
„Tell Me a Story”... ponadczasowa wartość metody narracyjnej 
w nauczaniu języka obcego 

„Nie ma nic trudniejszego niż przekazywanie istotnych myśli w taki sposób,aby były zrozumiałe dla 
każdego.”

Schopenhauer 

CZYM JEST STORYTELLING?

Dzieci  uwielbiają  słuchać  opowieści,  zarówno  tych  czytanych,  jak  i  mówionych.  Wtedy  ich
wyobraźnia aktywuje się i przenoszą się w świat fantazji, w którym wszystko się może zdarzyć. A
właściwie opowiedziana historia, nie tylko sprawia, że dzieci słuchają jej z zapartym tchem, ale i
pobudza ich ciekawość oraz wzbudza wiele emocji. 
Storytelling to  nic  innego,  jak  snucie  opowieści.  Co nazywamy opowieścią?  Jedna z  definicji
skupia się na strukturze opowieści, która odróżnia ją od prostego wyjaśnienia faktów, inna definiuje
narrację  jako serię  zdarzeń powiązanych przyczynowo – skutkowo, rozwijających się w czasie.
Jeszcze inna skupia się na typowej treści: interakcjach między postaciami. 
Czym jest zatem dobra opowieść i co decyduje o jej ponadczasowości? Otóż istotna jest zarówno
jej treść, zawierająca swoisty morał i tzw suspens, czyli element zaskoczenia, jak i forma przekazu,
sprawiająca, że słuchacz chce jej słuchać. Opowieść jako forma narracji, powszechnie znana jako
storytelling,  odgrywa  znaczącą  rolę  w  nauczaniu  języków  obcych,  szczególnie  na  pierwszych
etapach edukacji dziecka.

FUNKCJE STORYTELLING-U

Opowieści mają swoje ukryte funkcje; opowiadamy po to, aby coś przekazać słuchaczom. Dobra
opowieść służy budowaniu więzi, czyli wykorzystanie narracji w celu oddziaływania na innych.
Wzbudza emocje  w celu  uczenia  się  i  służy przedstawieniu przesłania,tj.  przekazaniu ważnych
treści, intencji. Zdaniem naukowców opowieści są ważnym narzędziem budowania struktur i relacji
z  innymi  członkami  grupy.  Opowieści,  pozwalają  lepiej  poznać  innych  ludzi,  uczyć  się  z  ich
doświadczeń i skuteczniej organizować działania grupy, ale również przekazują niezwykle istotne
informacje o hierarchii społecznej i zasadach, jakie panują w grupie, co czasem dosłownie bywało
warunkiem przetrwania. 
Storytelling to sztuka świadomego oddziaływania na wyobraźnię i emocje słuchacza za pomocą
opowieści  z  „życia  wziętych”  i  metafor,  które  sprawdzają  się  niezależnie  od  wieku  i  miejsca,
w jakim znajduje  się  dana  osoba,   pomagają  one  również  opowiedzieć  o  rzeczach  trudnych  i
niekomfortowych. 
Każde opowiadanie musi mieć swój początek, część właściwą i zakończenie. I tak, część pierwsza
ma zaciekawić, zaintrygować słuchacza i zachęcić go do dalszego słuchania .Część właściwa to
opowiadanie i główny wątek naszej opowieści, zaś zakończenie z kolei powinno wskazywać, jak
zakończyła  się  dana  historia,  jak  udało  się  rozwiązać  daną  sytuację  lub  co  się  nie  udało.
Przedstawiając  opowieść,  potrzebujemy  wyrazistego  bohatera,  który  będzie  grał  główną  rolę
w opowiadaniu,  może to być postać fikcyjna, np. superbohater, postać z bajki,lub ktoś z rodziny,
najlepiej  mający imię.  Powinien  on  mieć  jakieś  wyzwanie,  któremu musi  sprostać,  czyli  misję
ratowania świata, ludzkości, co jednak nie przychodzi łatwo, gdyż przeciwności losu nie pozwalają
naszemu bohaterowi wypełnić misji  od razu i  na jego drodze pojawiają się przeszkody – wróg
naszego  bohatera.   Po  męczącej  walce  z  przeciwnościami  losu,  nasza  postać  zwycięża,  osiąga
założony wcześniej cel i wtedy dochodzimy do sedna sprawy: morału i przesłania historii. W tej
części trzeba zawrzeć to, co tak naprawdę chcemy przekazać. Jakaś wartość dodana, która sprawi,
że słuchacz wyciągnie wnioski, nauczy się czegoś nowego o życiu. 



