym i cudzoziemskim w funkcjonowaniu w 

polskiej szkole, w aklimatyzacji i pokonaniu traumy. Część z nich zapewne wróci wraz ze 

swoimi Rodzicami do swojego kraju po zakończeniu wojny, ale część z nich pozostanie w 

naszym kraju na stałe bądź na dłuższy czas. Dlatego kwestia dwujęzyczności staje się tutaj 

bardzo ważna. 

  Warto podkreślić, że 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. W przypadku 

bardzo małych dzieci przybywających z Ukrainy, ale i innych krajów, warto zaznaczyć, że 

rozwój mowy 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 ukraińsku. 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 PRZYBYWAJĄCYCH Z DZIEĆMI  

Z INNYCH KRAJÓW, W TYM Z UKRAINY 

  Jeśli mamy taką możliwość (dotyczy Rodziców, którzy znają język polski) i 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. 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 PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI PRZYBYWAJĄCYMI 

Z UKRAINY I/LUB INNYCH KRAJÓW 

  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 również dzieci 

cudzoziemskie, a w aktualnej sytuacji to dzieci uciekające przed wojną, które dopiero 

rozpoczęły naukę języka polskiego. 

  Nauczyciele powinni pamiętać, że 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 (zarówno ukraińskim, jak  

i polskim). Warto poprosić o pomoc specjalistów mających wiedzę i doświadczenie  

w pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Dzieci dwujęzyczne mogą zmagać się z silnym stresem 

spowodowanym migracją, a w obecnej sytuacji często po traumatycznych przeżyciach. Warto 

zwrócić uwagę na relację dziecka dwujęzycznego z innymi rówieśnikami. Może zdarzyć się, 

że dzieci takie będą odrzucane i traktowane, jako odmienne. Należy wtedy szybko 

zainterweniować i porozmawiać z Rodzicami. 

  Oczywiście 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. 

  Warto pamiętać, że praca z dziećmi uchodźców to przede wszystkim integracja ich 

samych, ale również ich rodziców w życie szkoły. Praca z rodzicami z Ukrainy, ale również 

z polskimi rodzicami ma znaczący wpływ na stosunek polskich dzieci do cudzoziemców. To 

poglądy rodziców w dużej mierze kształtują postawy ich dzieci. Podczas spotkań z polskimi 

rodzicami, należy mówić i zapoznawać ich z kulturą ukraińską. Wysłuchiwać należy ich 

obaw, które są zrozumiałe i wskazywać na korzyści, jakie niesie nauka w klasie różnorodnej 

kulturowo i językowo. Powinno się również zorganizować wspólne spotkania rodziców 

polskich i ukraińskich. 

  Nadrzędnym celem jest zapewnienie dzieciom z Ukrainy bezpieczeństwa oraz 

udzielenie im pomocy psychologicznej. Następnie należy wdrożyć działania integracyjne, do 

których zaliczyć można edukację rówieśniczą. U młodych uczniów z Polski należy 

kształtować umiejętność poszanowania odmienności kulturowych i religijnych. Do tego 

zaliczyć można angażowanie dzieci do wspólnego tworzenia gazetek szkolnych, 

uczestniczenie w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

  Warto wziąć pod uwagę, że dzieci uchodźców przeżywają szok kulturowy 

przejawiający się napięciem psychicznym spowodowanym trudnościami z adaptacją 

psychologiczną do nowego kraju i kultury. W obliczu wojny silne jest poczucie utraty  

w odniesieniu do pozostałych na Ukrainie członków rodziny i przyjaciół, poczucie tęsknoty  

i odrzucenia w nowej kulturze. Pojawia się niepewność, co do właściwych sposobów 

zachowania się, zachwianie poczucia własnej tożsamości, zdziwienie, lęk. Szok kulturowy to 

pewien proces adaptacji do nowej odmiennej kultury, przejawia się kilkoma fazami. Na 

początku różnice kulturowe są intrygujące, ale potem pojawia się: dezorientacja, zaskoczenie  

i poczucie zagubienia w nowym otoczeniu. Często towarzyszy temu poczucie izolowania od 

środowiska szkolnego. Następna faza to reintegracja – tj. wyczerpanie. Uchodźcy odrzucają 

nową kulturę postrzeganą nie tylko, jako odmienną, ale jako tą „złą”. Wina za niepowodzenia 

zostaje zrzucona na środowisko. Kolejna faza to autonomia - uczniowie znają już zasady 

panujące w nowej kulturze, odzyskują poczucie kontroli i powraca chęć kontaktów 

społecznych. Ostatnia faza to niezależność – uczniowie są w stanie funkcjonować zgodnie  

z nowymi regułami, ale jednocześnie zachowują dla siebie wartości kultury z kraju 

pochodzenia. Sprawnie zaczynają porozumiewać się w języku polskim, jak  

i języku ojczystym. 
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