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Media a rozwój pojęciowy:
badanie nazywania zwierzęcych bohaterów
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Przedmiotem artykułu jest eksperyment, w którym w zadaniu nazywania sprawdzano poprawność kategoryzacji i częstość udzielania odpowiedzi z poziomu podrzędnego pojęć przez dzieci w wieku 3–8 lat w odniesieniu do dwóch dziedzin pojęciowych – psów i lemurów. Kontrolowano, czy prezentowany do nazwania
obrazkowy desygnat zwierzęcia pochodzi z programu telewizyjnego i czy posiada ludzki atrybut. Zarówno
w przypadku bohaterów filmów animowanych, jak i wizerunków zwierząt niepochodzących z programów
telewizyjnych, wiek dzieci różnicował czas identyfikacji zwierząt. Dzieci starsze potrzebowały na identyfikację więcej czasu niż młodsze, co może świadczyć o analizie cech definicyjnych pojęcia. Niezależnie
od tego, czy desygnat zwierzęcia był bohaterem telewizyjnych animacji, czy też nie, dzieci popełniały więcej błędów, identyfikując zwierzęta rzadko spotykane niż typowe, co jest zgodne z prototypową koncepcją
pojęć. Prototypowy charakter reprezentacji pojęciowych u dzieci dodatkowo potwierdza krótszy czas identyfikacji zwierząt typowych niż rzadkich. Identyfikując bohaterów filmów animowanych, dzieci częściej
używały nazw z poziomu podrzędnego niż w sytuacji identyfikacji postaci nieznanych z bajek telewizyjnych. Uzyskany efekt nie był związany z posiadaniem atrybutu, dzięki któremu łatwiej jest zwierzę opisać.
Ponadto, na przykładzie nazywania lemurów, zaobserwowano, że wiedza na temat mniej typowych zwierząt
– postaci telewizyjnych ma swoją specyfikę i prawdopodobnie nie przenosi się na wiedzę ogólną odnośnie
do danej dziedziny pojęciowej.
Słowa kluczowe: programy telewizyjne dla dzieci, rozwój pojęciowy, zadanie nazywania

W
Głównym celem pracy było sprawdzenie, czy częsty
kontakt z programami telewizyjnymi, charakterystyczny dla
współczesnych dzieci, ma związek ze specyficznym sposobem kategoryzacji bohaterów tych programów, a mianowicie
– określaniem ich nazwą z poziomu podrzędnego pojęć
przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Telewizja a rozwój dzieci
Telewizja odgrywa coraz istotniejszą rolę w życiu małych
dzieci. Wiadomo, że coraz młodsze dzieci spędzają dużą
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część dnia przed telewizorem, jednocześnie od niemowlęctwa oglądając coraz więcej przygotowanych specjalnie dla
nich programów, jak np. animacje emitowane nieprzerwanie
od godziny piątej rano do dwudziestej pierwszej (!) na
kanale MiniMini (przegląd badań na temat odbioru programów telewizyjnych przez bardzo małe dzieci: Anderson,
Pempek, 2005). Również dzieci w wieku przedszkolnym
chętnie spędzają czas przed telewizorem. Stanowi to dla
nich jedną z ulubionych rozrywek. Najchętniej, zwłaszcza
młodsze dzieci przedszkolne, oglądają filmy animowane.
Z czasem dzieci zaczynają interesować się innymi rodzajami programów, na początku okresu szkolnego wybierając
nie tylko bardziej złożone strukturalnie bajki animowane,
ale i seriale, programy rozrywkowe czy filmy fabularne
(Kołodziejczyk, 2003).
W związku z powyższym Durkin i Blades (2009) postulują, by psychologia rozwojowa włączyła na stałe do
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prowadzonych studiów zagadnienia odbioru mediów,
traktując ten obszar jednocześnie jako wyzwanie oraz
szansę wprowadzania nowych kierunków badań. Nie da
się bowiem w rzeczywistości zdominowanej przez media
trafnie opisać rozwoju dziecka poza kontekstem telewizji,
internetu oraz innych środków masowego komunikowania.
Programy telewizyjne są niezgłębionym źródłem wiedzy o świecie. Mogą one spełniać istotną rolę edukacyjną (np. Fisch, 2004) oraz regulować rozwój, narzucając
wzorce ról społecznych i wizję świata (niestety, często
zaburzone względem rzeczywistości – Kołodziejczyk,
2007; Lemish, 2007), czy nawet standardów tworzenia
wytworów artystycznych (co widać np. w przejęciu przez
dzieci określonych, zgodnych z aktualną modą, konwencji
rysowania – Jolley, 2010). Co więcej, oglądanie telewizji
stanowi dla dzieci ważne doświadczenie osobiste. Świadczy
o tym m.in. odtwarzanie skryptów programów telewizyjnych
(kreskówek, ale również innych programów) w monologach
przed snem, występujących u dzieci w wieku przedszkolnym
(Jagodzińska, 2003).
Odbiór złożonego medium audiowizualnego wymaga od
dzieci ogromnego wysiłku i zaangażowania wielu procesów
poznawczych (Szubielska, 2007), toteż kontakt z filmami
telewizyjnymi może stymulować rozwój poznawczy młodego człowieka, np. w aspekcie funkcjonowania schematu
narracyjnego (Linebarger, Piotrowki, 2009), teorii umysłu
(Mar, Tackett, Moore, 2010) czy wiedzy semantycznej –
zainteresowanie określonymi programami telewizyjnymi
może przekładać się na nabywanie informacji z danej dziedziny pojęciowej (np. dinozaurów, jeśli bohaterami ulubionych filmów są właśnie te zwierzęta – Johnson, Alexander,
Spencer, Leibham, Neitzel, 2004). Lavin, Gelman i Galotti
(2001) pokazały, że dzieci, w przeciwieństwie do ich
rodziców, są ekspertami w dziedzinie tzw. pokemonów.
Autorki badały dzieci w średnim wieku sześciu lat i siedmiu miesięcy oraz jednego z ich rodziców. Badane dzieci
potrafiły trafniej nazwać desygnaty różnych pokemonów
oraz podać więcej informacji na ich temat niż rodzice.
Można więc uznać, że oglądanie programów telewizyjnych
na określony temat powoduje u młodych widzów wzrost
oraz wyższy poziom strukturalizacji wiedzy w dziedzinie
pojęciowej, której dotyczą te programy.
Rozwój pojęciowy
System pojęciowy, wraz z dość ściśle powiązanym z nim
systemem werbalnym, stanowią ważne struktury reprezentacji świata w umyśle (Kurcz, 1987). Pojęcia pełnią funkcję
kategoryzacyjną, a także stanowią podstawę dla procesów
rozumienia i wnioskowania. Ujęcie relacji między obiektem
a jego nazwą odbywa się w akcie referencji, który możliwy
jest pod warunkiem posiadania pojęcia odnoszącego się
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do danego obiektu, stąd badając system pojęć, korzysta się
m.in. z zadania nazywania przedmiotów przedstawionych na
obrazkach (Chlewiński, 1999). Trafność nazywania rysunków, w tym wizerunków różnych zwierząt, zwiększa się
w okresie przedszkolnym i podlega dalszemu doskonaleniu
w okresie wczesnoszkolnym (np. Cycowicz, Friedman,
Rothstein, Snodgrass, 1997; Tallandini, Roia, 2005).
Ogromna część obecnie prowadzonych analiz rozwoju
pojęciowego dotyczy badania naiwnych teorii i dziedzin
pojęciowych. Obszerne omówienie stanu badań nad rozwojem pojęciowym w kontekście naiwnych teorii przedstawia
Maciej Haman (2002). Autorzy prowadzący badania w tym
nurcie przekonują, iż pojęcia wchodzą ze sobą we wzajemne
relacje i tworzą spójne struktury w ramach pamięci semantycznej, a także stanowią budulec dla większych systemów
wiedzy, tzw. teorii, dzięki którym już od dzieciństwa
jesteśmy w stanie wnioskować na temat wielu aspektów
rzeczywistości. Przedmiot zainteresowania badaczy stanowią m.in. dziecięce teorie umysłu (np. Doherty, 2009),
dziecięca mechanika (np. Hespos, Baillargeon, 2001), dziecięce koncepcje przestrzeni oraz liczby (np. Patro, Haman,
2012), a także naiwna biologia (np. Carey, 1985; Medin,
Atran, 1999). Teorie wyjaśniające pełnią kilka funkcji:
pomagają podejmować decyzje odnośnie do podobieństwa
obiektów; umożliwiają przenoszenie rozwiązań wypracowanych dla znanych pojęć na mniej znane powiązane
pojęcia; dostarczają podpowiedzi dotyczących tego, o czym
świadczy posiadanie przez obiekt pewnych dostępnych
percepcyjnie cech; umożliwiają określenie, czy występowanie danego układu cech jest prawdopodobne, czy też nie
(zob. np. Johnson, Scott, Mervis, 2004). Przypomnijmy,
że głównym celem niniejszej pracy jest analiza aktu referencji – nadawania nazwy rysunkowym egzemplarzom
zwierząt pochodzących i niepochodzących z programów
telewizyjnych. W związku z tym zdecydowano się uzasadniać hipotezy badawcze, odwołując się nie do dziecięcych
teorii wyjaśniających, gdzie zazwyczaj wykorzystuje się
inne – niż zadanie nazywania – procedury badawcze, ale
do starszych historycznie koncepcji rozwoju pojęciowego.
W rozwoju pojęciowym następuje przejście od dominacji pojęć spontanicznych (potocznych) do nabywania
pojęć naukowych. Zarówno pojęcia spontaniczne, jak
i naukowe formują się wraz z wiekiem i wzrastającą liczbą
doświadczeń dziecka, ale pojęcia naukowe kształtują się
u większości dzieci dopiero na etapie edukacji szkolnej
(Wygotski, 1989). Dzieci w wieku przedszkolnym oraz
młodsze, korzystając głównie z pojęć potocznych, narażone
są na popełnianie różnych błędów w procesie kategoryzacji.
Dzieje się tak dlatego, że abstrakcja przednaukowa prowadzi do nabywania wiedzy niejasnej treściowo i ujmowania
raczej cech charakterystycznych, wyrazistych i dostępnych
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percepcyjnie, niż istotnych. Z kolei abstrakcja naukowa
prowadzi do ukształtowania wiedzy pojęciowej rozumianej
w świetle klasycznej teorii pojęć. W efekcie posiadanie
pojęcia naukowego wiąże się z precyzyjną wiedzą na temat
cech definicyjnych, tj. koniecznych i wystarczających,
określających zakres danego pojęcia. Jeżeli osoba korzysta
z tego typu pojęć, nie ma prawa popełnić błędu w zadaniu
kategoryzacji – przynależność do kategorii określa się
bowiem na podstawie definicji pojęcia, czyli posiadania
bądź nie przez obiekt stanowiący potencjalny desygnat
danego pojęcia wszystkich cech istotnych (Chlewiński,
1999). Małe dzieci, których system pojęciowy jest w fazie
intensywnego rozwoju (zarówno w aspekcie liczby cech
przyporządkowanych do określonych pojęć, jak i organizacji
wiedzy semantycznej), popełniają liczne błędy w kategoryzacji, związane zarówno z nadmiernym uogólnianiem,
jak i nadmiernym zawężaniem kategorii (Bjorklund, 1985).
Wobec tego postawiono hipotezę, zgodnie z którą: (H1)
Dzieci młodsze, nazywając obiekty, popełniają więcej
błędów niż dzieci starsze.
Postawiono też następujące pytanie badawcze: (P1) Czy
wiek dzieci różnicuje czas identyfikacji obiektów? Czas
reakcji stanowi ważny wskaźnik przebiegu procesów umysłowych w badaniach eksperymentalnych z udziałem dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiadomo, że
czas, po jakim badani reagują na określone zadanie, zależy
od złożoności procesu poznawczego, który angażowany
jest do rozwiązania tego zadania (Haman, 2002). Relacja
między wiekiem dzieci a czasem nazywania obiektów nie
jest oczywista. W przypadku starszych dzieci pojęcia mają
w większym stopniu charakter naukowy niż potoczny,
stąd dzieci starsze powinny analizować cechy definicyjne
pojęcia, co zajmuje więcej czasu niż analiza wybranych
cech, która z kolei powinna dominować u dzieci młodszych.
Jednocześnie u starszych dzieci przetwarzanie danych oraz
praca pamięci roboczej przebiegają sprawniej niż u dzieci
młodszych (Jagodzińska, 2003).
Według Wygotskiego (1989) zasadnicze elementy struktury wiedzy pojęciowej zawarte są w kulturze, a ich nośnikami są język i wspólne działanie. Dziecko nabywa nowe
słowa w interakcji z innymi członkami sytuacji językowej
(obecnie za ważnych reprezentantów tych członków należałoby uznać także telewizję – por. np. Rice, Woodsmall,
1988). Uczestnicząc w działaniu stanowiącym kontekst
nowego słowa, dziecko stara się ustalić jego znaczenie na
zasadzie asocjacji z desygnatem. Następnie, przez zetknięcie się z pojęciem w wielu kontekstach oraz dostrzeżeniu
podobieństw i różnic między różnymi obiektami stanowiącymi oraz nie stanowiącymi jego desygnatu, dziecko
łączy wiedzę dotyczącą różnych desygnatów danego

