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POJĘCIE JĘZYKA MOWIONEGO

Polski język mówiO'Ily do tej rpo1ry jest mało zbadalny, ,co jest Qgólnie znanym faik:,tem. W oota!tnim jednak czasie ta odmiana języika wzbudza oo["!az
to wię!k,sze ·zaintocesowame jęzY'~O'znawrców 1 •
Sam termin "jęzJk mówiony" używany bywa w rróżnych znaczeniach
i 'Z różnymi intencjami wartościrujący'm:i. M. K:niagininowa podlkreśla, że
język mówiony ma zastosowanie w IJ"o:zmowie, jest więc reald!wwany w
przemijającej wypawiedzi ustnej, a "jego ·cechą chaTakterystyczną jest
(w poró,wnwniu z językiem :pisanym) mniejsza ścirsłość i mniejsza staranność w wyrażaniu unyśli" 2 •
Z. Klemensiewicz traktuje język mówiony jako jedną z zasadniczych
odmian języka ogólnego i na:zywa go językiem potocznym 3 . Zdaniem tego
badacza język ;potoczny występuj·e najczęściej i najiil!aturalniej w postaci
dialogu oraz rzadziej w postaci monologc>wej. Pierwszą postać naeywa
językiem potocznym konwersacyjnym, drugą językiem potocznym monologowym4. S. Urbańczyk zaś ikwestionuje istnienie osobnego języka
mQinologowego, ktocy według niego bardzo się 21bliża do literockiego5 .
Najtrafniejszą interpretację języka mówionego dał ostatnio A. Furdal,
który tym mi:anem dk:reśla "języ;k ueywa:ny rp rzez społeczeństwo dla celów ,przede wszystkim komunikatywnych, choć nie wyłączając poznawczych i emocjonalnych, bez k1órych żaden język 1stnieć nie może"6. I dalej stw~ier•d:za: "Jest to języlk, jaJkim się posługujemy rna co dzień, używaPor. J. M a y e n, O stylistyce utworów mówionych. Wrocław - Warszawa - Kraków 1972; K. P i s ark o w a, Składnia rozmowy telefonicznej . Wrocław - Warszawa Kraków - Gdańsk 19'i5; N. P er c z y ń ska, Wybrane cechy składniowo-stylistyczne pol~zczy zny mówionej. Wrocław Warszawa - Kraków - Gdańsk 1975 ; Mi ej ska potszczyzna
mówio na. Metodotogta badań. Katowice 1976.
' Encyklopedia wiedzy o prasie. Kraków 1976, s. 111.
• Z . K l e m e n s i e w i c z, W kręgu języka literackiego i artystycznego. Warszawa 1961,
s. 116.
• Tamże, s. 122.
' s. U r b a ń czy k, Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, (W:) z dziejów
powstawania języków narodowych t literackich. Warszawa 1956, ss. 9-36.
1 A. F u r d a l, Klasyfikacja odmtan współczesnego języka polskiego. Wrocław 1973, s. 14.
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jąc

go jako

środka

porozumienia na tematy wspólne nam w szystkim, a
do zajęć domowych, posHków, ubrania, pogody, dojazdów do pracy, rozrywek dtd. Pod rwzględem 'budowy gramatycznej
jest on dość jednolity, a slowniko:wo nr~zbyt ll'Ozbudowany. Ma ·charakter
najbarrdziej uniwersalny i tak jest odczuwany przez ;przeciętnych prrzedstarw1ideli społeczeń·stwa"7. Jego peŁna nazwa, zdaniem Fu11dala uwzględ
niająca stosunek do innych odmian, polwinna <brZJmieć: język potoczny
mówiony kulturalnys.

