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Оригинален научен труд 

Original research paper 
 
Татјана Илиевска 
Нина Даскаловска 
 
ИНЦИДЕНТНО УСВОЈУВАЊЕ НА НОВ ВОКАБУЛАР ПРЕКУ 

ЧИТАЊЕ НА БАСНИ 
 
 Апстракт: Многубројни студии покажуваат дека читањето на литературни 
текстови зазема значајно место во усвојувањето на нов вокабулар при процесот на 
изучување на странски јазик. Ова истражување е спроведено со цел да се истражи а) 
колку читањето и обработката на басни со јазичен приод може да придонесат за 
усвојување на вокабуларот на англискиот јазик и б) дали има разлика во квантитетот 
на усвоениот вокабулар преку читање и обработка на басни со оној усвоен преку 
изработка на традиционални вежби за вокабулар. Резултатите од истражувањето 
покажаа дека учениците кои на редовните часови читаа и разработуваа басни, и покрај 
тоа што имаа послаби резултати на предтестот, на посттестот покажаа многу повисоки 
резултати. 
 
 Клучни зборови: усвојување на вокабулар, автентични литературни 
текстови, инцидентно учење, експлицитно учење, басни. 
 
 
 Вовед 

Изучувањето на вокабуларот и познавањето на што поголем број 
лексички единици е основата за познавање и употреба на еден јазик. Вилкинс 
(Wilkins, 1972) пишува дека „... без познавање на граматиката можеме многу 
тешко да споделиме информација, но без познавање на вокабулар воопшто 
нема да можеме да споделиме информација“ (стр. 111-112). Според тоа, 
изучувањето на вокабуларот зазема важно место во изучувањето на 
англискиот како странски јазик во образовниот систем на Р. Македонија. 
Изучувањето на вокабуларот му помага на ученикот да разбира и да 
комуницира со други говорители на англиски јазик. 

Но, квантитативното и квалитативното изучување на нов вокабулар 
зависи од приодот со кој наставникот го реализира процесот на изучување нов 
вокабулар. Многубројни научни публикации говорат за влијанието на 
читањето и обработката на литературни текстови врз процесот на изучување 
на нов вокабулар. Студијата спроведена во Р. Македонија (Daskalovska, 2016)  
недвојбено покажува дека читањето литературни текстови во голема мера 
придонесува за изучување на нов вокабулар. 

Имено, во ова истражување Даскаловска го тестира усвојувањето на 
нови зборови од три аспекти: усвојување на спелингот на зборовите, 
усвојување на нивното значење и колокацијата на таргетираните зборови. 
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Учесниците во истражувањето имaле за задача да ја прочитаат новелата 
„Малечка принцеза“ која содржи 66.938 збора. Со студијата, исто така, се 
оценува поврзаноста на фреквенцијата со која зборовите се среќаваат во 
новелата со усвојувањето на трите аспекти на познавање на таргетираните 
зборови. Резултатите покажуваат дека со читање на автентичен текст се 
подобрува усвојувањето на нов вокабулар. Подобрувањето се забележува во 
сите три аспекти кои биле предмет на тестирање. Еден од најбитните аспекти 
кои ги истражува оваа студија е усвојувањето на колокациите на 
таргетираните зборови. Резултатите покажуваат дека преку читање на 
автентичен текст, значително се подобрува усвојувањето на колокациите. Во 
поглед на влијанието на честотата со која се повторува таргетираниот збор во 
текстот и нивото на усвојување од страна на ученикот, авторката доаѓа до 
заклучок дека кај зборовите кои се јавуваат помеѓу 11 и 20 пати има најголем 
степен на усвоеност, што значи дека за да се совлада успешно некој нов збор 
преку читање на автентичен текст, потребно е тој да се повтори во текстот 
најмалку десетина пати. Сепак, забележано е дека читањето овозможува 
усвојување на одредени аспекти на зборовите и при поретко среќавање на тие 
зборови. 