pojęcia w całość (zob. też: Chlewiński, 1999; Haman,
2002). W konsekwencji dziecko ma większą wiedzę na
temat kategorii obiektów popularnych, z którymi ma częsty
kontakt, niż obiektów rzadkich, z którymi ma styczność
sporadycznie. Biorąc pod uwagę prototypową koncepcję
pojęć Eleonory Rosch (Rosch, Mervis, Gray, Johnson,
Boyes-Braem, 1976; Rosch, 1978) wymienionym kategoriom obiektów będzie odpowiadał podział na desygnaty
prototypowe i mniej typowe. Z badań nad prototypami
wynika, iż w języku dzieci, zwłaszcza młodszych, dominują
nazwy określające prototypy różnych pojęć. Postawiono
więc hipotezę, zgodnie z którą: (H2) Dzieci popełniają
więcej błędów, nazywając obiekty rzadko spotykane
(mniej typowe) niż gdy obiekty te powszechnie występują
w otoczeniu dziecka (stanowią one prototypy pewnego
pojęcia). Dodatkowo planowano rozstrzygnąć następujące
pytanie badawcze (P2): Czy czas identyfikacji obiektów
mniej typowych i powszechnie występujących w otoczeniu
dzieci jest zróżnicowany? W badaniach osób dorosłych
stwierdzono korelację między typowością egzemplarza
danej kategorii oraz łatwością (szybkością) przywoływania go z pamięci (Willingham, 2004). Również w grupie
dzieci, ze względu na reprezentatywność egzemplarzy
bardziej typowych, informacje na ich temat powinny być
bardziej dostępne, a tym samym szybciej przywoływane
z pamięci semantycznej niż informacje dotyczące egzemplarzy mniej typowych.
Pojęcia charakteryzuje różny poziom ogólności. Zgodnie
z koncepcją Rosch (1978; Rosch i in., 1976) ogólność pojęcia odzwierciedlana jest w pionowym wymiarze struktury
pojęć. Składają się nań trzy poziomy: nadrzędny (superordinate), podstawowy (basic) i podrzędny (subordinate).
Nazywając obiekty, ludzie mają tendencję do korzystania
z nazw odnoszących się do pojęć z poziomu podstawowego
(np. stół), w odróżnieniu do nazw z poziomu nadrzędnego
(np. meble) i podrzędnego (np. stół kuchenny albo też
jeszcze bardziej szczegółowo – konkretny egzemplarz: stół
w mojej kuchni – zob. też Chlewiński, 1999). Co prawda
już trzylatki mogą w pewnych sytuacjach posługiwać się
nazwami z poziomu podrzędnego, jednak zrozumienie
relacji zawierania między poziomami pojęć jest osiągnięciem późniejszym rozwojowo (Johnson, Scott, Mervis,
1997). Wiadomo też, że dzieci początkowo kategoryzują
obiekty, korzystając z poziomu podstawowego pojęć,
a dopiero w dalszej kolejności rozwijają się u nich struktury pojęciowe na poziomie podrzędnym (Rosch, 1978).
Pozwala to na postawienie hipotezy badawczej, iż: (H3)
Dzieci młodsze, nazywając obiekty, rzadziej korzystają
z nazw odnoszących się do poziomu podrzędnego pojęć
niż dzieci starsze.
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Funkcjonowanie pojęć w odniesieniu
do bohaterów programów telewizyjnych
Wydaje się, że częstość użycia nazw odnoszących się do
pojęć z poziomu podstawowego bądź podrzędnego przez
dzieci może być moderowana przez zmienną znajomości
za pośrednictwem mediów nazywanego obiektu. Pojęcia
z poziomu podrzędnego cechuje duża informatywność,
a jednocześnie niewielka ekonomia – odnoszą się one do
stosunkowo niewielkiej liczby desygnatów posiadających
szereg swoistych cech (Chlewiński, 1999).
Dzieci wielokrotnie słyszą imiona bohaterów kreskówek.
Co więcej, obserwując na ekranie ich zachowanie w różnych
sytuacjach młodzi widzowie mogą odkryć cechy usposobienia typowe dla danych postaci (np. wesoły, leniwy,
żarłoczny, przyjacielski). Z cytowanego już wcześniej
badania na temat pokemonów (Lavin i in., 2001) wynika,
że dziecięcy widzowie doskonale znają imiona bohaterów filmów animowanych, a także potrafią dokonać ich
charakterystyki. Wiedzę ekspercką dotyczącą bohaterów
filmów animowanych dzieci mogą zdobywać m.in. dzięki
wielokrotnemu oglądaniu tych filmów. Badania ekspertów
w określonej dziedzinie wykazały zaś, iż używają oni nazw
z poziomu podrzędnego częściej niż laicy (Johnson, Mervis,
1997). Zwróćmy też uwagę na fakt, że bohater animacji
często posiada pewien widoczny atrybut, dzięki któremu
łatwiej jest go opisać (np. kot w butach). Wszystko to może
sprawić, że: (H4) Identyfikując bohaterów filmów animowanych dzieci używają nazw z poziomu podrzędnego częściej
niż w sytuacji identyfikacji postaci nieznanych z bajek
telewizyjnych. Powstaje też pytanie: (P3) Czy używanie
przez dzieci nazw z poziomu podrzędnego ma związek
wyłącznie z faktem, że dany bohater znany jest z mediów,
czy też uwarunkowane jest posiadaniem przez postać
atrybutu, dzięki któremu łatwiej ją szczegółowo opisać?
Podsumowując zaprezentowane wcześniej predykcje,
głównym celem pracy było sprawdzenie, czy młodzi widzowie (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
używają nazw z poziomu podrzędnego częściej w stosunku
do bohaterów programów telewizyjnych niż postaci niepochodzących z filmów animowanych, a także, czy ma to
związek z posiadaniem przez postać pochodzącą z kreskówki
pewnego atrybutu. Ponadto postawiono hipotezy, zgodnie
z którymi dzieci popełniają więcej błędów, nazywając
obiekty mniej typowe niż bardziej typowe; z wiekiem
zaś, nazywając obiekty, popełniają coraz mniej błędów,
a także coraz częściej korzystają z nazw odnoszących się
do poziomu podrzędnego pojęć. Dodatkowo badania miały
przynieść odpowiedzi na pytania, czy czas nazywania
obiektów zależny jest od wieku dzieci oraz typowości
kategoryzowanych obiektów.
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Osoby badane
W eksperymencie wzięło udział 71 dzieci (39 dziewcząt
i 32 chłopców), przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, których przydzielono do trzech grup badawczych. 23 z badanych dzieci w wieku 3–4 lat (12 dziewcząt
i 11 chłopców; średnia wieku około 3 lata 10 miesięcy;
SD = 3,50 mc) uczęszczało do najmłodszej grupy przedszkolnej, 24 w wieku 5–6 lat (11 dziewcząt i 13 chłopców;
średnia wieku około 5 lat 9 miesięcy; SD = 4,22 mc) – do
starszej grupy przedszkolnej, a 24 badanych uczniów
w wieku 7–8 lat (16 dziewcząt i ośmiu chłopców; średnia