Dobra historia musi mieć również tzw. suspens, a więc nieoczekiwany zwrot akcji. To element, w
którym  zaskakujemy  swoich  odbiorców,  zwiększamy  napięcie,a  nasza  wypowiedź  staje  się
oryginalna.  Sposób  opowiadania  historii  też  ma  ogromne  znaczenie;  ton  i  barwa  głosu,
wspomagająca  gestykulacja  czy  nawet  przebranie  mają  duży  wpływ  na  wartość  przekazu
opowieści.

STORYTELLING A FUNKCJONOWANIE MÓZGU

Historie  wzbudzają  emocje  i  rodzą  obrazy,  czyli  aktywizują  prawą  półkulę  mózgu.  Sprzyja  to
lepszemu zapamiętywaniu, ponieważ na ogół tradycyjna nauka wpływa głównie na lewą półkulę.
Dopiero współpraca obu półkul daje wymierne korzyści i  pozwala uczyć się w przyjemniejszy,
szybszy sposób. 

Mózg uczy się tego, co jest interesujące. Zgodnie z założeniami neurodydaktyki, nic tak silnie nie
stymuluje  rozwoju  mózgu  młodego  człowieka,  jak  kreatywne  działania.  Im  więcej  zmysłów
angażujemy  w proces  uczenia  się,  tym więcej  struktur  naszego  mózgu  zostaje  pobudzonych  i
zmuszonych do współpracy, a to prowadzi do lepszego zapamiętywania. 
Podczas  czytania  lub  słuchania  opowieści  odbiorca  zaczyna  reagować  w  trzech  obszarach:
•  emocji  (pojawiają  się  w  nim  odczucia  np.  zdumienia,  zainteresowania),
•  myśli  (zaczyna  on  zastanawiać  się  i  zadawać  sobie  pytania),
• wyobraźni (wyobraża sobie to, o czym opowiada mówca). 

Liczne badania psychologiczne wskazują na to,  że opowieści odzwierciedlają to, w jaki sposób
myślimy.ludzki umysł ma tendencje do tworzenia narracji i lepiej zapamiętuje fakty i liczby,gdy
towarzyszy im opowieść. Wiążąc fakty w łatwy sposób można zrozumieć całość kontekstu.

STORYTELLING A EMOCJE

Emocje  silnie  wpływają  na  zapamiętywanie,  zaś byt  niski  poziom  pobudzenia  emocjonalnego
sprawia, że jesteśmy ospali i trudniej nam zmusić się do wysiłku intelektualnego.  Natomiast zbyt
wysoki poziom pobudzenia sprawia, że koncentrujemy się głównie na doświadczanych emocjach,
zamiast  na  przyswajanym  materiale  czy  wykonywanej  czynności.  Emocje  silnie  wpływają  na
zapamiętywanie,zatem  dla  procesu  nauki  i  zapamiętywania  informacji  optymalny  jest  średni
poziom pobudzenia  emocjonalnego.  Duży ładunek emocjonalny pozostaje  w pamięci  słuchacza
dłużej niż suche definicje oraz liczby.
Historie pozwalają przekazać emocje, dają klucz do wyobraźni słuchacza, ale także sprawiają, że
odbiorcy  na  długo  zapamiętują,co  mamy  im  do  przekazania.  Opowieści  pomagają  zrozumieć
zachowania, motywują, inspirują oraz działają kojąco.  Podczas słuchania mózg zachowuje się tak
jak, byś to Ty sam przeżywał opowieść i był bohaterem historii.

