
Gramatyka z kulturą 
- kulturalnie o gramatyce

Dr hab. Bartłomiej Maliszewski
CJKP UMCS w Lublinie



Wcale nie od gramatyki (i nie od podręcznika)

Aktywizować uwagę 
i nie uczyć samej gramatyki, 
lecz uczyć języka i komunikacji!

Od czego zacząć?



Co to znaczy znać język?

} umieć budować nieskończenie wiele poprawnych 
zdań (kompetencja lingwistyczna)

} umieć skutecznie zdobyć i przekazać informacje  
w mowie i w piśmie (kompetencja komunikacyjna)

Znajomość języka



} sprawności receptywne (słuchanie i czytanie)

} sprawności produktywne (mówienie i pisanie)

} sprawności interakcyjne (w dialogu łączymy 
słuchanie i mówienie, a przy korespondencji –
czytanie i pisanie)

Nauczanie sprawnościami



A1, A2 – rozumiemy i stosujemy proste
wypowiedzi, które dotyczą konkretnych potrzeb
życia codziennego

B1 – rozumiemy i tworzymy jasne wypowiedzi,
które dotyczą znanych spraw oraz wydarzeń

B2 – rozumiemy trudniejsze wypowiedzi,
bez problemu się porozumiewamy, wyrażamy
opinię, argumentujemy

C1 – poziom efektywnej biegłości językowej

C2 – poziom zaawansowany

Poziomy znajomości języka



Nacisk na płynność? 
Nacisk na poprawność?
Należy nagradzać chęć mówienia 
i długość wypowiedzi, 
a nie jej poprawność.

Nie należy przerywać i poprawiać 
wypowiedzi (należy je notować i 
omówić po zakończeniu wypowiedzi)

Komplementować słabszych!

Praca w parach, grupach

Wyraźne oddzielenie nauczania 
gramatyki od rozwijania sprawności 

swobodnego mówienia



} Wiedza nauczyciela 

} Pragmatyka 

} Atrakcyjność ćwiczeń

} Promocja polskiej kultury

Cztery filary nauczania gramatyki



} Wiedza o języku (znajomość reguł, norm, 
tendencji rozwojowych) 

} Wiedza metodyczna (kluczowa!) 

} Kompetencja kulturowa (znajomość historii,
dzieł sztuki, realiów)

Wiedza nauczyciela



} nastawienie na cele nauczania i jego 
efektywność (świadomość miejsc trudnych)

} ograniczanie teorii, unikanie terminów, 
krótkie, proste wyjaśnienia 

} nacisk na ćwiczenia komunikacyjne, 
praktykę językową

Pragmatyka



} atrakcyjność codzienności (sceny z życia 
wzięte, bliskie odbiorcom)

} różnorodność bodźców, typów zadań, 
sytuacji komunikacyjnych, korzystanie 
z bogatej oferty dydaktycznej)

} ludyczność

Atrakcyjność ćwiczeń



} rozbudowywanie sfery realioznawczej

} nauczanie etykiety i promowanie pożądanych 
społecznie zachowań) 

} przekazywanie wiedzy o Polsce (i świecie), 
porównywanie różnych kultur, zachęcanie do 
dalszej aktywności poznawczej

Promocja kultury



} Czego uczyć? (formy, konteksty)
} Po co? (nacisk na użyteczność)
} Jak? (materiały, bodźce, techniki)
mianownik (l. poj.) 
narzędnik (zawody, zainteresowania)
biernik (rodzina)
dopełniacz (zakupy)
miejscownik (moje miasto, mieszkanie)
celownik (życzenia, podziękowania)
wołacz (listy)

Nauczanie gramatyki



} prezentacja (form i kontekstów)

} informacja (reguły)
metoda dedukcyjna (od ogółu do szczegółu)
metoda indukcyjna (od szczegółu do ogółu)

} dryl gramatyczny, utrwalanie form, 
kontekstów i reguł

} produkcja, swobodne wypowiedzi (praktyka 
językowa)

Techniki nauczania gramatyki



Ø zaczynać od prezentacji form i kontekstów,
objaśniać oraz utrwalać reguły, kończyć
na produkcji

Ø aktywizować odbiorców (nie sprowadzać
ich do roli słuchaczy i widzów)

Ø przy wprowadzaniu nowego tematu
utrwalać poprzednie zagadnienia

Ø nie zamęczać odbiorców nadmiarem zadań,
reguł i wyjątków (Primum non deprimere!)

Techniki nauczania gramatyki



Jak uczyć gramatyki?

M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, Kraków 2005.



Jak uczyć gramatyki?

M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, Kraków 2005.

Prezentacja nowej struktury
(czas przyszły)

Aktywizowanie uwagi:
a) atrakcyjność graficzna
b) ciekawy temat (dla studentów)
c) zadanie do wykonania.

Powtarzanie poprzednich zagadnień
a) narzędnik (l. poj. i l. mn.)
b) biernik (l. poj. i l. mn.)
c) dopełniacz (l. poj. i l. mn.)
d) rekcja czasowników
e) składnia zdań przeczących



Zbiór zadań gramatycznych 
i leksykalnych  z naciskiem na 
promocję polskiej kultury

} Czego uczyć?
(formy, konteksty)

} Po co? (nacisk 
na użyteczność)

} Jak? (materiały, 
bodźce, techniki)

„Gramatyka z kulturą”



Prezentacja



Prezentacja



Prezentacja



Informacja



Informacja



Dryl gramatyczny



Dryl gramatyczny



Dryl gramatyczny



Dryl gramatyczny



Dryl gramatyczny



Dryl gramatyczny



Produkcja
Ø Jaką potrawę lubisz? Jakiej potrawy nie lubisz?

Ø Co jest typowe dla kuchni ukraińskiej?

Ø Baśń (nie ma / brakuje czegoś, ktoś potrzebuje 
czegoś, idzie szukać czegoś, idzie do kogoś, jedzie 
dokądś, żąda czegoś) – obrazki, słowa, rekwizyty 
(żeby powtórzyć formy i konteksty)



Prezentacja



Prezentacja



Prezentacja



Dryl gramatyczny



Dryl gramatyczny



Dryl gramatyczny



Produkcja

Ø Co komu kupiłeś / kupiłaś pod choinkę?

Ø Komu chcesz dać nagrodę i za co?
1. Osoba z naszej grupy
2. Sławny człowiek
3. Postać fikcyjna (z książki lub filmu)



Prezentacja



Prezentacja



Prezentacja



Informacja



Dryl gramatyczny



Dryl gramatyczny



Produkcja
Ø Relacja z imprezy masowej, w której wzięli 

udział przedstawiciele różnych krajów, artyści,  
sportowcy, naukowcy (bodźce – zdjęcia, 
film z wydarzenia)  



} Prezentacja

} Informacja

} Dryl gramatyczny

} Produkcja

Powtarzanie, powroty, spiralność 
(w ciągu jednej lekcji i w całej serii lekcji)!

Techniki nauczania gramatyki



Miejsca trudne, interferencje



Miejsca trudne, interferencje



Miejsca trudne, interferencje



Miejsca trudne, interferencje



Miejsca trudne, interferencje



} Wiedza nauczyciela 

} Pragmatyka 

} Atrakcyjność ćwiczeń

} Promocja polskiej kultury

Cztery filary nauczania gramatyki



Gramatyka z kulturą – przez przypadki 
(i osoby – w przygotowaniu)