Rysunek 1. Obrazkowe wizerunki zwierząt użyte w eksperymencie.
Źródło: kompilacja własna na podstawie rysunków zamieszczonych
w internecie w różnych miejscach.
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wieku około siedmiu lat i 10 miesięcy; SD = 4,41 mc)
pobierało naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Materiały i aparatura
Materiały do badań stanowiło osiem kolorowych obrazków z wizerunkami zwierząt, wykonanych na papierze
fotograficznym w formacie 10 × 15 cm. Przedstawiały
one dwa gatunki zwierząt: psa, będącego reprezentantem
kategorii zwierząt typowych i lemura, stanowiącego przykład zwierzęcia mniej typowego. W przypadku każdego
zwierzęcia przygotowano cztery kategorie obrazkowych
desygnatów, wyróżnionych ze względu na zmienne pochodzenia desygnatu z filmu animowanego (tak; nie) oraz
posiadania atrybutu ludzkiego (tak; nie): (1) postać z filmu
animowanego, posiadającą imię oraz atrybut typowy dla
ludzi (pies Huckleberry – muchę; lemur Julian – czapkę
przypominającą koronę); (2) postać pozbawioną atrybutów ludzkich oraz nieznaną z telewizji; (3) postać z filmu
animowanego posiadającą imię, ale bez widocznego na
rysunku atrybutu ludzkiego (pies Reksio, lemur Mort);
(4) postać z atrybutem ludzkim, lecz nie występującą
w bajkach telewizyjnych (pies oraz lemur w ubraniu)
(zob. rys. 1).
Do pomiaru czasu reakcji użyto stopera.
Procedura
Badania prowadzono indywidualnie, w wydzielonym
pomieszczeniu na terenie przedszkola lub szkoły. Opisany
w artykule eksperyment stanowił część większego projektu
badawczego. Zasadniczym zadaniem w eksperymencie było
udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jakie zwierzę znajduje
się na zdjęciu?”. Badanym prezentowano fotografie psów,
w następującym porządku: Huckleberry; pies niebędący
bohaterem filmu animowanego, bez atrybutu; Reksio; pies
niebędący bohaterem filmu animowanego, z atrybutem,
a następnie – wizerunki lemurów, w następującej kolejności:
Julian; lemur niebędący bohaterem filmu animowanego,
bez atrybutu; Mort; lemur niebędący bohaterem filmu
animowanego, z atrybutem. Mierzono poprawność identyfikacji zwierząt na rysunkach oraz, w przypadku trafnych
identyfikacji – ustalano poziom pojęciowy (nadrzędny,
podstawowy lub podrzędny), do którego odnosiła się użyta
na określenie zwierzęcia przedstawionego na rysunku
nazwa. Za odpowiedzi poprawne uznawano te, w których
występowała nazwa zwierzęcia z poziomu podstawowego
oraz te, w których występowała nazwa z poziomu podrzędnego – imię zwierzęcia z danej bajki (np. Reksio),
rasa (np. york) lub nazwa z poziomu podstawowego, do
której dodano opis cech zwierzęcia (np. przyjacielski pies).
Dodatkowo mierzono czas udzielania odpowiedzi.
Aby kontrolować znajomość bohaterów filmowych
w badanej próbie, po skończeniu zadania nazywania zwierząt

ponownie prezentowano dzieciom zdjęcia przedstawiające
bohaterów filmów animowanych i proszono o podanie
nazwy bajek telewizyjnych, z których pochodzą zwierzęta.
Zabieg ten miał na celu sprawdzenie, czy dana bajka jest
dziecku znana, czy też z postacią bajkowego zwierzęcia
spotyka się ono po raz pierwszy. Ustalono, że zarówno
psy Reksio i Huckleberry, jak i lemury Julian i Mort, są
dzieciom znane. Dzieci wprost podawały tytuł kreskówki,
w której występują te postaci1 bądź też ich odpowiedzi
świadczyły o znajomości danej produkcji telewizyjnej
(np. badani nucili piosenkę pochodzącą z filmu, wspominali inną postać, która w danym filmie występowała;
część dzieci mówiła też, że zna tę bajkę, ale nie pamięta
tytułu)2. Dzieci były też pytane o to, jakie są ich ulubione
programy telewizyjne3.

W
Wiek a poprawność nazywania zwierząt przez dzieci
Wszystkie obliczenia wykonano z wykorzystaniem
pakietu Statistica. W celu weryfikacji hipotezy pierwszej,
zgodnie z którą dzieci młodsze w zadaniu nazywania
popełniają więcej błędów niż dzieci starsze, wyznaczono
wartości statystyki testu chi-kwadrat Pearsona; a dla małych
liczebności oczekiwanych (fe < 5) oraz w sytuacji, kiedy
było to możliwe – testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa.
Analizy rozpoczęto od sprawdzenia, czy poprawność
nazywania różnych desygnatów dwóch kategorii zwierząt
wybranych do badania – psa i lemura, różni się wśród badanych. Analizy te prowadzono z wykorzystaniem testu Q
Cochrana. Dla kategorii psa stwierdzono różnice w trafności
nazywania użytych w badaniu desygnatów dla wszystkich badanych łącznie [Q(3) = 20,20; p < 0,001], a także
w grupie dzieci najmłodszych [Q(3) = 19,06; p < 0,001].
1 Najwięcej dzieci znało tytuły filmów, w których występują
lemury Julian i Mort (76,06%). Połowa dzieci podawała tytuł filmu
animowanego „Reksio” (50,70%), a odpowiedzi „Huckleberry” albo
„Huckleberry pies” udzieliło 21,13% badanych.
2 Jednocześnie okazało się, że badane dzieci w ogóle nie znają
filmowego pingwina Pik-Poka, a bardzo nieliczni badani oglądali
bajkę, w której występuje kot Filemon. Stąd w badaniu nie analizowano nazywania przez dzieci wizerunków kotów i pingwinów, które
w pierwotnym zamyśle miały stanowić kolejne przykłady kategorii
zwierząt typowych i mniej typowych. W analizach uwzględniono
jedynie kategorie psów i lemurów.
3 Filmy animowane, z których pochodzili zwierzęcy bohaterowie,
których wizerunki użyto w badaniu, wskazywane były przez część
badanych jako ich ulubione programy telewizyjne. Madagaskar
lub Pingwiny z Madagaskaru były ulubionym programem troje
dzieci spośród grupy młodszych przedszkolaków, siedmiu starszych
przedszkolaków i czterech badanych dzieci szkolnych. Na pytanie
o ulubioną audycję telewizyjną po jednym dziecku z każdej badanej grupy wiekowej wskazało na Reksia, a po jednym uczniu – na
Huckleberry’ego i Misia Yogi.

