Przysłowia w klasie językowej
Proverbs in the language classroom
Joanna Duda
DOI:

Streszczenie
Aby proces nauczania i uczenia się języka obcego był skuteczny, należy pamiętać o tym, że
język jest nierozerwalnie związany z kulturą kraju, w którym jest obecny. Innymi słowy, język
jako twór społeczno-historyczny jest naznaczony kulturą, kultura natomiast widoczna jest
przede wszystkim w języku. Zatem ciekawym sposobem na pogłębienie wiedzy zarówno
językowej, jak i realioznawczej, wydaje się nauka przysłów. Dzięki nim uczeń zostaje
skonfrontowany z namiastką innej rzeczywistości, gdyż przysłowie to wytwór danej
wspólnoty językowej, przykład rzeczywistego użycia języka. Należy dodać, że autorom
przysłów (w większości przypadków są to autorzy anonimowi) nie przyświecały żadne
względy językowo-dydaktyczne. Dlatego też przysłowia są nośnikami sprzyjającymi
przekazywaniu kultury, prezentują wiele odniesień do zwyczajów danych krajów i narodów.
Zgodnie z nową podstawą programową stanowią więc cenne źródło informacji o krajach,
których języki są nauczane w szkołach.

Abstract
In order to achieve effectiveness in the process of teaching and learning a foreign language,
one should bear in mind that a language is inextricably linked to the culture of the country
in which it is present. In other words, a language as a social and historie construct is
marked by the culture, while the culture itself is apparent mostly in the language. Thus, the
study of proverbs seems to be an interesting way of broadening the knowledge of both the
language and reality.
Thanks to proverbs a student is faced with bits of a different reality sińce a pro-verb is a
product of a given linguistic community, an example of a genuine use of a given language. It
should be noted that authors of proverbs (in most cases these are anonymous authors) did
not pursue any linguistic or teaching goals. Therefore, proverbs are carriers which are
favourable to conveying culture; they present a number of references to customs of given
countries and peoples. Under the new curriculum they are, hence, a valuable source of
information on countries the languages of which are taught in schools.
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