
Informacja dla rodziców na temat 

Oceny znajomości 
językowej dwulatków
- Punkt wyjścia dla współpracy dotyczącej języka Twojego dziecka. 

Prospekt został opracowany przez Radę ds. Edukacji i Jakości Centrum  
Badań na Dziećmi przy Fundacji Tryg.

Przeczytaj więcej o Ocenie znajomości językowej dwulat-
ków i obejrzyj film o tym, na czym to polega, postępując 
zgodnie z tym kodem QR lub wchodząc na stronę  
www.emu.dk/dagtilbud
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Co to jest ocena znajomości języka?
• Ocena znajomości języka jest narzędziem służącym do śledzenia rozwoju językowego 

i komunikacyjnego dziecka.
• Ocena znajomości języka stanowi pomoc w ukierunkowaniu pracy edukacyjnej i 

współpracy z rodzicami w celu wspierania języka dziecka.
• Wynik oceny znajomości języka musi zawsze być uwzględniony w kompleksowej 

ocenie, aby znajomość języka przez dziecko była również brana pod uwagę w życiu 
codziennym i w domu.  

• Wynik oceny znajomości języka pokazuje, jak dziecko zachowuje się pod względem 
językowym w porównaniu z innymi dziećmi w tym samym wieku i tej samej płci.

Jakie dzieci zostaną poddane ocenie znajomości języka?
• Wszystkie dzieci przed ukończeniem trzeciego roku życia muszą zostać ocenione 

pod kątem znajomości języka, jeśli placówka, w której przebywają oceni, że dziecko 
potrzebuje stymulacji językowej.

• Gmina może podjąć decyzję o przeprowadzeniu oceny języka dla dzieci w wieku do 
dwóch zamiast trzech lat.

• Gmina powinna ocenić wszystkie dzieci w wieku do dwóch lub trzech lat, które nie 
uczęszczają do żadnej placówki.

• Niektóre gminy decydują się na ocenę wszystkich dzieci w wieku dwóch lub trzech 
lat.

Jak będą zaangażowani rodzice?
Ważna jest współpraca między rodzicami i placówką w zakresie rozwoju językowego dziecka. 
Gminy stosują różne praktyki dotyczące zangażowania rodziców.  

• Zostaniecie poinformowani o tym, że Wasze dziecko wymaga oceny językowej.  
• Poznacie wynik oceny językowej.
• Możecie zostać zaangażowani w dalsze działania placówki.
• Otrzymacie wskazówki, co zrobić, jeśli Wasze dziecko potrzebuje stymulacji 

językowej.  

Jak przebiega ocena znajomości języka?
• Dziecko aktywnie uczestniczy tylko w części Oceny znajomości języka dwulatków, 

która ocenia słownictwo receptywne.
• Dziecko i pracownik edukacyjny oglądają razem książkę ze zdjęciami. Dziecko musi 

wskazywać na zdjęcia słów wypowiadanych przez pracownika edukacyjnego.  
• Dziecko jest zawsze chwalone za swoje zaangażowanie i nie jest informowane, czy 

odpowiedź jest prawidłowa, czy zła. Dziecko nie powinno odczuwać oceny znajomości 
językowej jako testu. 

•  W pozostałych trzech częściach oceny pracownik edukacyjny, który dobrze zna 
dziecko, musi odpowiedzieć na pytania dotyczące używania języka przez dziecko w 
życiu codziennym.

Ocena znajomości językowej dwulatków składa się z 
czterech części, które oceniają cztery obszary językowe: 

Słownictwo receptywne: Słowa, które dziecko rozumie. 

Słownictwo produktywne: Słowa, które dziecko wypowiada. 

Zastosowanie języka: Zdolność dziecka do opowiadania o rzeczach i osobach nieobec-
nych tu i teraz.

Umiejętności komunikacyjne: Komunikacja dziecka w szerokim znaczeniu, np. poprzez 
słowa, kontakt wzrokowy i mowę ciała.   
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