MEDIA A ROZWÓJ POJĘCIOWY…

Dla kategorii lemurów również stwierdzono istotne różnice – dla wszystkich badanych łącznie [Q(3) = 31,57;
p < 0,001], a ponadto w grupie badanych starszych dzieci
przedszkolnych [Q(3) = 16,96; p < 0,001] i dzieci szkolnych [Q(3) = 11,87; p = 0,008] oraz młodszych dzieci
przedszkolnych – na poziomie tendencji statystycznej
[Q(3) = 6,65; p = 0,08]. W związku z tym różnice wiekowe
w ocenie poprawności nazywania zwierząt przedstawionych
na obrazkach analizowano dla każdego zadania z osobna.
W przypadku psa niebędącego bohaterem filmu animowanego, bez atrybutu, stwierdzono istotne różnice ze względu
na wiek w trafności nazywania zwierzęcia widocznego
na obrazku [χ2(2) = 12,58; p = 0,002]. Poprawniej nazywały to zwierzę starsze niż młodsze dzieci przedszkolne
[χ2(1) = 7,01; p = 0,008], a także dzieci szkolne porównywane z młodszymi badanymi przedszkolakami [χ2(1) = 9,15;
p = 0,002] (zob. tab. 1). Nie stwierdzono różnic w trafności
identyfikacji tego psa przez starszą grupę przedszkolną
i grupę szkolną [χ2 Yatesa (1) < 0,1; p = ns].
Poprawność nazywania psa z bajki telewizyjnej, z atrybutem (Huckleberry’ego) przez dzieci w różnym wieku
różniła się na poziomie tendencji statystycznej [χ2(2) = 5,88;
p = 0,05; małe fe]. Po wykonaniu porównań parami okazało się jednak, że starsze dzieci przedszkolne wykonują
to zadanie równie trafnie jak młodsze dzieci przedszkolne
[χ2 Yatesa (1) = 0,99; p = ns] i dzieci szkolne [χ2 Yatesa (1)
< 0,1; p = ns]. Wyniki uzyskane w dwóch skrajnych grupach
wiekowych również nie osiągnęły poziomu istotności,
ani nawet tendencji, statystycznej [choć były jej bliskie:
χ2 Yatesa (1) = 2,60; p = 0,11].
Dzieci w różnym wieku wykonywały ze zbliżoną trafnością zadania nazywania psa z filmu animowanego, bez
atrybutu (Reksia) [χ2(2) = 2,06; p = ns; małe fe] oraz nazywania psa niewystępującego w kreskówce telewizyjnej,
z atrybutem [χ2(2) = 3,52; p = ns; małe fe].
W zadaniu nazywania lemura z filmu animowanego,
z atrybutem (Juliana) stwierdzono różnice ze względu na
wiek w poprawności udzielania odpowiedzi [χ2(2) = 6,30;
p = 0,04]. Badane dzieci w wieku 3–4 lat udzielały mniej
poprawnych odpowiedzi niż badani w wieku 5–6 lat
[χ2(1) = 6,30; p = 0,01] (zob. tab. 1). siedmio- ośmiolatki
odpowiadały porównywalnie trafnie jak pięcio- sześciolatki
[χ2(1) = 1,34; p = ns] oraz trzy- czterolatki [χ2(1) = 1,98;
p = ns]. Również w przypadku trafności identyfikacji lemura
pochodzącego z bajki animowanej, bez atrybutu (Morta) różnica ze względu na wiek była istotna [χ2(2) = 6,07; p = 0,05].
Dzieci przedszkolne w wieku 5–6 lat zadanie nazywania
wykonywały poprawniej niż młodsze dzieci przedszkolne
[χ2(1) = 6,04; p = 0,01] (zob. tab. 1). Ponownie poprawność
odpowiedzi w grupie dzieci szkolnych była porównywalna
z poprawnością w grupach starszych [χ2(1) = 1,42; p = ns]
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i młodszych dzieci przedszkolnych [χ2 Yatesa (1) = 0,99;
p = ns].
W przypadku identyfikacji lemura niebędącego bohaterem
kreskówek, bez atrybutu, różnice poprawności dla różnych
grup wiekowych osiągnęły pułap tendencji statystycznej
[χ2(2) = 4,87; p = 0,09]. Porównania parami pokazały, że
trzy- czterolatki wykonywały to zadanie mniej trafnie niż
siedmio- ośmiolatki [χ2(1) = 4,81; p = 0,03] (zob. tab. 1).
Z kolei pięcio- sześciolatki identyfikowały tego lemura
równie poprawnie jak siedmio- ośmiolatki [χ2(1) = 0,36;
p = ns] oraz trzy- czterolatki [χ2(1) = 2,70; p = ns].
Poprawność nazywania lemura niepochodzącego z filmu animowanego, z atrybutem, nie różniła się istotnie
w poszczególnych grupach wiekowych [χ2(2) = 2,84;
p = ns; małe fe].
Wiek a czas nazywania zwierząt przez dzieci
Do rozstrzygnięcia pierwszego pytania badawczego:
czy wiek dzieci różnicuje czas udzielania odpowiedzi,
w zadaniu nazywania obiektów wykorzystano test ANOVA
z powtarzanym pomiarem. Analizowaną zmienną zależną
był czas udzielania odpowiedzi, czynnikiem międzyobiektowym – wiek (trzy poziomy: 3–4 lata – młodsze dzieci
przedszkolne; 5–6 lat – starsze dzieci przedszkolne; 7–8 lat
– dzieci wczesnoszkolne), zaś czynnik wewnątrzobiektowy
stanowił rodzaj desygnatu (cztery poziomy: z filmu animowanego, z atrybutem; nie z filmu animowanego, bez
atrybutu; z filmu animowanego, bez atrybutu; nie z filmu
animowanego, z atrybutem). Wykonano odrębne analizy
dla obiektu należącego do kategorii zwierząt typowych
i mniej typowych, tj. psa i lemura.
Czas identyfikacji psów okazał się istotnie zależny
od wieku badanych [F(2, 204) = 54,98; p < 0,001; eta
kwadrat cząstkowe η2 = 0,62] i rodzaju desygnatu psa
[F(3, 204) = 3,89; p = 0,01; η2 = 0,05], nie stwierdzono zaś
interakcji obydwu czynników [F(6, 204) = 1,69; p = ns]. Po
obliczeniu testów post-hoc HSD Tukey’a stwierdzono, iż
nazwanie psów zajmowało więcej czasu badanym uczniom
(M = 152,23; SD = 2,29) niż dzieciom przedszkolnym
w wieku 3–4 lat (M = 120,88; SD = 2,33) (p < 0,001) oraz
5–6 lat (M = 125,02; SD = 2,29) (p < 0,001). Ponadto okazało się, że badani szybciej udzielali odpowiedzi, widząc
wizerunek Reksia niż Huckleberry’ego (p = 0,04) oraz
Reksia niż psa niewystępującego w filmie animowanym,
bez atrybutu (p = 0,007) (zob. tab. 2).
Również czas identyfikacji na obrazkach lemurów był
zależny od wieku badanych [F(2, 204) = 47,51; p < 0,001;
η2 = 0,58], rodzaju desygnatu lemura [F(3, 204) = 167,92;
p < 0,001; η2 = 0,71], a dodatkowo – interakcji obydwu
tych czynników [F(6, 204) = 2,48; p = 0,03; η2 = 0,07].
Istotnie więcej czasu na nazwanie lemurów potrzebowały
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Tabela 2
Czas udzielania odpowiedzi (w sekundach): średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) – dla wszystkich badanych łącznie oraz w podziale na grupy wiekowe