więc odnoszące się

JĘZYK

MÓWIONY I

JĘZYK

PISANY

Zagadnienie stosunku języka mówinnego do języka pisanego można
ujmować 'z różnych punktów widzenia, np. z psychologicznego punktu
-vv1dzenia (kiedy język mÓ>wiony i jęzJ71k piis any traktuje się jako odrębne
fo:r my psychicznego zachowania człowieka), z socjolinrgwistycznego punktu
widzenia (kiedy ma się na uw'ardz.e typy kontaktów językowych, sytuacji
aktów mowy zmiennych i zró-żnicowanych społec:zm'ie), z językoznawcze
go punktu widzenia (na płasz,czyźnie wyodrębnienia odmiennych cech
języka mówionego i pi·s anego oraz ich rwzajremnego rwpływu) i z metodycznego punktu w-irdzenia (ukazanie sposobów ·realizacj'i wzajemnych
związków języka mówionego i pilsanego w pracy nad ks:ztałtowaniem
języka uczniów).
Nas interesuje tu językoznawczy, psychalingwistyczny i socjolingwistyczny aspekt zagadnienia. Różnica między językiem mówionym a pisanym sprowadza się nie tylko do sposobu, trybu przekazania wypowiedzi.
Ona tkwi głęboko w postawie mówiącego i piszącego, w środkach języko
wych i swoistych warunkach ich użycia. Język mówiony jest spontaniczny, improwizowany, dopuszczający pewne potknięcia i wykolejenia; ję
zyk pisany- staranny, wygładzony, wytwór świadomej pracy językowej.
W wielu wypadkach język mówiony zależy o d reakcji słuchacza, może
podlegać zmianie w zależności od tej r eakcji. Natomiast język pisany nie
zależy od reakcji adresata. Ważnym czynnikiem kom unikatywnej, a szczegó1nie ekspresywno-impresywnej zawartości wypor~,viedzi ustnej s ą pro·zodemy: intonacja z melodią, akcent, pauzy, które uczestniczą w cyzelowaniu tworzywa wyrazowo-składniowego9. Wreszcie doniosłą rolę w uzupełniarniu języka mówionego odgrywają: kontekst konwersacyjny, konE'ytuacja, mimika i gesty.
Ogólnie można wydziel>ić trzy typy kontaktów językowych ludzilO:
1 Tamże,

s. 14
s Tamże, s. 15.
' Z . Kle m e n s i e w i c z, op. cit., s. 116.
10 W. L u b a ś, Językoznawstwo i język. Poglądy 1976, nr 10, s. 18.
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ogólnojęzyko·wy,

lokal11y i indywidualny. Pierwszy występuje wtedy, gdy
mówiący (piszący) p~rtzygotowuje 'U·p r.zednio swoją wy·powie.dź T przekaz;u je ją za :pośredn"ictwe1n ŚirtOtdlków masowej ~informa-cji (ra~dli~o, telewizja,
druk). Po1nieważ ~odbiorca jest 'ma:sovry, społec7Jn!ie bard~zo zróżnicowa1ly,
t err\:st n1ależy budrować -vv ten sp1osób, aby !był zrozumiały powszechnie
przez wszystkich lu~dzi bez w'zględu ·na pozro~m lwyl{ształcenia i wyrobie·nia k~ult~uralnego. Ta.k ie tek-sty o;praoowują ·z·w ykle ~p·olitJ11cy, którzy
s\vto je 1\;vypo~wied'zi adTesuj ą ·d·o szerdkiego ogółu ·społec:zeństwa. Drugi
typ k·o nt a;k tu ję:zyk·oweg o -vvystępuje ~w mniejszych \g ru·p ach społeczny·eh,
l<ie dy mó·wiący i słu!ehając)r lffi·ogą na\viązać ~bezpnśrednią kon;we-:rsację:
1
na 'Zeb~ra11iu, ·p od·c\z as wykła,du i.iJp. W taJkim i\v·y padik·u 'Zach~o\wrunie słu·cha
czy ·m·oże ~mieć 'V\7!pływ na kształt formal11y i treści·owy wy.p owiedzi. ZarÓV\7n ·o n,aJdawca, j'ai~ i ~odb;iorca tek·stu 1zachow!ują się aktyvVlniie i \vymieniają SIWOje role. Wreszcie trzeci typ kontaktu ma najczęściej miejsce w
1
dia1og·u. R·oZJmów cy \V tok·u rozmow'y .zm i.eniają s w'o je f:u.n k·c je :nadaw~~z!O
... odb~torc:ze. ·0 1b ie ·s trony zwykle ·wiele ·wied·zą ~o sdbre, ~dlartego .też ich teksty 1nogą być bu~d!owan1e z pewnytroi nii~edopo·wiedze.nlia'mi i aJ;u rz jami. Fo~r
ma języko1wa w tym typie k ·dntaktu może ;być zigiQid!na -z priZyz·w yezajenratm i •mówiących, treśc'tą ic-h rozmowy i !stosunkiem ~d~o omawia!Ilych
1