STORYTELLING A WZORCE ZACHOWAŃ 

Opowieści  to  także  szansa  na  zrozumienie  zachowania,  zidentyfikowanie  się  z  bohaterem czy
zmotywowanie do działania.  Dla dzieci to też często najbardziej  przystępna forma zrozumienia
różnych zasad oraz emocji. Warto więc raz po raz, zamiast np. czytania gotowej bajki na dobranoc,
opowiedzieć dziecku edukacyjną historię.

Dzięki opowieściom dziecko przenosi się na chwilę do równoległej rzeczywistości,gdzie bohater
przeżywa daną sytuacje i emocje, może utożsamić się z tym bohaterem, zrozumieć pewne reguły na
przykładzie jego zachowania,może też poznać antybohatera i wiedzieć, jakich zachowań unikać. 



Bajki trafiają do dzieci lepiej niż powtarzanie nakazów i reguł.  Szczególnie, gdy maluchy są w
wieku przedszkolnym i nie pojmują jeszcze abstrakcyjnych zasad. Dzięki bajkom dziecko przenosi
się  na  chwilę  do  równoległej  rzeczywistości,  gdzie  bohater  przeżywa  daną  sytuacje  i  emocje.
Maluch  może  utożsamić  się  z  tym  bohaterem  i  zrozumieć  pewne  reguły  na  przykładzie  jego
zachowania, może też poznać antybohatera  i  wiedzieć,  jakich  zachowań unikać.  Dlatego warto
wykorzystywać opowieści na każdym polu edukacji.

Bajka  o  Czerwonym  Kapturku  znacznie  lepiej  przedstawia  znaczenie  dobra  i  zła,  ufności  i
sprawiedliwości niż wykładanie nawet całymi godzinami morałów i definicji na ten temat. 
Mały Książę opiekujący się różą bardziej  obrazowo wyraża troskę i  miłość,  niż całe rozprawki
nawiązujące do tej tematyki. Opowieści są też dobrą strategią odpowiadania na dociekliwe pytania
pociech.  Wzorem tego typu opowieści może być znana francuska seria „Było sobie życie”, która
obrazuje funkcjonowanie organizmu właśnie w formie wędrówki i przygód ożywionych komórek.
Takie obudowanie informacji w żywe obrazy i dostępne dziecku treści sprzyja zapamiętywaniu i
lepszemu rozumieniu.

STORYTELLING A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Storytelling, to  technika pobudzania wyobraźni słuchaczy za pomocą opowiadania a  jako metoda
pracy  w  procesie  nauczania  języków  obcych  jest  niezwykle  istotnym  ogniwem  w  rozwoju
kompetencji  językowych  u  dzieci.  Odgrywa  ona  szczególnie  znaczącą  rolę  w  rozwoju  ich
sprawności  rozumienia  ze  słuchu.  jak  mówi  pani  Jolanta  Gładysz  w  swojej  publikacji”
Storytelling”;  bajki  i  opowiadania  w  języku  obcym  stanowią  optymalny  materiał  językowy,  na
podstawie którego można efektywnie rozwijać u dzieci sprawność rozumienia ze słuchu. Jest to o
tyle  ważne,  że  prawidłowy  rozwój  kompetencji  obcojęzycznej  rozpoczyna  się  od  wykształcenia
umiejętności rozumienia. Ułatwiają one przyswojenie dzieciom wybranych elementów językowych
oraz umożliwiają im antycypację i aktywny udział w narracji treści tekstu.  Opowiadanie o sobie
zwiększa autentyczność i sprawia,  że nauczyciel  stanie się dużo bardziej  wiarygodny w oczach
uczniów,niż  gdyby  nieustannie  stosowała  morały  i  upomnienia.   