Źródło: tabele 1–5 – opracowanie własne.
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Tabela 1
Poprawne odpowiedzi (procent oraz liczebność: Np/Nw – liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi / liczba wszystkich
badanych dzieci) – dla wszystkich badanych łącznie oraz w podziale na grupy wiekowe
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dzieci w wieku 7–8 lat (M = 191,63; SD = 2,24) niż dzieci
przedszkolne – zarówno młodsze (M = 160,63; SD = 2,29)
(p < 0,001), jak i starsze (M = 173,51; SD = 2,24) (p < 0,001).
Ponadto młodsze dzieci przedszkolne udzielały odpowiedzi
istotnie szybciej niż starsze dzieci przedszkolne (p < 0,001).
Poza tym istotnie szybciej odpowiadano, jakie zwierzę jest
na obrazku, w przypadku lemura niebędącego postacią z bajki filmowej, z atrybutem, niż dla pozostałych desygnatów
lemura (dla wszystkich trzech porównań HSD: p < 0,001)
(zob. tab. 2). Dalsza analiza uzyskanej interakcji polegała
na obliczeniu efektów prostych. W wyniku tych obliczeń
stwierdzono, iż identyfikując lemura Juliana, szybciej
reagowały młodsze dzieci przedszkolne niż starsze dzieci
przedszkolne i dzieci szkolne (dla obydwu HSD: p < 0,001).
Natomiast w zadaniach nazywania pozostałych wykorzystanych w badaniu obrazkowych desygnatów lemura
obydwie grupy dzieci przedszkolnych wykonywały zadanie
nazywania istotnie szybciej niż dzieci szkolne (zob. tab. 2)
(wyniki większości testów HSD: p < 0,001; jedynie w sytuacji porównywania pary starsze dzieci przedszkolne – dzieci
szkolne w zadaniu nazywania lemura Morta: p = 0,02).
Poprawność nazywania zwierząt ze względu
na ich typowość
W celu weryfikacji hipotezy drugiej, zgodnie z którą
dzieci popełniają więcej błędów, nazywając zwierzęta mniej
typowe niż powszechnie występujące w ich otoczeniu,
z wykorzystaniem testu chi kwadrat McNemara porównywano poprawność identyfikacji par zwierząt typowych
(pies) i rzadkich (lemur) w sytuacjach nazywania zwierząt:
pochodzących z filmu animowanego, z atrybutem; niepochodzących z filmu animowanego, bez atrybutu; pochodzących
z filmu animowanego, bez atrybutu; niepochodzących
z filmu animowanego, z atrybutem. Analizy prowadzono
dla wyników uzyskanych łącznie przez wszystkie badane
dzieci (nie wykonano ich w poszczególnych grupach wiekowych, ze względu na stwierdzone skrajnie małe liczebności
oczekiwane występujące w komórkach).
We wszystkich przypadkach stwierdzono, że zwierzęta
rzadkie identyfikowane były mniej poprawnie niż typowe (zob. tab. 1). Wyniki testów w sytuacji porównania
par zwierząt pochodzących z kreskówki, z atrybutem
[χ2(1) = 30,25; p < 0,001; małe fe]; niepochodzących
z kreskówki, bez atrybutu [χ2(1) = 32,03; p < 0,001; małe
fe], występujących w bajce telewizyjnej, bez atrybutu
[χ2(1) = 43,18; p < 0,001; małe fe], a także niepochodzących
z kreskówki, z atrybutem [χ2(1) = 53,02; p < 0,001; małe
fe] były istotne statystycznie.
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Czas nazywania zwierząt ze względu na ich typowość
Udzielając odpowiedzi na drugie pytanie badawcze: czy
czas nazywania obiektów mniej typowych i powszechnie
występujących w otoczeniu dzieci jest zróżnicowany dla
analogicznych par zwierząt, jak omówione w podrozdziale powyżej, porównywano czas nazywania desygnatów
powszechnie występujących w otoczeniu dzieci i rzadkich.
Do porównań wykorzystano test t dla dwóch grup zależnych.
Analizy prowadzono w całej grupie badanych dzieci oraz
w poszczególnych grupach wiekowych.
Porównanie czasu nazywania bohaterów filmów animowanych, z atrybutem wykazało, iż szybciej identyfikowano
zwierzę znane (Huckleberry’ego) niż rzadkie (Juliana),
zarówno dla wszystkich badanych łącznie [t(70) = –19,71;
p < 0,001; efekt standaryzowany Es = –2,84], jak i w poszczególnych grupach wiekowych: młodszych [t(22) = –31,32;
p < 0,001; Es = –6,79] i starszych przedszkolaków
[t(23) = –49,81; p < 0,001; Es = –11,06], a także uczniów
[t(23) = –6,16; p < 0,001; Es = –1,36]. Podobne wyniki dla
wszystkich badanych łącznie uzyskano dla kategorii desygnatów niepochodzących z bajki telewizyjnej, bez atrybutu
[t(70) = –21,51; p < 0,001; Es = –2,85] oraz desygnatów
zwierząt występujących w bajkach filmowych, bez atrybutu [t(70) = –19,62; p < 0,001; Es = –2,54]. W obydwu
przypadkach ponownie szybciej identyfikowano psy niż
lemury (zob. tab. 2), co stwierdzono również w poszczególnych grupach wiekowych. Różnica w czasie identyfikacji
zwierząt niepochodzących z bajki telewizyjnej, bez atrybutu
[t(22) = –24,59; p < 0,001; Es = –6,48] oraz występujących
w bajkach filmowych, bez atrybutu [t(22) = –17,49; p <
0,001; Es = –5,83] była istotna w grupie dzieci w wieku
3–4 lat. Istotną różnicę stwierdzono też w grupie pięciosześciolatków, którzy nazywali zwierzęta niepochodzące
z kreskówek, bez atrybutu [t(23) = –10,41; p < 0,001;
Es = –2,78] oraz postaci filmów animowanych, bez atrybutu
[t(23) = –12,97; p < 0,001; Es = –3,42]. Również w grupie
siedmio- ośmiolatków czas nazywania zwierząt mniej
i bardziej typowych był istotnie zróżnicowany, zarówno
w odniesieniu do kategorii zwierząt niepochodzących
z bajki telewizyjnej, bez atrybutu [t(23) = –11,48; p < 0,001;
Es = –2,91], jak i zwierząt występujących w kreskówkach, bez atrybutu [t(23) = –8,59; p < 0,001; Es = –2,18].
Natomiast desygnaty psa i lemura niepochodzące z bajek
telewizyjnych i posiadające atrybut nazywano porównywalnie szybko, zarówno w przypadku wszystkich badanych
łącznie [t(70) = –0,01; p = ns], w grupach młodszych
[t(22) = 1,62; p = ns] i starszych dzieci przedszkolnych
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[t(23) = 0,95; p = ns], a także dzieci wczesnoszkolnych
[t(23) = –0,67; p = ns].
Wiek a korzystanie z nazw z poziomu podrzędnego
W celu weryfikacji hipotezy trzeciej, zgodnie z którą,
nazywając obiekty, dzieci młodsze rzadziej korzystają
z nazw z poziomu podrzędnego pojęć niż dzieci starsze,
z wykorzystaniem testu chi kwadrat Pearsona badano, czy
częstość używania nazw z poziomu podrzędnego zależy
od wieku badanych. Ze względu na małe liczebności grup,
związane z niskim procentem rozpoznań (zob. tab. 1), z analiz wyłączono zadania nazywania desygnatów lemurów.
Analizy prowadzono wyłącznie dla zadań identyfikacji
rysunkowych wizerunków psów, dla każdego z zadań
nazywania psa oddzielnie.
Częstość określania psa Reksia nazwą z poziomu podrzędnego była istotnie zależna od wieku [χ2(2) = 13,07;
p = 0,001]. Porównania parami ujawniły, iż młodsze dzieci przedszkolne rzadziej stosowały wobec niego nazwy
z poziomu podrzędnego niż starsze dzieci przedszkolne
[χ2(1) = 8,84; p = 0,003] i dzieci szkolne [χ2(1) = 12,27;
p < 0,001] (zob. tab. 3). Natomiast starsze dzieci przedszkolne i dzieci szkolne, widząc Reksia, równie często mianowały
go określeniem z poziomu podrzędnego [χ2(1) = 0,32;
p = ns].
W sytuacji ekspozycji wizerunków psów niepochodzących
z filmów animowanych, badane dzieci w różnym wieku
określały je porównywalnie często nazwami z poziomu
podrzędnego. Dotyczyło to zarówno psa, który nie posiadał
widocznego na rysunku atrybutu ludzkiego [χ2(2) = 1,97;
p = ns; małe fe], jak i psa w ubraniu [χ2(2) = 2,48; p = ns;
małe fe]. Brak różnic wiekowych w używaniu przez dzieci
nazw z poziomu podrzędnego stwierdzono też w reakcji
na wizerunek psa Huckleberry’ego [χ2(2) = 0,37; p = ns;
małe fe].
Korzystanie z nazw z poziomu podrzędnego
w zależności od tego, czy zwierzę pochodzi
z kreskówki oraz, czy posiada atrybut
Poddając weryfikacji hipotezę czwartą, zgodnie z którą,
identyfikując bohaterów filmów animowanych, dzieci używają nazw z poziomu podrzędnego częściej niż w sytuacji
identyfikacji postaci nieznanych z bajek telewizyjnych,
porównywano użycie nazw z poziomu podrzędnego dla
następujących par bodźców: (1) Huckleberry – pies niepochodzący z bajki animowanej, z atrybutem; (2) Reksio
– pies niebędący bohaterem filmu animowanego, bez
atrybutu; (3) Julian – lemur niepochodzący z kreskówki
telewizyjnej, z atrybutem; (4) Mort – lemur niewystępujący
w filmie animowanym, bez atrybutu. Szukając odpowiedzi
na trzecie pytanie badawcze: czy używanie przez dzieci