1

1

S[Jra;w.
Kształt

stylistyezny :\;vypowiedzi ·zależny jerst pT·zeld e wszystlm1m ,o d typtl :ko:nJtaJktu językowego: innymi ·Ślrod:ka1mi ję'z~ytkiOWJ'lffii ;posługujemy się
p•odcZla's U'r oie zysteg·o 'ptrzemówienia, in~n.ymi p~odc~zas TO!ZffiO\v·y z niez,b yt
dobrze na'm . ~narną osobą, jeszre-ze inn)limi podczas poga:wędl{i z bliskim
kolegą . . S'taramy s1ię ~b :udlować -swoją wypowiedź tak, ~aby j-a.k najle1piej
speŁniła zamierzony cel
mając na uwa:d·z e 'ZiarÓWlilO adresata, jak i sytuację,

w jakiej

się ~odbywa wyporwiedź.

mó·w innym i pisanym =o d rd awna rzaprzątał
uwagę b~ard·aezy. C·h . Bally istwie~dza: "W rozmowie ·p rawie zawsze sytu.
ac'ja j-est ·dana. Rze'c.zy, ·o którj7ic:h !Się mó-W,1, a}bo ·są stale przed o-czyma,
albo te1ż m:ogą być latw:o II)irzywolane. Nia tomiast ·pis'zący musi sam stworzyć s olbie tę sytuację, uł~ ożyć ją 1na (n !o wo prz:e z 'właści\:ve use;erego1wanie
pojęć. Gd~y bie1
rZ'e1my ~d:o :rąk 'Pi óro, (m :a ·m y ~do~ 'd yspo·z ycji ezas, m~ożemy
swoboid nie 'zastanavviać się, ~wybierać, 'kom'binow·ać. I ·wreszcie to, c.o jest
rrapisa1ne, jest :p~rzeznac~on:e .do czytania. Możemy ·~ięc uw.zględnić wolny
ezas , :k tó.rym ·dJr:sporriować będ'zie ·ozyte1n~~k ·dla zroz.u·m ienia tego, a '\ V razde . 'P0 1t'rZ1eby, dla po!wtf:órn.e go ·p rzeczytan'i!a. T·o .'właśnie skła!da się na
sz·c.zegól!n~e {Jlblic:z e język.a pisanego. Rozumiemy, dla·czego nie jest on
i n'igdy ·n ie będzie identyczny z językiem mówio·n ym. Może on oczywiście
z:b.Iiżyć .się do języka 1mówioneg·o, ·może wzorować się na niim, lecz naślladowranie t~o jest zavvsze przeiksz;tałeeniem lub ideformacją"1t.
Stols un·ek

między języtkiem

1

1

'

11

.

