
  

Z punktu widzenia kognitywisty

Wykład IX , X:

Akwizycja języka: 
generatywizm i kognitywizm



  

Podstawowe wymagania
 Wymagana interakcja z innymi użytkownikami języka
 Transm isja kulturowa – język nie jest dziedziczony, ale 
przyswajany w określonym środowisku społeczno-kulturowym
 fizyczne możliwości związane z odbieraniem i wysyłaniem 
sygnałów (dźwięków języka)
 Niezbędna aktywność komunikacyjna dziecka (w 
przeciwieństwie do biernej postawy) 
 Tradycyjna opozycja: natura vs. wychowanie 



  

Podstawowe wymagania
 „Ustalony” terminarz – przyswajanie języka oparte na 
rozwoju biologicznym (zdolności motoryczne, 
dojrzewanie mózgu, w tym lateralizacja)
 Różnice w „warunkach początkowych” przyswajania 
języka w różnych kulturach
 Problem ustalenia tego, co wrodzone (Chomsky 1983: 
wzrastający organ językowy) i niedoceniania wpływu 
środowiska i doświadczenia
 Jak oceniać rozwój zdolności językowych dziecka?



  

Terminarz – mowa opiekuna

 „motherese”, „język matczyński”
 Częste pytania zazwyczaj z przesadną intonacją
 Uproszczone słowa, często opierające się na powtórzeniach 
prostych dźwięków
 Proste struktury, częste powtórzenia



  

Etapy pre-lingwistyczne
 1-3 do 6 miesiąca: głużenie – dźwięki, zwłaszcza 
gardłowe, tylnojęzykowe, takie jak agu, gə, khə, gli, kli, 
tli, ebw, bwe, a także wibrujący dźwięk przypominający r. 
Odruch bezwarunkowy, rozwija się niezależnie np. od 
uszkodzeń słuchu
 Po 6 miesiącu (zazwyczaj do roku): gaworzenie – dźwięki 
przypominające sylaby (ma, da, pa); 

  9 miesięcy: pojawia się intonacja; 
  10-11 miesięcy – dzieci usiłują naśladować 

dźwięki; wyrażają emocje (doświadczenie 
społecznej roli mowy)



  

Etap holofrazy...

… czyli etap jednego słowa pełniącego rolę zdania
 12-18 miesięcy: dzieci produkują wypowiedzi 
rozpoznawalne jako  pojedyncze jednostki języka (słowa), 
zwł. przedmioty codziennego użytku 

 Produkowane w okolicznościach wskazujących na 
rozszerzanie użycia

 Początek 18-20 miesięcy (słownik ponad 50 słów) do 2 lat 
(200-400 słów): etap dwóch słów mama jeść, kot zły, dziecko 
krzesło

 Interpretacja powiązana z kontekstem
 Dziecko otrzymuje informację zwrotną



  

Wypowiedzi złożone
 Mowa telegraficzna: użycie pow. 2 słów (Andrzej chcieć 
piłka, kot pić mleko): umiejętności związane z 
budowaniem zdań (odpowiedni szyk), pojawiają się 
wybrane przyimki, brak fleksji
 Do 2,5 roku: intensywne rozbudowywanie słownika
 Do 3 roku życia: setki słów, wymowa przypomina „dorosłą” 
mowę
 4 lata – podstawy „dorosłej” składni i struktury języka
 5 lat – dzieci rozumieją i wypowiadają złożone gramatycznie 
konstrukcje zdaniowe
 Do 10 roku życia język nieodróżnialny od „dorosłego” języka



  

Morfologia
 Do 3 roku życia dziecko wykracza poza mowę 
telegraficzną: morfemy fleksyjne wskazujące funkcję 
wyrażeń

  Liczba mnoga
  Forma -ing (ang.)

 Nadmierna generalizacja, nawet jeśli dziecko używa formy 
nieregularnej, szybko wraca do ogólnej reguły

 Duża niestabilność wypowiedzi
 Wniosek: imitacja nie jest podstawową formą nauki języka



  

Składnia

Podobny argument przeciw imitacji pochodzi z badań nad 
składnią

 3 etapy przy tworzeniu pytań/negacji:
  Etap I (18-26 mies.)