Преку читање на литературни текстови и нивна обработка со 
соодветен јазичен пристап, учениците успеваат да усвојат поголем број на 
лексички единици, при што познавањето на тие зборови не се сведува само на 
нивното денотативно значење. Напротив, читањето и обработката на 
литературните текстови е полипотентно од аспект на изучување нов 
вокабулар, бидејќи им овозможува на учениците усвојување на поголем опсег 
на значења на еден збор, нијанси на значења, колокации како и негова 
употреба во даден стилски  регистар. 

Постојат голем број студии чиј предмет е усвојувањето на нов 
вокабулар преку читање.  Во 1978 Saragi et al. спровеле студија со која се 
испитува инцидентното усвојување на нов вокабулар преку читање на 
автентично литературно дело. Учесници во студијата биле 20 студенти чиј 
мајчин јазик бил англискиот. Тие имале задача да ја прочитаат новелата 
„Пеколен портокал“. Новелата била на англиски јазик, но низ неа се среќаваат 
зборови од рускиот жаргон. Учениците биле тестирани токму за 90 од тие 
зборови, при што резултатите покажале дека учениците усвоиле 76 % од 
таргетираните зборови. Исто така, се дошло до заклучок дека оние зборови 
кои се повторувале најмалку десет пати имало поголема шанса да бидат 
усвоени. Сепак, треба да се земе предвид фактот дека учесниците во 
истражувањето го говореле англискиот јазик како мајчин јазик, па така им 
било мошне лесно да ја разберат новелата, а им било олеснето и 
контекстуалното разбирање на таргетираните зборови. 

Хорст, Коб и Меара (Horst, Cobb & Meara, 1998) во својата студија не 
го истражувале само бројот на новоусвоени зборови, туку и периодот во кој 
учениците ги паметат тие зборови. На учениците им била дадена упростена 
верзија на „Мајорот од Кастербриџ“. По читањето било измерено усвојување 
на 22 % од таргетираните зборови, а тие зборови биле запаметени и по 
најмалку 10 дена од читањето. Авторите на оваа студија дошле до заклучок 
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дека зборовите треба да се повторуваат најмалку осум пати во текстот за да 
бидат научени. 
 Дјупуи и Крашен (Dupuy & Krashen, 1993) во своето истражување 
употребиле друг приод: читање автентичен текст и гледање негова филмувана 
верзија. Имено, на 15 ученици кои го изучувале францускиот јазик како 
странски јазик им било дадено да ги погледаат првите сцени од извесен 
француски филм, а потоа да ги прочитаат следните пет сцени од сценариото за 
филмот. По читањето, учениците биле тестирани за 39 зборови кои се 
среќавале во текстот од еднаш до шест пати. Според добиените резултати, 
учениците кои биле вклучени во истражувањето усвоиле седум зборовни 
единици повеќе отколку првата контролна група која била на исто ниво на 
усвојување на јазикот како и тие, и шест зборови повеќе од втората контролна 
група каде што имало ученици на повисок стадиум на усвојување на јазикот. 
Според тоа, авторите на истражувањето заклучиле дека читањето на 
автентични текстови им помага на изучувачите на странски јазик да го 
збогатат својот речник. 
 Даскаловска (Daskalovska, 2014a,c) спровела две повторувања на 
студијата на Захар и соработниците (Zahar et al., 2001). Учесници во првата 
студија биле средношколци на 16 години кои го изучувале англискиот јазик 
шест години.  Тестирањето извршено по читањето на текстот покажало дека 
учениците усвоиле 25,98 % од претходно непознатите зборови. Спротивно на 
оригиналната студија, оваа студија покажала дека честотата со која се среќава 
одреден таргетиран збор нема значајно влијание врз неговото усвојување кај 
оние ученици чиј вокабулар е помал.  Во втората студија, авторката сакала да 
провери дали резултатите добиени во првото повторување на студијата ќе 
бидат потврдени. Учесници во второто истражување биле студенти на 19-
годишна возраст. Ако во оригиналното истражување учениците успеале да 
усвојат 20,88 % од таргетираните непознати зборови, а во првото повторување 
на истражувањето усвоиле 25,98 % од претходно непознатите зборови, во 
второто повторување на истражувањето учениците усвоиле дури 31,9 % од 
предвидените зборови. Сепак, треба да се земе предвид возраста на 
учесниците во студиите како можен фактор кој влијае врз когнитивните 
способности на учесниците, вклучувајќи го и нивното општо знаење што 
според Хирш (Hirsh, 2003) е еден од факторите кои придонесуваат за 
поуспешно читање со разбирање. Имено, во оригиналното истражување 
учесниците се најмали, додека во второто повторување на истражувањето се 
највозрасни. Што се однесува до честотата со која се јавуваат таргетираните 
зборови, и второто повторување на истражувањето исто како и првото, 
покажува дека честотата со која се појавуваат зборовите нема големо влијание 
во изучувањето на нови зборови кај учениците со помал вокабулар. Една од 
причините, според авторката, веројатно е тешкотијата на разбирање на текстот 
заради поголемиот број на непознати зборови. 
 Податоци за влијанието на литературата врз усвојувањето на нов 
вокабулар, поврзаноста на честотата со која се јавуваат таргетираните зборови 
и нивното усвојување, како и поврзаноста на зборовниот опсег со кој 
располагаат учениците и усвојувањето на нов вокабулар во Р. Македонија 
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наоѓаме во уште едно истражување спроведено од Даскаловска (Daskalovska, 
2014b). Во поглед на првото прашање, авторката доаѓа до заклучок дека по 
читањето на автентичен текст учениците усвоиле 24 % од таргетираните 
непознати зборови. Во поглед на второто прашање, авторката забележува дека 
таргетираните зборови се повторувале во текстот помалку од осум пати (со 
исклучок на три збора), а повеќе од половината таргетирани зборови се 
повторувале само два или три пати во текстот. Поради фактот што честотата 
на повторување на зборовите е многу мала, авторката заклучува дека не може 
да се дојде до релевантни податоци за поврзаноста на честотата со која се 
јавуваат таргетираните зборови и нивното усвојување. Во поглед на третото 
прашање, исто како и во други истражувања (Horst et al., 1998; Hulstijn, 1993), 
и ова истражување не покажува поврзаност на големината на вокабуларот кој 
го поседуваат учениците со усвојувањето на нов вокабулар. 
 