nazw z poziomu podrzędnego uwarunkowane jest posiadaniem przez postać atrybutu, dzięki któremu łatwiej ją
szczegółowo opisać, analogiczne porównania wykonano
dla par: (5) pies niepochodzący z kreskówki: z atrybutem
i bez atrybutu; (6) lemur niepochodzący z kreskówki:
z atrybutem i bez atrybutu; (7) Huckleberry – Reksio;
(8) Julian – Mort. Dla trzeciej i czwartej pary, a także dla
szóstej pary nie dało się policzyć testów istotności różnic,
ponieważ na określenie lemurów niepochodzących z bajek
animowanych żadne z dzieci nie zastosowało poprawnej
nazwy z poziomu podrzędnego. Natomiast w przypadku
Juliana i Morta odsetek trafnych nazw z poziomu podrzędnego był dość wysoki (zob. tab. 3). Do porównań pozostałych
par stosowano test chi kwadrat McNemara. Ze względu
na często stwierdzane w poszczególnych grupach dzieci
skrajnie małe liczebności, oczekiwane analizy wykonano
dla całej badanej próby.
Częściej nazwę z poziomu podrzędnego stosowano
w stosunku do psa Huckleberry’ego niż psa niepochodzącego z programu telewizyjnego, ale posiadającego atrybut
[χ2(1) = 6,67; p = 0,01; małe fe], a także Reksia niż psa
nie pochodzącego z filmu animowanego, pozbawionego
atrybutu [χ2(1) = 19,05; p < 0,001; małe fe] (zob. tab. 3).
Pies niepochodzący z filmu animowanego, bez względu
na to, czy posiadał atrybut, czy nie, jednakowo rzadko był
określany nazwą z poziomu podrzędnego [χ2(1) < 0,1;
p = ns; małe fe]. Reksio nieco częściej określany był nazwą
z poziomu podrzędnego niż Huckleberry [χ2(1) = 2,89;
p = 0,09 – istotność na poziomie tendencji statystycznej]
(zob. tab. 3), natomiast lemury Julian i Mort – porównywalnie często [χ2(1) = 0,80; p = ns; małe fe].
Sprawdzano też, jakiego rodzaju odpowiedzi (i jak często) podawały badane dzieci, jeśli ich trafna wypowiedź
została zaklasyfikowana jako odnosząca się do poziomu
podrzędnego pojęć. Zidentyfikowano następujące rodzaje
określeń z poziomu podrzędnego: nazwanie zwierzęcia
imieniem; opis poprzez podanie atrybutu (przy czym
niekoniecznie musiał to być atrybut, który jest widoczny
percepcyjnie, mógł być przez dziecko wywnioskowany,
np. „pies, który kogoś lubi”); określenie rasy. Rozkład
odpowiedzi, z podziałem na trzy wyróżnione kategorie,
zamieszczono w tabeli 4. Warto też dodać, że ani razu, dla
żadnego zadania oraz żadnej z grup wiekowych, nie pojawiła się odpowiedź z poziomu nadrzędnego, np. zwierzę,
ssak, czworonóg.
Jako pomocniczą do interpretacji uzyskanych wyników
wykonano analizę błędnych odpowiedzi. Prowadzono ją
w całej grupie badanych, sprawdzając częstość występowania wśród błędnych odpowiedzi błędów ominięcia,
czyli braku udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi; błędów fałszywej identyfikacji, polegających na błędnym
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Tabela 4
Procentowy rozkład odpowiedzi z kategorii imię, opis atrybutu i rasa wśród poprawnych odpowiedzi z poziomu podrzędnego – dla wszystkich badanych łącznie.
W nawiasach podano liczebność dzieci, która udzieliła określonego rodzaju odpowiedzi, łamaną na liczebność odpowiedzi z poziomu podrzędnego
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Tabela 3
Odpowiedzi z poziomu podrzędnego (procent oraz liczebność: Npodrz./Npopr. – liczebność odpowiedzi z poziomu podrzędnego / liczebność odpowiedzi poprawnych) wśród odpowiedzi uznanych za poprawne – dla wszystkich badanych łącznie oraz w podziale na grupy wiekowe
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Głównym celem przeprowadzonych badań była weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą, identyfikując zwierzęta
– bohaterów filmów animowanych, dzieci częściej używają
nazw z poziomu podrzędnego niż w sytuacji identyfikacji
postaci nieznanych im z bajek telewizyjnych. Predykcje
zawarte w tej hipotezie uzyskały potwierdzenie empiryczne. Otrzymany wynik jest kolejnym argumentem na rzecz
postulatu Durkina i Bladesa (2009), aby w obszar systematycznych badań psychologii rozwojowej włączyć badania
dotyczące środków masowego komunikowania, albowiem
funkcjonowanie poznawcze dzieci „nasiąkniętych” światem
mediów może mieć swoją specyfikę.
W badaniach stwierdzono, iż używanie nazw z poziomu
podrzędnego okazało się być moderowane przez to, czy
nazywana postać jest znana dzieciom z programów telewizyjnych, czy też nie występuje ona w żadnym filmie

Pies nie z ﬁlmu
animowanego,
bez atrybutu

D

Pies z ﬁlmu
animowanego,
z atrybutem
(Huckleberry)

określeniu gatunku (np. nazywając błędnie lemura Morta
odpowiadano: „wiewiórka”, „małpa”, „surykatka”, „kot”,
„mysz”); a także innych rodzajów błędów, które wspólnie
ujęto w kategorii „inne”. W kategorii inny rodzaj błędu
znajdowały się m.in. błędy polegające na tym, że dziecko, nazywając zwierzę, które nie jest bohaterem filmów
animowanych, przypisywało mu cechy postaci pochodzącej z bajki (np. odpowiadało: „z bajki”, „król” lub „król
Julian” na określenie lemura, którego nie można oglądać
w programach telewizyjnych, bez atrybutu). Odsetek występowania poszczególnych kategorii błędów zamieszczono
w tabeli 5. Licząc test chi kwadrat Pearsona sprawdzano,
czy rozkład poszczególnych rodzajów błędnych odpowiedzi
w sytuacji identyfikacji kolejnych postaci zwierzęcych był
losowy. Wyliczenie testu nie było możliwe w odniesieniu
do nazywania psa Huckelberego, bowiem w sytuacji jego
identyfikacji wszystkie błędne odpowiedzi były błędami
ominięcia. Poszczególne kategorie błędów miały rozkład
losowy w zadaniu identyfikacji: psa niepochodzącego z filmu animowanego, bez atrybutu [χ2(1) = 1,00; p = ns]; psa
Reksia [χ2(1) = 0,33; p = ns]; psa niepochodzącego z filmu
animowanego, z atrybutem [χ2(1) =,67; p = ns] – jednak
wyniki te należałoby interpretować ostrożnie ze względu
na bardzo niskie wartości obserwowane i oczekiwane.
Częstość poszczególnych rodzajów błędnych identyfikacji
nie różniła się także w sytuacji nazywania lemura Juliana
[χ2(2) = 2,00; p = ns], z kolei w sytuacji identyfikacji pozostałych lemurów: nie z filmu animowanego, bez atrybutu
[χ2(2) = 14,56; p = 0,001]; Morta [χ2(2) = 16,12; p < 0,001];
nie z filmu animowanego, z atrybutem [χ2(2) = 28,95;
p < 0,001], można mówić o zróżnicowaniu w odniesieniu
do częstości popełniania błędów ominięcia, fałszywej
odpowiedzi i błędów z kategorii „inne” (zob. tab. 5).