StyListyka BaUy'ego. Wybór tekstów. Wars zawa 1966, s. 102.
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Natomiast W. Winog·r adow twierdzi, że "prawie w ka±dej mowie pis€'11mej tkwią elementy mowy ustnej, a prawie każda mowa ustna, o ile
tylko 1nie spflowadza się do krótkich replik, zawiera formy języka pisanego"12.
A. Lam podkreśla, że istotne są relacje między stylami, między sposobami wy.powiadania :się w mowie i na piśmie. Według n1.e go dadzą się
wyróżnić dwie przeciwstawne postawy: "Pierwsza polega na ostrym przecilwsta•wien:iu obu tych języków. Język pisany, w świetle tego stanowiJS/ka,
powinien być ·s zczególnie ukształtowa•ny i wypielęgnowany - niejako
sztuczny w s wojej 1kUinsz;towności i 'konwencjonalności środków. Ta sztuczność staje się wówczas .zaletą, przedlmii()ltem studiów, określoną sprawnością, kwalifikującą do ipOsługi:warili•a się słowem n'a piśmie. Co więcej podobne wymaga'Ilia stawia się wówczas językowi mówionemu w jego
użyciach publicznych. Rozwija 1 się osobna sztuka pięknego i skutecznego mówienia - retoryka. MówiO'lly język retoryczny wykazuje podobne
cechy, :co ozd-obny i hogato ukształtowany język literatury, chwyty właś
ci>we retoryce i ;poetyce zbliżają się do s'~ebie (...).
Druga .postawa jest lniechętna ,sztU!ozności. Retoryka staje się wówczas oik,reśleniem negatywnym, a w :cenę •rośnie naturalność, traktowana
jako zbliżenie ·się języ.ka pisanego, literackiego do pewnych 1s tylów mowy
potoc1z nej"l 3 •
StanOlWisko kompromisowe ·zajął z. KlemensieWiicz. Zauważa on, że
"stosunek dwu podstawowych odlmran języka ogólnego, tzn. języka potoczneg·o i literackiego, jest rozwojowo niertozerwalny i bardzo ścisły:
język łlit•eracki opiera :się na języku mówiQnym, ·a'le na odWTót język literacki siLnie oddziaływa na język potoczny"14.
Właściwy ·o pis całeg-o polskilego języka mówionego jeszcze nie :z:ostał
dokonany. Ogólna cha•r akteryst)'lka języka literackiego za,waTta jest w podręczn~ka·ch gramatyki QPisowej i słowmikach, nie zostało jedinak okreś
lo ne, co z tego jest potoczne, a co :należy do innych Jego odmi:an. Mimo
to moż.na ehy;ba oczeld:wać, że w niedalekiej prlzyszłości pOJWStaną ~ace
na interesujący nas temat. Niemniej jednak niektóre ·c echy naszego ję
zyka po•tocznego namucają się uwadze. Talk więc język mówiony creprrezentuje z całą pewnością słow:niiC:two ekspresywne, potoczną fll"a'zeologię
stałą C'echuje konkretność i obrazowość. Mówiąc zaś ;o składni języka pot•ocznego, wspomnieć trzeba o typowych dla niej konstrukcjach: częstsze
występovV<anie ·zdań pojedynczych W •m owie nrż IW języku pffian.ym; gdy
chodzi o zdanda złożdne, to język mówjlony j-est mniej skłonny do podł'zęd" W. W i n ogra d o w , Zagadnienie narracji wypowiadawczej w sty!tstyce, (W:)
styListyki. Warszawa 1937, s. 131.
" A. L a m, J ęzyk pisany i język mót.v iony. Literatura 1976, nr 30, s. 11.
" z. K l e m e n s i e w i c z, op. cit., s. 123.
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nych nrż pisany; .częstsze :występowanie równowa·żników ·Zidań, zdań n ro minalnych i elips w · języku mów'iidnym niż .p is anym. Oczywiście, więcej
tego ~rodzaju knnstl'!uktcji ·z aobserwujemy rw dialogach, a nieco mniej w
monologach.