 Методи на истражување 
 Цели и прашања 

Целта на ова истражување е да се добијат релевантни податоци за 
придонесот на читањето и обработката на куси литературни текстови – басни  
‒ во усвојувањето на нов вокабулар, но и релевантни податоци за улогата на 
читањето и обработката на басни со посебен јазичен пристап врз усвојувањето 
на нов вокабулар наспроти неговото изучување преку традиционални вежби 
за вокабулар. Оттука се издвојуваат две основни истражувачки прашања: 

1. Колку читањето и обработката на басни со јазичен приод може да 
придонесат за усвојување на вокабуларот на англискиот јазик; 

2. Дали има разлика во усвојувањето на вокабуларот преку читање и 
обработка на басни и традиционални вежби за вокабулар. 

  
 Учесници 
 Истражувањето започна со 71 ученик од три паралелки од осмо 
одделение. Учениците беа на возраст помеѓу 12 и 14 години. Сите учесници го 
имаат учено јазикот од прво одделение што кореспондира со шестгодишна 
возраст. Учениците имаат редовни часови по англиски јазик како прв странски 
јазик со интензитет од три часа во неделата. Надвор од училиштето, 
учениците ретко имаат можност да дојдат во допир со англискиот јазик и тоа 
главно преку Интернет или телевизија. 
 За потребите на истражувањето, учениците беа поделени во две групи 
каде две паралелки со вкупно 48 ученика беа избрани за експериментални 
паралелки, а останатата паралелка со вкупно 23 ученика беше избрана за 
контролна група. Учениците кои не изработија предтест или посттест беа 
изземени од истражувањето, па така за анализа и евалуација на резултатите 
беа земени предвид вкупно 63 пред/пост теста, од кои 42 беа на ученици од 
експерименталните паралелки и 21 на ученици од контролната паралелка. 
 