Storytelling to  zatem  skuteczna  metoda  edukacyjna  bazująca  na  wrodzonej  predyspozycji
człowieka do wymiany myśli, wrażeń i obserwacji za pomocą historii. Stosowanie narracji uczy
umiejętnego operowania słownictwem, werbalizowania odczuć, językowego ujmowania zdarzeń,
wyrażania myśli  i  opisywania rzeczywistości, a także perswazyjnej wypowiedzi.  Ta metoda bez
wątpienia  rozwija  leksykalnie  (słownictwo,  wyrażenia  językowe,  idiomy),  gramatycznie
(stosowanie  poprawnych  form  gramatycznych,  budowanie  zdań  złożonych  oraz  łącznie  ich  w
logiczny  sposób)  oraz  stylistycznie  (odpowiednie  dobieranie  i  połączenie  słownictwa,  form
gramatycznych i kompozycji tekstu), co jest nieocenionym ćwiczeniem w nauce zarówno języka
ojczystego, jak i obcego. 

STORYTELLING W FORMIE ALTERNATYWNEJ

Oprócz  tradycyjnej  formy  tej  metody,  czyli  opowieści  mówionych  lub  też  czytanych,  istnieją
również  formy  alternatywne  storytelling-u,  takie  jak  gra  Dixit,  świetnie  sprawdzająca  się  na
wszystkich etapach edukacyjnych. Karty metaforyczne,  przedstawiające różne obrazy, uwalniają
pokłady wyobraźni u dzieci i pozwalają im na tworzenie własnych historii. Ta forma sprawdzi się
zarówno w szkole, przedszkolu, jak i w domu. Jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli
edukacja w formie zabawy.

Formy  grupowego  storytellingu  świetnie  się  sprawdzają  na  zajęciach  zarówno  w  edukacji
wczesnoszkolnej, jak i już przedszkolnej.  Można zaprosić  dzieci do tego, by każde z nich dodało



jedno zdanie do wspólnej opowieści, rozpoczętej przez nauczyciela, np. Long time ago, there was a
kingdom...Nauczyciel  może zainicjować opowieść posługując się obrazkiem, który obudzi różne
skojarzenia,wyborem  postaci znanej dzieciom,lub wylosowaniem jakiegoś słowa ze słownika lub
puli wcześniej przygotowanych słów czy też obrazka.
To, co jest bardzo ważne, to autentyczne zainteresowanie prowadzącego storytelling w treści, które
proponują dzieci. We wspólnym opowiadaniu nie ma dobrych i złych pomysłów,nie chodzi o to, by
uczniowie  uzyskali  aprobatę  nauczyciela,ale  zbliżyli  się  do  siebie.  Można zaproponować,  by  z
opowiedzianej historii powstało coś stałego, jak  wspólnie stworzona książeczka,gdzie dzieci będą
mogły zamieścić narysowane przez siebie ilustracje. Forma nie jest najważniejsza, ważne jest, by
powstał  namacalny dowód na to,  że grupa stworzyła coś wspólnego,  do czego można wrócić i
przypomnieć sobie emocje, jakie budziła współpraca. 

TELL ME A STORY

„- Przepraszam panią – rzekła jedna morska ryba do drugiej – jest pani starsza ode mnie i bardziej
doświadczona, pewnie będzie mi mogła pani pomóc. Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć to,
co nazywają oceanem? Szukałam już wszędzie, bez rezultatu.- Oceanem jest miejsce, gdzie teraz
pływasz – odpowiedziała stara ryba.- To? Przecież to tylko woda... A ja szukam oceanu – odparła
rozczarowana młoda ryba, odpływając, by szukać dalej.”

Anthony de Mello 

Opracowała: Marta Papis

Lektor Języka Angielskiego
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