ZASADY PRACY NAD ROZWOJEM JĘZYKA MÓWIONEGO UCZNIÓW

Bada:cz brytyjski, B. Bernstein, rozróżnia dwa rodzaje n1owy: mowę
\;vypraco\va~ną i 'mowę (Jigran1czoną. Mowa ograni~ctZona w poró\vnaniu ·z
wypifacowaną cha~ralkteryzuje się m.in. uboższym słownic~bwem (szc-zególnie dotyczy to uży.dila ~spój:nilkbw wyrażających związki logiczne i pr.zyezyno~'VV>o-Sl{utl-{owe), ·zreduk·owaną wartośc-ią symlboliczną, nasileniem stałych •z'wiązkó\v f'razeol~ogic\znyC'h, prostszymi strukturami sikład:niowymi
i t~p.15
Wled'łu~g Be:rnsteiina 'mowa ,o g•r anicz·o na Z\Vią·zana jest ze Ś!ftodo\visk·a.mi
słabszymi ekonomi1czno~sp·ołecznie . Rzutuje o·n a ·we 'właściwy sobie sposób :n a TOiz;wój =u·mysłowy rd zieci wywod·zących się Z takich Środowis·k,
V\ 7. pływając jedJn.oc:ześn·iJe ·niekol'\Zjl1Stnie ·n a proces 'P rzyswajania wi€d·zy
szkolnej IPOd'a wa·n ej z reguły ·\ v ·m ·o wie ·w yp.r ae<lwanej. Wynikają :z tego
określon·e k·o nsekweniCje ·dla praktytki dydaktycznej w szikole. Dzieci z
mową o·graniczoną mogą uczyć się sl{.u teczd1'e pod warun'k iem zastosowania 'Od·p owiedniego progTam·u rod:d·ziaływań zindywi~dualizowanych mnierzającyc·h 'ZaróWlno 'd·o T{)IZ·Woju .spraw~nioś=ci językowej, jak i .n auczania efektywnJ71Ch lspDSI(1!bów przyswajania ·w ied'z y .szk·o lnej.
W świetle ·dotyc·hczaso~wej prn~ktyki 1 teotii ·d y-daktyki języka można
sformulować ·główn·e ·z a,s ady pracy na'd kształtowaniem języ·ka mÓ\Viio ne.
,
go ucznlo'w :
1. STWARZANIE MOTYWóW MóWIENIA

Ważne

jest stworze·n ie sytuacji sp·rzyjający·ch wzajem,nemu komuni1
kowaniu się, 'Zasięganiu i U·dzielaniu informacj i, sta·vv·ianiu pytań i dawaniu odpowied·z i lub wyjaśtnień. Chodzi o to, aby uczniowie tnogli
i chc'ieli się ·wypowiadać.
Niem.n iej ·wa·żną rzeczą jest d-ostrzeganie przez uczniów licznych korzyści płynącyc-h z posiadia nej sprawności języknvvej. "SprBJwność mówienia
stwierdiz:a Z. Klemensiewicz
oddaje ·n ieocenione u·sługi w
na·bywaldi·u .n owej wiedzy, w ~określainiu 'Własnego ·s tanowi.s ka, w dyskusji i polemice, w najrraz:ma\itszych sytuacjałeb życia prywatnego i publiC'zts B. B er n s t e i n, SoctaL Structure, Language and Learni ng, (W:) The Psychotogy
Langu.age, Thought and Instruction. J.P. De Cecco (ed.). London -

Toronto 1969, ss. 89-103.
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nego: w diziałalności pelityczniej i społecztnej, w kręgu zawoido:wym i towaTz:ynskim, przy ntauce i :?1ahawie"16.
Chodzi też •O to, a1by uc7l!liiowiie mieli prz~kananie, że epxawność ta
nie jest daJrem Wll,odznnyun, a•}e wytrrikiem stałej pracy Il!ad sobą.
2. KORELACJA P RACY NAD
MYŚLENIA

KSZTAŁTOWANIEM

JĘZYKA

MóWIONEGO

Z

ROZWOJEM

UCZNIÓW

Zasada ta oparta jest na przekon:a!niu o istniejąrcej obiektywnie zai myśleniem, :między poziomem TO'ZWoju języ
ka i ipOJZi:omem !rlozwoju umysłowego ucznia oraiZ •r ozwojem jego zdoln:ości
leżnośd1 między językiem

myślowych17.