 Материјали и инструменти 
 За потребите на истражувањето беа одбрани четири басни: „Слонот – 
кралот на чакалите“ (The Elephant – King of the Jackals) од Толстој (Tolstoy, 
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1996), „Јарецот и лисицата“ (The Billy Goat and the Fox) од Езоп (Aesop, 
1996a), „Кокошките и трошките“ (The Hens and the Breadcrumbs) од браќата 
Грим (Grimm & Grimm, 1996) и „Болниот лав и лисицата“ (The Sick Lion and 
the Fox) од Езоп (Aesop, 1996b). За целите на истражувањето беа избрани 
басни, бидејќи се автентични литературни текстови кои се куси поради што 
може целосно  да се разработат во текот на еден училиштен час од 40 минути. 
Исто така, басните се со интересна содржина која лесно го задржува 
вниманието на учениците. Тие обработуваат релевантни теми од 
секојдневието, па така нудат можности за осмислување и реализација на 
разновидни наставно-поучувачки активности. 

Бројот на зборови во басните се движи од 304 до 478, при што 
вкупниот број на зборовни единици е 1.586. Од нив беа избрани 80 целни 
зборови за кои беа изготвени по три различни вежби вклопени во 
пред/посттест. Првата вежба беше составена од 27 од вкупно 80 целни 
зборови. Во оваа вежба, на учениците им беа дадени 27 дефиниции или описи 
на таргетираните зборови и четири опции кои го објаснуваат нивното значење 
од кои само една опција е точна, две се погрешни, а четвртата опција е „не 
знам“. Во втората вежба беа опфатени 26 целни зборови. Во оваа вежба на 
учениците им беше дадена една реченица каде наместо таргетираниот збор 
стои празно место, а по реченицата на учениците им се понудени четири 
опции за избор на соодветен одговор. Една од дадените опции е точниот 
таргетиран збор, две опции се погрешни одговори, а четвртата опција е „не 
знам“. Во третата вежба беа опфатени 27 целни зборови. Овде учениците 
имаат добиено 27 целни зборови за кои од три понудени преводи на 
македонски, треба да го изберат точниот. Четвртата опција е повторно „не 
знам“, со цел избегнување на паушални одговори со погодување. 

 
 Процедура 

Пред почетокот на истражувањето беше побарана согласност од 
учениците за учество во ваквото истражување. На учениците им беше 
објаснето дека станува збор за лингвистичко истражување без да им бидат 
соопштени деталите за него. Исто така, им беше ставено до знаење дека во 
секое време можат да се повлечат од истражувањето. Сите ученици прифатија 
да бидат дел од истражувањето. 

Истражувањето започна со спроведување на предтест кој беше 
спроведен во ист ден со сите ученици. Следната недела со експерименталните 
паралелки беше разработувана басната „Кокошките и трошките“ од браќата 
Грим. Наредните три недели беа разработени и преостанатите басни – секоја 
недела по една. На часовите им беа давани различни вежби поврзани со 
содржината на басните, но се внимаваше целните зборови да не се објаснуваат 
експлицитно. Вежбите се состоеја од прашања, дискусии, искажување 
мислење во врска со текстот и сл. Со контролната група беа експлицитно 
разработувани целните зборови од тековните басни, при што им беа давани 
вежби за поврзување/ погодување на значењето на целните зборови, 
преведување на македонски и слично, без воопшто да ги читаат басните. 
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 Откако беа разработени сите басни, на учениците и од 
експерименталните и од контролната паралелка им беше дадено да го 
изработат посттестот. Посттестот беше ист со предтестот, така што на 
учениците не им беа потребни дополнителни објаснувања за неговата 
изработка. Реализацијата на проектот се одвиваше за време на редовните 
часови од кои секој траеше по 40 минути, вклучувајќи ги и часовите на кои 
беа решавани  пред/пост тестовите. Реализацијата на часовите се одвиваше во 
ист ден кај сите три паралелки. 
 