 Dodanie słowa pytającego na początku wypowiedzi

Gdzie kicia? Gdzie koń iść?
 Intonacja 



  

Składnia
 Etap II (22-30 mies.)

Pojawia się więcej słów pytających

What book name? Why you smiling?

You want eat? See my doggie?

Wciąż decydująca wznosząca intonacja
 Etap III (24-40 mies.)

 Pojawia się inwersja, nie zawsze stosowana

Can I have a toy? Will you help me?

How that opened? What did you do?



  

Semantyka

Okres holofrazy: użycie ograniczonego słownika w odniesieniu do 
wielu niepowiązanych obiektów: nad-ekstensja, np.: 

piłka – to wszelkie okrągłe przedmioty
 Zawężanie znaczenia wraz z rozbudowywaniem słownictwa
 Nad-ekstensja w produkcji mowy, nie zaś w pojmowaniu
 Z terminów hiponimicznych (zwierzę – pies – jamnik) dziecko 
wybiera termin „środkowy” (pies) i rozszerza do hiperonimu 
(zwierzę)
 Po 5 roku życia: relacje antonimiczne (więcej-mniej, przed-po, 
kupić-sprzedać)



  

Akwizycja i uczenie się

Akwizycja – oznacza stopniowe rozwijanie zdolności językowych 
dzięki używaniu języka w sposób naturalny w sytuacjach 
komunikacyjnych;

Umiejętności zdobywane przez małe dzieci oraz drogą interakcji 
społecznych podczas długiego pobytu w obcym kraju 

Uczenie się – świadomy proces akumulacji wiedzy obejmującej 
słownik i gramatykę języka.

 Dostarcza m.in. wiedzy o języku.

 Niewielu dorosłych osiąga biegłość typową dla języka rodzimego
 Jeśli ktoś jest biegły, to w pewnych aspektach



  

Poza terminarz

Języki ludzkie są znacznie bardziej różnorodne niż przewiduje to teoria 
Chomsky'ego

Różnice indywidualne w terminarzu są znacznie większe niż jest to 
przedstawiane (Dąbrowska, Kubicki 2003)

J. Bruner (1915 - )
● Ludzie są biologicznie gotowi na przyswajanie języka drogą interakcji i 

doświadczenia społecznego
● Obok LAD (Language Acquisition Device) musi działać LASS (Language 

Acquisition Support System) – zbiór kulturowych strategii 
wykorzystywanych przez dorosłych by wspierać proces przyswajania 
język u dzieci

Czyli: kompetencję językową muszą wspierać czynniki środowiskowe



  

Podejście kognitywne

Język należy rozpatrywać jako integralną część ludzkiego poznania 
(Taylor 2002)

Langacker: model dynamiczny oparty na uzusie [usage-based] 
językowym
● Akwizycja ma charakter oddolny (istotne doświadczenie językowe 

dziecka)

 Doświadczenie → schemat → jednostka symboliczna kognitywnie 
zakorzeniona

 dynamiczny charakter wiedzy językowej
 różnice w systemach językowych dzieci przyswajających język



  

Podejścia społeczno-interakcyjne

M . Tomasello (społeczno-pragmatyczna teoria akwizycji języka)
● znaczenie to użycie (por. Langacker)
● struktura wyłania się z użycia

 2 rodzaje zdolności poznawczych leżących u podstaw AJ:

 Odczytywanie intencji

 Wyszukiwanie wzorców

Punkt wyjścia: funkcja komunikacyjna wymagająca wspólnej uwagi [joint 
attention]

Intencję komunikacyjną zawierają wypowiedzi jako całości (dotyczy to też 
holofraz)



  

Teoria Tomasello, cd

Pierwsze przyswajane wyrażenia – wypowiedzi wielowyrazowe,
● Z nich dzieci abstrahują mniejsze jednostki (słowa wraz z ich funkcją)
● Wypowiedzi wielowyrazowe tworzą schematy (uwaga na konkretny vs 

abstrakcyjny charakter!; proces gramatykalizacji)

 Struktura języka wyłania się jako efekt użycia (raz jeszcze: Langacker)

 Terminarz – efektem rozwoju scen wspólnej uwagi

SWU: Interakcje społeczne, w których dorosły i dziecko zwracają uwagę na 
jakiś przedmiot oraz na to, że partner zwraca uwagę na ten przedmiot
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