Lemur nie
z ﬁlmu
animowanego,
z atrybutem
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Tabela 5
Procentowy rozkład błędów: ominięcia (odsetek reakcji z kategorii brak odpowiedzi względem wszystkich odpowiedzi uznanych za błędne), fałszywej identyfikacji (odsetek odpowiedzi z kategorii błędny gatunek względem wszystkich odpowiedzi uznanych za błędne) oraz innych rodzajów błędnych odpowiedzi (odsetek
błędnych odpowiedzi z kategorii inne względem wszystkich odpowiedzi uznanych za błędne) – dla wszystkich badanych łącznie. W nawiasach podano liczebność
dzieci, która udzieliła określonego rodzaju odpowiedzi, łamaną na liczebność wszystkich odpowiedzi uznanych za błędne
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animowanym. W przypadku postaci niepochodzących
z filmów animowanych nazwy z poziomu podrzędnego
padały sporadycznie, zaś w przypadku bohaterów produkcji
filmowych – dość często. Odnosząc otrzymane zależności
do cytowanych już badań, w których eksperci w danej
dziedzinie pojęciowej częściej używali nazw z poziomu
podrzędnego pojęcia niż laicy (Johnson, Mervis, 1997)
można stwierdzić, iż częsty kontakt współczesnych dzieci z mediami oraz traktowanie oglądania telewizji jako
jednej z najatrakcyjniejszych form spędzania wolnego
czasu (por. Kołodziejczyk, 2003) czyni dzieci, począwszy od okresu przedszkolnego, ekspertami w dziedzinie
programów, które oglądają (co stwierdzili już wcześniej
Johnson i in., 2004 oraz Lavin i in., 2001). Poza tym
uzyskane wyniki świadczą o tym, że inne mechanizmy
zdają się działać w sytuacji określania nazwą z poziomu
podrzędnego bohaterów filmów animowanych i zwierząt
niebędących postaciami telewizyjnymi. W przypadku
zwierząt – bohaterów filmów znacząca jest znajomość
konkretnej produkcji telewizyjnej i imienia zwierzęcia,
które można poznać dzięki oglądaniu tej produkcji. Wiedza
na temat bohaterów telewizyjnych animacji funkcjonuje
u dzieci na zasadzie pojęć jednostkowych. W przypadku
zwierząt niepochodzących z programów telewizyjnych,
o używaniu nazw z poziomu podrzędnego mogą decydować
dwa czynniki – koncentracja na szczegółach dostępnych
percepcyjnie (u dzieci młodszych, posługujących się pojęciami spontanicznymi) bądź wiedza z dziedziny biologii,
np. na temat ras psów (u dzieci starszych, korzystających
w większym stopniu z pojęć naukowych – por. Chlewiński,
1999; Wygotski, 1989).
Co ciekawe, otrzymane wyniki pozwalają również twierdzić, że wiedza na temat treści zawartych w programach
telewizyjnych nie musi przekładać się na wiedzę semantyczną w wybranej dziedzinie pojęciowej. I tak – choć
badane dzieci, zwłaszcza starsze, posiadały szczegółową
wiedzę na temat Juliana i Morta (lemurów będących bohaterami filmów animowanych) – często trafnie nazywając
te postaci, używały ich imion, jednocześnie nazywając
lemury pochodzące oraz niepochodzące z programów
telewizyjnych popełniały wiele błędów, które polegały
na omyłkowej kategoryzacji tych zwierząt jako innego
gatunku (m.in. wiewiórka, małpa, surykatka, kot, mysz).
Zauważono ponadto, że niektóre dzieci były skłonne przenosić wiedzę o filmowym lemurze – królu Julianie, na
inne desygnaty pojęcia lemur. Świadczy o tym określanie
lemurów niepochodzących z filmu animowanego mianem „król/król Julian” albo podanie informacji, że jest
to zwierzę pochodzące z bajki. Dzieci zachowywały się
więc tak, jakby traktowały obrazkowe desygnaty lemurów,
w tym tych niepochodzących z kreskówek, nie jako różne
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egzemplifikacje faktycznie istniejącego gatunku, ale jako
różne przykłady stworzenia „żyjącego” w filmie/telewizji
(por. Kołodziejczyk, 2003).
Czy uzyskane w badaniach wyniki pozwalają dojść do
konkluzji, iż posiadanie eksperckiej wiedzy pojęciowej
w dziedzinie lemurów – bohaterów telewizyjnych (wiedzy
o konkretnych postaciach filmów animowanych) współwystępuje z błędną wiedzą na temat lemurów jako gatunku?
Ciekawe badania na temat znaczenia ekspertywności dla
rozwoju pojęciowego w obszarze wiedzy biologicznej,
w świetle których warto rozważyć wyniki badań własnych,
prowadziła Johnson ze współpracownikami (2004). Autorka
ta stwierdziła, że wiedza w dziedzinie dinozaurów, którą
posiadają dzieci-eksperci w wieku wczesnoszkolnym, jest
ograniczona empirycznie, w porównaniu z wiedzą dorosłych
ekspertów. O ograniczeniu tym świadczyły trudności, jakie
dziecięcy eksperci mieli, podejmując decyzje co do tego,
czy hipotetycznie istniejące (jak mówiono badanym – niedawno odkryte) prezentowane im egzemplarze dinozaurów
mogły rzeczywiście istnieć. Dzieci twierdziły, istotnie
częściej niż dorośli, że jest to niemożliwe, niezależnie od
tego, czy prezentowane hipotetyczne dinozaury posiadały
cechy wiarygodne – często u różnych dinozaurów współwystępujące, czy też nie. Dziecięcy eksperci potrafili
podejmować trafne decyzje kategoryzacji i wnioskować
na temat dinozaurów, z którymi się wcześniej spotkały, ale
nie potrafiły podejmować trafnych decyzji odnośnie do
egzemplarzy, których nigdy wcześniej nie widziały. Możliwe
więc, że także uczestniczące w badaniach własnych dzieci
wiedziały, że Julian i Mort to lemury, bo je znały, ale nie
potrafiły rozpoznać egzemplarzy lemura, których dotąd
nie spotkały (czyli tych niepochodzących z filmu animowanego). Tego jednak nie możemy być pewni, co należy
traktować jako ograniczenie przeprowadzonych badań. Nie
wiadomo bowiem, czy dzieci, które podawały imię bohatera
kreskówki, uznawały postać medialną za przedstawiciela
danej kategorii zwierząt, przykładowo – czy wiedziały, że
Julian oraz Mort są lemurami. W przyszłych badaniach
w tym obszarze warto byłoby poprosić badanych, którzy
podają imię bohatera filmowego, o odpowiedź na dodatkowe pytanie, jakim zwierzęciem jest bohater o określonym
imieniu. Ponadto warta rozważenia byłaby kontrola stopnia
ekspertywności, np. w testach wiedzy deklaratywnej na
temat określonego gatunku zwierząt (por. Johnson i in.,
2004) oraz wiedzy szczegółowej na temat konkretnego
bohatera animacji filmowej.
W badaniu własnym stwierdzono również, iż częste
używanie nazw z poziomu podrzędnego na określenie
zwierząt pochodzących z programów telewizyjnych nie
ma związku z posiadaniem przez filmową postać atrybutu,
dzięki któremu łatwiej jest ją szczegółowo opisać – co można
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uznać za novum przeprowadzonych studiów empirycznych.
Psy i lemury niepochodzące z filmów animowanych, bez
względu na to, czy miały atrybut, czy nie, z porównywalną częstością określano nazwą z poziomu podrzędnego
pojęć. Reksio – pies bez widocznego atrybutu, określany
był nazwą z poziomu podrzędnego porównywalnie często
(nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic) jak ubrany
w muchę pies Huckleberry. Również w przypadku lemurów
Juliana (przystrojonego w koronę) i Morta (przedstawianego
bez ubrania) nazwy podrzędne występowały ze zbliżoną
częstością. Poza tym w przypadku bohaterów filmów
telewizyjnych nazwy z poziomu podrzędnego w przeważającej liczbie przypadków stanowiły imię danego bohatera.
Miało to miejsce zawsze w sytuacji identyfikacji lemurów
Juliana i Morta. W zadaniu identyfikacji psów – bohaterów
kreskówek – Huckeberry’ego i Reksia – pojawiały się też
pojedyncze określenia w formie opisu danego zwierzęcia
(ani razu nie użyto jako nazwy rasy psa). Wśród określeń padających jako nazwa zwierzęcia, gdy na rysunku
pokazywano psy niebędące postaciami filmowymi, były
zarówno nazwy ras psów, jak i nazwy opisowe. W związku
z powyższym, używanie nazw z poziomu podrzędnego
na określenie bohaterów programów telewizyjnych nie
wynikało ani z tego, że bohater filmu miał widoczny na
rysunku atrybut, ani też ze znajomości cech danej postaci,
które dzieci mogły poznać śledząc animacje z jej udziałem.
W badaniu stwierdzono też kilka efektów, które potwierdzają prawidłowości opisane wcześniej w literaturze przedmiotu. Częściowo potwierdzono hipotezę, zgodnie z którą
dzieci młodsze, nazywając obiekty, popełniają więcej błędów niż dzieci starsze (co jest zgodne z rezultatami badań,
które prowadziły Cycowicz i in., 1997 oraz Tallandini
i Roia, 2005; por. też Bjorklund, 1985). Hipotezy tej nie
udało się potwierdzić w odniesieniu do kilku zadań, ale
sądzimy, że ma to związek ze stwierdzonymi efektami –
sufitowym i podłogowym – które wynikały ze zbyt małego
zróżnicowania wyników w badanych grupach wiekowych.
Porównania par grup wiekowych nie wykazały istotnych
różnic dla poprawności identyfikacji psa Huckleberry’ego.
Warto jednak zaznaczyć, że w teście chi kwadrat w niektórych komórkach ujawniły się bardzo małe liczebności oczekiwane (związane z bardzo wysokim procentem trafnych
identyfikacji we wszystkich grupach badanych). Podobnie
wyglądała sytuacja identyfikacji psa Reksia, w przypadku
którego z jednej strony nie stwierdzono istotnych różnic
wiekowych w trafności nazywania zwierzęcia, a z drugiej
– odnotowano bardzo wysoki procent poprawnych odpowiedzi we wszystkich badanych grupach. W przypadku
psa oraz lemura niepochodzących z bajki, z atrybutem,
również nie ujawniły się różnice wiekowe w poprawności
identyfikacji zwierząt. W obydwu przypadkach mogło to być