 Резултати 

Резултатите добиени од предтестот покажуваат дека учениците од 
експерименталните паралелки (табела 1) знаеле 41,4 од вкупно 80 збора или 
51,75 %, а не знаеле 19,38 збора или 24,23 %, додека за 20,59 збора или 25,74 
% дале погрешен одговор. 
 
 Табела 1. Резултати од предтестот кај експерименталната група. 

Група 
Предтест 

Точно Погрешно Не знам 

Ескперим. 41,4 20,59 19,38 
51,75 % 25,74 % 24,23 % 

 
Кај учениците од контролната група во резултатите добиени од 

предтестот (табела 2) се забележува познавање на 58,44 % од предвидените 
целни броеви или 46,75 збора, додека 17,1 збор или 21,38 % од вкупниот број 
на зборови им биле непознати. Погрешен одговор овие ученици дале за 16,15 
збора или 20,19 %. 
 
 Табела 2. Резултати од предтестот кај контролната група. 

Група 
Предтест 

Точно Погрешно Не знам 

Контролна 46,75 16,15 17,1 
58,44 % 20,19 % 21,38 % 

 
Според тоа, на учениците од експерименталната група за учење им 

преостанаа 39,97 збора или 49,97 % од вкупниот број целни зборови, додека 
учениците од контролната група во просек имаа по 33,25 нови зборови за 
учење или 41,57 % од вкупниот број на зборови. 

По третманот, учениците беа повторно тестирани со истиот тест при 
што оние кои беа континуирано, во период од четири недели, изложени на 
автентични литературни текстови – басни покажаа значително поголем 
резултат од учениците кои беа во контролната група и кои ги учеа целните 
зборови експлицитно без воопшто да читаат каков било текст. 
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Учениците од експерименталната група во резултатите од посттестот 
покажаа познавање на 66,04 % од зборовите или вкупно 52,83 збора, што 
претставува 14,29 % или 11,43 збора повеќе отколку во предтестот. Од друга 
страна, пак, учениците од контролната група имаа усвоено само 4,05 збора 
или 5,06 % повеќе отколку во предтестирањето (табела 3). 

 
 Табела 3. Разлики помеѓу предтестот и постестот. 

Група 
Разлика помеѓу пред и посттест резултатите 

Точно Погрешно Не знам 

Ескперим. 
група 

11,43 3,69 8,04 
14,29 % 4,61 % 15,16 % 

Контролна 
група 

4,05 1,6 4,4 
5,06 % 2 % 5,50 % 

 
 Т-тестот за корелирани примероци кој кај експерименталната група 
изнесуваше t = 9.34, p < 0.01, а кај контролната група беше t = 1.89, p > 0.01 
покажува дека кај експерименталната група има значителна разлика помеѓу 
предтестот и посттестот, додека кај контролната група нема статистички 
значителна разлика. Овие резултати покажуваат дека и покрај тоа што 
контролната група го стартуваше истражувањето со нешто подобри резултати 
на предтестот, резултатите од посттестот покажуваат дека степенот на 
усвојување на вокабуларот покажан на посттестот е поголем кај оние ученици 
кои беа изложени на читање на басни, односно кај учениците од 
експерименталната група. 
 
 Дискусија  

Целта на оваа студија беше да го истражи влијанието на читањето на 
куси автентични литературни текстови – басни врз усвојувањето на нов 
вокабулар по англиски јазик кај ученици кои го изучуваат како прв странски 
јазик во редовното основно образование во Р. Македонија, како и воочување 
на ефектот на различниот пристап на поучување врз усвојувањето на новиот 
вокабулар. 
 Резултатите добиени од ова истражување ги потврдуваат резултатите 
од некои други истражувања според кои евидентно е дека учениците можат да 
усвојат значителен број зборовни единици преку читање литературни 
текстови. Според споредбените анализи на резултатите добиени од пред и 
посттестот (табела 3), учениците од експерименталната група успеале да 
научат 14,29 % од вкупниот број на претходно непознати зборови. 