Sposoby realizacji tej zasaidy W'i!dzą metodycy :w specja:1nych ćwi:cze
niach ·z zakresu logicznego myślenia, obserwacji i ta!kiej oT.g.anizacjli zajęć dydalk<tycznych, które by zapewniały samodzielność myślenia uczniów18.
3. WSPÓŁZALEZNOść MIĘDZY JĘZYKIEM MóWIONYM A PISANYM

xównież oparta jest na przekonaniu o istnieją, cej obiektywustnej i pisanej odmiany języka. Na język ucznia oddziałują przede wszystkim dwie odmiarny języka literackiego: normatywno-dydaktyczny ję·zyk :podręczników ,gzkoLnJ71Ch i wzorowany na nim pogada1!1ek rn:auczydela ·ora·z język artystyczny literatury. Lektura utworów
liteJI"aokich mo'że •być dookornałą pomocą w k'Siztałtowan!iu języka mówionego pod warunkiem, że nauczyciel bęcł:zJie z nich !korzystał umi·ejętnie
i ostrożnie. Gzym irnnym bowiem jest język <literatury, a ozym innym
język, k't órym pasrugiwać się ma uczeń czy w przyszłości doJI"osły w cod:zdennym Olbcowaniu z ludźmi 'i: w pracy •z:aJwodowej. Język utworu literackiego n1e tyle doetaTic.za wzo'rców :mówienia, oo uwrażliwia odbiorr-cę
na sposoby fOTfllloiW'a'nia języka. Pokaz:uje tmożliJWości, jaki:mi język dy<Sponuje.
Poztrawanie w toku nauki sz;k:ołnej utworów literacikich wydaje się
nadzwyczaj ważne dla raz1hUdowywa·niia ·się ·znaczeń wyrazów określają
cych właściwoś·ci pSJ'ichiezne ludrzi i srtosutnki społeczne. Zetknięcie się
z literacikimi charr-akte:r ystyka:mi postaci, porównaniami i przenośn'iami
wpłynąć może na wzbogacenie semaJntyczl!lej wan;twy języka ucznia. Opowiadanie, plan, streszczernde - to formy wypowiedzi, kt6rych ćw]czen~e

Ta zasada

nie

jediności

" z . Kle m e n s i e w i c z, o potrzebie kształcenia sprawności mowy. Nowa Szkoła 1961,
nr 4, s. 11.
" Por. A. Jur k o w s ki, Ontogeneza mowy i myśLe nia. Warszawa m75, ss. 8-120; R.
Z e r a ń s k i, Rota werbattzacji w czynnościach poznawczo-myśLowych. Poradnik Językowy
1976, nr 8, ss. 365-373.
" Por. W. P t a s z y ń s k i , Kształtowanie języka ucznia przy zasto sowaniu w sk azań Logik i.
Cw i czenia w mówieniu i pisaniu - pr6ba uzupełnienia tradycyjnej metodyki. War szawa . 1970.
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opiera ~ię .często n a lekturze, czasem róWinież lektura jest punktem wyjścia .do ćwiczeń polegaj ących na obserwacji życia. Układ aJn ie planów na
podstawie czytanek przydaje ·się ido ·uikładan'la planu dyS!Pozycyjnego
własnYich wypo:vviedzi ucznia. W:y'różri1anie opilsu, opowiada!Iliia i dialogu
w utworze literaJCikiJm prowadzi bezpośrednio do kształcen~a tych fOI"lll
wypowiedzi w oderwaniu od lektury.
Szczególne miejsce w pracy nad ksZ!tałtowamem języka mówionego
uczniów zajmują swobodne wypowiedzi rn a temat lektury. Słusznie podkreśla W. Plasterni:ak, ·że spełniają one funkcję dydaktyczną już tylko ze
względu na SaJm akt wyipowliledzi, rale poza tym są istotnym elementem
procesu uczenia się i wyrazem działalności myślowej1 9 • W zwiąlJku z tym
sformulował on dwa wJSkazaJilii•a praktytczne:
"1) Wszelkie analizy dzieł literackich w szkole należy :wzpoc,zynać od
swobodnych wypowiedzi uczniów na temat tych dzieł. Wypowiedzi te
pozwalają bowiem określić stopień T'Ozumienia utworów.
2) W swobodnych wypowiedziarc h na temat lektury wysuwa młodzież
zagadnii.enia istotne, Zlwią•za:ne z .główną treśc'ią utwoTU, ezęsto najbardziej
emocjonujące. Ze względów psychologicznych i dydaktycznych powi:nmy
one wyznaezać kierunek pracy nad dziełem litera•c kim" 20.
W ćwiczeniach językowych występuje uczeń ezytrmie, jako wypowiadający swe własne myśli i uczucia, korzystając w miarę poziomu nauczania zaróWll!o ·z elementów treściowych i fO'f!malrrych 'ZJdobytych m.in. przez
lekturrę, jaik też ·z umiejętności dysautOiffiatyZ~acji słownego procesu mówienda i świadomego dobierania odpowiednich środków językowych. Stworz'Oille przez nauczyc'ilela umyślnie, metodycznie i konsekwentnie okazje
pawiruny przełamać w uczniach nieśmi•ałość i niechęć publicznego przemawiania •ora:z uczesmi'Ctw:a w zhiorowej rozrnowie.
4. KORELACJA PRACY NAD ROZWOJEM