związane z bardzo małymi liczebnościami oczekiwanymi,
które w przypadku desygnatu psa ponownie prawdopodobnie były efektem bardzo wysokiego odsetka trafnych
rozpoznań, a w przypadku desygnatu lemura – bardzo
dużej liczby błędnych odpowiedzi. W celu udoskonalenia
metody badawczej warto byłoby rozszerzyć eksperyment
o inne grupy wiekowe – zarówno starsze, jak i młodsze, niż
uwzględnione w badaniu stanowiącym przedmiot niniejszej
pracy (wprowadzić kolejne poziomy zmiennej niezależnej,
jaką był wiek badanych). Ponadto zadanie identyfikacji
zwierząt warto byłoby prowadzić nie tylko na przykładach
desygnatów zwierząt tak typowych jak psy oraz tak egzotycznych jak lemury, ale dodatkowo – wprowadzić kategorię
zwierząt „średnio typowych” (przykładowo, mogłyby to
być desygnaty owiec, krów czy koni).
Poza tym ustalono, iż wiek dzieci różnicuje czas udzielania odpowiedzi w zadaniu nazywania obiektów. Istotnie
więcej czasu na nazwanie psów oraz lemurów potrzebowały dzieci w wieku 7–8 lat niż dzieci przedszkolne.
Ponadto w przypadku lemurów młodsze dzieci przedszkolne
udzielały odpowiedzi istotnie szybciej niż starsze dzieci
przedszkolne. Dłuższy czas reakcji może wskazywać, że
dzieci analizowały cechy definicyjne desygnatów zwierząt
eksponowanych na ilustracjach, a krótszy – świadczyć
o kategoryzacji na podstawie cech dostępnych percepcyjnie
(por. Chlewiński, 1999). Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt,
że u dzieci w wieku 7–8 lat odnotowano więcej trafnych
decyzji kategoryzacyjnych niż u dzieci przedszkolnych,
można przyjąć, iż dzieci szkolne, identyfikując zwierzęta,
korzystały raczej z pojęć naukowych, a dzieci przedszkolne – z zawierających mniej cech i słabiej opracowanych
pojęć spontanicznych (Bjorklund, 1985; Wygotski, 1989).
Szybsze przetwarzanie danych oraz sprawniejsza praca
pamięci operacyjnej, postępujące wraz z wiekiem dzieci
(Jagodzińska, 2003), nie zdołały zrekompensować dzieciom
starszym złożoności procesu analizy cech definicyjnych,
którą podejmowały, w przeciwieństwie do dzieci młodszych, które koncentrowały się na mniej złożonej analizie
wybranych cech.
Pozytywnie zweryfikowano hipotezę, zgodnie z którą
dzieci popełniają więcej błędów, nazywając obiekty rzadko
spotykane (mniej typowe), niż gdy obiekty te powszechnie
występują w otoczeniu dziecka (stanowią one prototypy
pewnego pojęcia). Niezależnie od tego, czy nazywane
zwierzę było bohaterem programu telewizyjnego, czy też
nie, a także niezależnie od tego, czy posiadało widoczny
na ilustracji atrybut ludzki, czy też nie, więcej trafnych
identyfikacji stwierdzono dla desygnatów psów niż desygnatów lemurów. Efekty te można traktować jako empiryczne
potwierdzenie tezy, iż już w dzieciństwie struktura pojęć ma
charakter prototypowy (Rosch, i in., 1976; Rosch, 1978).

MEDIA A ROZWÓJ POJĘCIOWY…

Uzyskane w eksperymencie wyniki w zasadzie pozwalają też na udzielenie twierdzącej odpowiedzi na pytanie
badawcze: Czy czas nazywania obiektów mniej typowych
i powszechnie występujących w otoczeniu dzieci jest
zróżnicowany? W 75% prowadzonych analiz stwierdzono,
że zwierzęta typowe rozpoznawane są szybciej niż zwierzęta nietypowe. Część wyników – dotycząca desygnatów
zwierząt niepochodzących z programów telewizyjnych,
posiadających atrybut – wskazuje jednak na brak różnic
w czasie nazywania psów i lemurów przez dzieci. Warto
jednak wspomnieć, iż ubrany lemur niebędący bohaterem
filmu animowanego był identyfikowany istotnie szybciej
niż pozostałe wizerunki lemurów, a jednocześnie odsetek
trafnych identyfikacji był w jego przypadku bardzo niski.
Zatem większość dzieci nie uznawała go w ogóle za lemura,
ale za inne zwierzę. W związku z tym można uznać, że
czasy rozpoznawania poszczególnych desygnatów zwierząt przez badanych są zgodne z koncepcją pojęcia jako
struktury prototypowej (Rosch, i in., 1976; Rosch, 1978),
a także z wynikami badań osób dorosłych, w których bardziej typowe egzemplarze były przywoływane z pamięci
szybciej niż mniej typowe (Willingham, 2004).
Hipoteza, zgodnie z którą dzieci młodsze, nazywając
obiekty, rzadziej korzystają z nazw odnoszących się do
poziomu podrzędnego pojęć niż dzieci starsze (por. Rosch,
1978), uzyskała tylko częściowe potwierdzenie empiryczne.
Wynik zgodny z hipotezą uzyskano w sytuacji nazywania
wizerunku psa Reksia, gdzie korzystanie z nazw z poziomu
podrzędnego okazało się istotnie zależne od wieku dzieci:
dzieci w wieku 3–4 lat stosowały wobec tego bohatera
nazwy z poziomu podrzędnego istotnie rzadziej niż dzieci
w wieku 5–6 i 7–8 lat. W zadaniach, w których nie udało się
potwierdzić hipotezy, w niektórych komórkach odnotowano
bardzo małe liczebności oczekiwane – stąd uzyskane dla
tych zadań wyniki należy interpretować ostrożnie.
Podsumowując najważniejsze uzyskane w badaniu wyniki – oglądanie telewizji wydaje się warunkować rozwój
wiedzy dzieci i funkcjonowania pewnych pojęć, które mogą
być powiązane z wiedzą na temat bohaterów programów
telewizyjnych. Okazuje się, że w języku dzieci określenia
z poziomu podrzędnego pojawiają się sporadycznie, ale
w odniesieniu do postaci telewizyjnych – dość często.
Wynika to z tego, że dzieci znają imię bohatera konkretnego
filmu animowanego. Jednocześnie nie zawsze posiadają
wiedzę na temat dziedziny pojęciowej, którą reprezentuje
dana postać telewizyjna. W eksperymencie ujawniło się
to szczególnie wyraźnie w zadaniach nazywania zwierząt
rzadkich w naszym klimacie – lemurów. Innymi słowy,
wiedza na temat zwierzęcych postaci filmowych niekoniecznie przekłada się na bycie ekspertem w dziedzinie
pojęciowej wybranej kategorii zwierząt.
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Mass media and conceptual development:
A study of naming animal cartoon characters by children
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A
The article focuses on an experiment involving children (3-8 years old), where a naming task assessed the
adequacy of categorization and the frequency of responses provided from the subordinate level of concepts,
with regard to two concept domains – dogs and lemurs. It was assessed whether the animal designated by
the image and displayed for naming was derived from a television programme and whether it had human
attributes. Both in the case of cartoon characters and images of animals which were not known from TV
shows, subjects’ age was a differentiating factor with regard to the time required for identifying the animals.
Older children needed more time for the identification than the younger subjects, which may reflect the
analysis of the concept’s definitive traits. Whether or not the animal designate was an animated TV character,
children tended to make more mistakes while identifying rare animals than in naming the typical ones, which
is consistent with the prototype theory of concepts. The prototypical representation of concepts in children
is additionally confirmed by the shorter time needed for the identification of typical animals than the rare
ones. While identifying cartoon characters children more frequently used names from the subordinate level
than was the case with images unknown to them from TV films. The obtained result was not connected with
having an attribute which allows for easier description of the animal. Moreover, the task of naming lemurs
demonstrated that knowledge of less typical animals – TV characters, is of specific nature and may not impact
general knowledge related to a given domain of concepts.
Keywords: children’s television programmes, conceptual development, naming task
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