Ваквиот резултат процентуално е блиску до резултатот до кој е 
дојдено во истражувањето спроведено од Захар и соработниците (Zahar et al., 
2001) каде учениците усвоиле 20,88 % од предвидените зборови, како и оние 
добиени од истражувањето спроведено од Хорст и соработниците (Horst et al., 
1998) каде учесниците усвоиле 22 % од предвидениот вокабулар. 
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Од друга страна, пак, истражувањето спроведено од Веринг и Такаки 
(Waring and Takaki, 2003), покажува супериорни резултати каде учесниците 
запаметиле 40 % од зборовите тестирани преку тестови со заокружување на 
повеќечлен избор. Слични резултати се присутни и во истражувањето на 
Браун и соработниците (Brown et al., 2008) каде учесниците по третманот со 
слушање и читање успеале да усвојат 48 % од предвидените зборови. Сепак, 
треба да се напомене дека за време на ова истражување, учесниците биле 
тестирани само за 51 од вкупно 11.672 збора, од кои 26,9 веќе им биле 
познати. 
 Иако резултатите од предтестот покажуваат повисоко ниво на 
познавање на целните зборови од страна на учесниците во контролната група, 
сепак, резултатите од посттестот се значително повисоки кај учесниците во 
експерименталната група каде се спроведе читањето на басните. Според 
анализите на резултатите добиени од предтестот и посттестот, евидентна е 
огромната придобивка кај експерименталната група, додека кај контролната 
група, иако има мало подобрување, нема статистички значителна разлика, што 
укажува на различниот ефект од различните приоди во изучувањето на 
вокабуларот. 

Оттука поизлегува заклучокот дека третманот со басните е супериорен 
во однос на експлицитното разработување на целните зборови. Како причина 
за тоа може да се смета и мотивацијата кај учениците за учење која беше на 
многу високо ниво кај експерименталната група, бидејќи читањето на басни, 
како новина во редовните часови по англиски јазик, беше дочекано со голем 
интерес. 

 
 Заклучок   
 Резултатите од ова истражување покажуваат дека со читање и 
обработка на басни на редовните часови по англиски јазик учениците можат 
да усвојат значителен број на зборовни единици. Исто така, се доаѓа до 
заклучок дека подобриот резултат на предтестот нема значително влијание врз 
крајните резултати од посттестот и вкупниот број на усвоени зборовни 
единици. Напротив, големиот број на новоусвоени зборовни единици се 
должи на читањето басни како куси автентични литературни текстови, 
нивната обработка со посебни јазични приоди како и на мотивираноста на 
учениците за време на часовите. Ваквите сознанија во иднина ќе послужат за 
поуспешно планирање на наставните планови и програми за изучување на 
англискиот јазик во македонскиот образовен систем, каде читањето 
автентични литературни текстови ќе зазема значително место, со што на 
учениците ќе им се даде шанса квантитативно и квалитативно да го надградат 
својот вокабулар, а притоа ќе добијат и дополнителна мотивација за 
изучување на јазикот. 
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Incidental Vocabulary Acquisition through Reading Fables 

 
 Abstract: Many studies have shown that reading literary texts plays a significant 
role in the process of second/foreign language vocabulary acquisition. This research has 
been conducted in order to investigate a) to what extend reading and processing of fables by 
using language-based approaches contributes to the process of vocabulary acquisition in 
EFL students, and b) if there is a difference in the amount of vocabulary acquired through 
reading and processing of fables with the amount of acquired vocabulary taught by using 
traditional vocabulary exercises. These research results show that the students that read  
fables by using language-based approaches, in spite of having lower pretest scores, showed 
significantly higher posttest scores. 
 
 Keywords: vocabulary acquisition, authentic literary texts, incidental acquisition, 
explicit learning, fables. 
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