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w Katowicach 

 

 

„Praca z nagraniem – zasady efektywnej pracy z obcojęzycznym tekstem słyszanym – 

doskonalenie metod pracy rozwijających rozumienie tekstu słyszanego” 

 

 

Najpierw powinniśmy się zastanowić, co rozumiemy pod pojęciem „sprawności 

rozumienia ze słuchu”. A więc, sprawność rozumienia ze słuchu jest to czynne posługiwanie 

się językiem, czyli produkcja powinna być poprzedzona wcześniejszą pracą nad rozumieniem 

i rozróżnianiem elementów języka. Jest ono podstawą samodzielnych wypowiedzi i niezbędną 

umiejętnością w komunikacji. 

 

Rozwijając u uczniów w/w sprawność należy pamiętać o zastosowaniu następujących zasad: 

 

• ZASADA 1 – Dobór tekstów, na których uczymy rozumienia ze słuchu powinien 

odpowiadać sytuacjom, w jakich chcemy, by uczeń skutecznie się komunikował. 

• ZASADA 2 – Teksty powinny być interesujące i dobrane tak, aby nieznajomość 

wyrazów i występujących w nich struktur językowych nie uniemożliwiała uczniowi 

globalnego rozumienia. Jeśli w tekście pojawią się nowe struktury lub wyrazy, to należy 

je wprowadzić i przećwiczyć przed wysłuchaniem tekstu. 

• ZASADA 3 – Słuchanie ze zrozumieniem ma zazwyczaj charakter selektywny. W takim 

wypadku należy ukierunkować słuchanie tekstu u ucznia na uzyskanie określonej 

informacji. 

• ZASADA 4 – Słuchanie ze zrozumieniem wiąże się z określonym celem, jaki motywuje 

słuchającego do koncentracji na tekście. Dlatego przed wysłuchaniem tekstu należy 

zadać uczniowi konkretne zadanie, którego nie może wykonać bez zrozumienia 

określonych informacji z tekstu. 

• ZASADA 5 – Zadanie postawione uczniowi nie powinno wiązać się z dodatkowymi 

trudnościami. Jego wykonanie ma być sygnałem zrozumienia tekstu słyszanego. 

• ZASADA 6 – Nie należy uczniowi wyjaśniać i tłumaczyć wszystkiego, ponieważ 

kształcimy globalne rozumienie i domysł, przyzwyczajamy do niepewności  

i częściowego rozumienia. Przede wszystkim sprawdzamy rozumienie ogólnego sensu, 

a potem dopiero rozumienie szczegółów. 

• ZASADA 7 – Praca nad rozumieniem tekstu słyszanego powinna uwzględniać 

ćwiczenia poprzedzające usłyszenie tekstu, ćwiczenia podczas słuchania tekstu oraz 

ćwiczenia po jego wysłuchaniu. Właściwa ich kolejność to: 

 

➢ zogniskowanie uwagi uczniów; 

➢ powtórzenie potrzebnych struktur oraz wyrazów; 

➢ wprowadzenie nowego materiału pojawiającego się w tekście słuchanym; 

➢ podanie zadania do wykonania na podstawie tekstu; 

➢ słuchanie tekstu i wykonanie zadania; 

➢ kontrola rozumienia globalnego; 

➢ kontrola rozumienia szczegółowego; 

➢ ćwiczenia potekstowe, za pomocą których przechodzimy do innych sprawności 

językowych, a mianowicie mówienia i pisania. 



Należy pamiętać o tym, że wszystkie techniki rozwijania sprawności rozumienia  

ze słuchu są zarazem technikami kontroli rozumienia, a więc i technikami testowania. Ucząc 

sprawności nie wystawiamy ocen, a jedynie informujemy o tym, czy odpowiedzi są właściwe 

oraz pomagamy w prawidłowym wykonaniu zadań. W przypadku, gdy uczeń ma problem  

ze zrozumieniem tekstu, pomagamy mu jeszcze raz wysłuchać tekst, by umożliwić  

mu samodzielne wykonanie zadania. Testując zaś – wystawiamy oceny tuż po wykonaniu przez 

ucznia zadania. 

 

Rozwijając u uczniów sprawność rozumienia słuchania musimy pamiętać o zastosowaniu 

następujących technik: 

 

• techniki ćwiczeniowe poprzedzające słuchanie (zastosowanie na lekcji następujących 

technik – przewidywanie wyrazów, jakie mogą pojawić się w tekście; skojarzenia 

tematyczne; wyraz nie pasujący do pozostałych; wprowadzenie nowego materiału 

językowego występującego w tekście); 

• techniki ćwiczeniowe towarzyszące słuchaniu (zastosowanie na lekcji następujących 

technik – dopasowywanie – „posłuchaj i dobierz odpowiedni obrazek”; szeregowanie – 

„posłuchaj i ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności”; ustne dyktando – „posłuchaj  

i narysuj”; układanie – „posłuchaj i zrób”); 

• techniki ćwiczeniowe następujące po wysłuchaniu tekstu (zastosowanie na lekcji 

następujących technik – ćwiczenie typu Prawda – fałsz; wielokrotny wybór; pytania  

i odpowiedzi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