JĘZYKA

MOWIONEGO Z NAUCZANIEM GRAMA-

TYKI

Gramatyka z iStoty swej jest nauką 'O hu:dowie języka, ale nauczanie
jej nie może si\ę spl'O'Wiadizać do ahstra!kcyjnJej klasyfikacji e'lementów ję
zyka. P.odlczas lekcji graJmatyłki powilrmo się głównie ukazywać powiąza
nia między tymi eleimell1taJmi. Tego rodzaju •wiedza ma bezpośrednie
zastoso>wa.n:ie w 1praktJ71ce, mówienie iboWiiE~•m nie jest nicz)'lm illlnym, jak
budowaniem do•raźnym wypowiedzi ~z ilstniejących jU'ż elementów języ
kowych według gotowych schemató·w.
W wychowaniu języlkowy1m SZJCzególni•e ·ważne jest •wyrobienie odpowiedniego stosunku do języka. FUJndamen•tem tego 1stosunlru jest rosną" Por. W. P a s t e r n i a k, Swobodne wypowiedzi uczniów na temat lektury (uwagi i propozycje metodyczne). Kwartalnik Rzeszowski 1967, nr 3, s. 41-46.
" Tamże, s. 44.
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ce z wiekiem poczucie odpowiedzialnośc'i za to, c:o się mówi i jak się mówi. Pobyt ucznia w szkole sprzyja kształtowaniu jego języka mówionego.
Uczeń bowiem znajduje się w sytuacji, w której nie może mówić, co
chce i 'kiedy chce. Musi coraz lepiej panować nad swoim językiem oraz
bardziej liczyć się z odbiorcą - wypowiadać .się w ·s posób zorganizowany i jasny.
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SHAPING OF THE PUPIL'S SPOKEN LANGUAGE AND TEACHING
LITERATURF
(methodical presuppositions)

* STANISLAW

KANIA

Summary
This artide presents a problem, 'whi,c h has been only little examilned
so far m1Jd wh'iich has 'been omitted in P.olish rdidactics of the native language. The author gives attention to the bet, that the mere concept of
"spoken 'lamguage" has not yet been ;precisely defined in Hngulstic literature.
He eventually di&Cusses the mutual 'r elations between spoken and written
Ianguage under a li:nguisti.c, ,p.sycholinguistic and sociolinguistic aspect.
Beyond that he puts into words four principles of work on the evolution
of the S!Poken lan:guage:
l. Erect·iron of a system of pri,nci.Jples for the motives of speaiking
2. Correlation of work on shap'i'ng the spoken language in accordance
with the evolution of the pupil's 1way of thinking
3. Interdependence of the spoken language and the written one
4. Correlation of work on the evolution of the spoken language and the
teaching of grammar.
Translated by Jan Roenig

