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• „Język polski? Chcę i mogę!” Jak uczynić móc z chcieć;-)
Edyta Gałat, Beata Sałęga-Bielowicz: Język polski? Chcę 

i mogę! część I i II, Kraków, Universitas 2018, 2019
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Chce-i-moge-Czesc-II-A1+/
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Koncepcja podręcznika

Ø Podręcznik jest propozycją przeznaczoną dla poziomu A 1.

Ø Podręcznik wpisuje się w nurt podejścia komunikacyjnego, którego celem jest 
rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczących się, rozumianej jako umiejętność 
posługiwania się językiem obcym poprawnie pod względem językowym i 
adekwatnie do kontekstu sytuacyjnego. 

Ø Ważny więc jest zarówno rozwój sprawności językowych (słuchania, mówienia, 
pisania i czytania), jak i leżących u ich podłoża – kompetencji lingwistycznych 
(gramatycznej, leksykalnej, fonologicznej i ortograficznej), o co zadbano w 
przygotowywanej pozycji. 

•



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA -
miejsce gramatyki w nowym ujęciu podejścia komunikacyjnego

Obecnie wydaje się, że po wielu latach w glottodydaktyce przyszedł czas refleksji 
nad potrzebą uczenia gramatyki,  nie tylko w odniesieniu do języków fleksyjnych. 
„Euforia nauczania języka bez gramatyki przerodziła się w przekonanie, że w 
nauczaniu zinstytucjonalizowanym nie można obejść się bez refleksji nad formami 
gramatycznymi, dlatego też dziś gramatyka powraca do klas w postaci działań 
metajęzykowych w służbie komunikacji (podejście komunikacyjne i ukierunkowane 
na działanie)” (Janowska I., Rabiej A.(2015), Zadanie jako forma wspierania 
refleksyjnego nauczania gramatyki, „Neofilolog”, 2014, nr 43, s. 235-243.  w:  B. 
Sałęga – Bielowicz: Nauczanie gramatyki w podejściu komunikacyjnym na 
najniższym poziomie zaawansowania – uwagi praktyka, Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae 
Polonae Pertinentia VII (2016),s. 164-17.



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA -
miejsce gramatyki w nowym ujęciu podejścia komunikacyjnego

• W ślad za nowym widzeniem gramatyki w podejściu 
komunikacyjnym dowartościowano komponent gramatyczny 
w podręczniku, a owo dowartościowanie polega na jasnej, 
przejrzystej i przyjaznej prezentacji struktur gramatycznych, 
opatrzenie jej dużą liczbą urozmaiconych ćwiczeń zarówno 
w lekcjach zasadniczych, powtórzeniowych, jak i w zeszycie 
ucznia. Ćwiczenia te pokazują struktury w naturalnych 
kontekstach, a nie, jak to często ma miejsce w 
podręcznikach – w izolowanych zdaniach. 



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA – ELEMENTY WYRÓŻNIAJĄCE

Wyróżnikami przygotowywanego podręcznika, gdy zestawić go z innymi pomocami 
przeznaczonymi dla poczatkujących są:

Ø nieco bardziej rozbudowany komponent gramatyczny;

Ø oparcie leksykalnych treści nauczania na korpusie 
słownictwa opracowanym na listach frekwencyjnych 
opracowanych na potrzeby dydaktyki języka polskiego jako 
obcego, uwspółcześnionych przez A. Seretny (A. Seretny,
Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako 
obcego w świetle badań ilościowych, Wydawnictwo UJ, 
Kraków 2011.);



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA – ELEMENTY WYRÓŻNIAJĄCE

nauczanie podsystemów języka i sprawności 
językowych w układzie zintegrowanym (E. Lipińska, A. 
Seretny, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w 
glottodydaktyce. Na przykładzie nauczania języka 
polskiego jako obcego, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2013.).



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA – zgodność z istniejącymi programami 
nauczania

• Treści nauczania w „Język polski-Chcę i mogę!” są zgodne z 
Programami nauczania języka polskiego. Poziomy A1-C2
(Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy 
A1-C2.Praca zbiorowa, Kraków 2011), choć ze względu na 
zmieniający się profil uczącego się, wybiegają nieco poza 
poziom A1 (obecnie większość uczących się to osoby zza 
naszej wschodniej granicy)



TREŚCI NAUCZANIA – rozkład

Ø 9 jednostek lekcyjnych w pierwszej części, 6 w drugiej każda zakończona zakładką: 
Poznajemy PolskęJ;

Ø 3 lekcje powtórzeniowe w I cz., dwie w drugiej (tu dodatkowo suplement-
suplement zawierający mieszane ćwiczenia z gramatyki, słownictwa i kilka czytanek 
nieopatrzonych ćwiczeniami) po każdych trzech jednostkach;

Ø W każdej części lekcja nieopatrzona numerem: Świętujemy w Polsce!

Ø Do pierwszej części dołączony alfabet jako osobne kartki z miejscem na notatki oraz 
zestawieniem koniugacji i przykładowych połączeń składniowych oraz z liczebnikami 
głównymi i porządkowymi

Ø Do drugiej części dodatkowe tablice z: parami aspektowymi z podaniem  koniugacji 
oraz tablice z czasownikami w odmianie w czasie przeszłym

Ø Zeszyt ćwiczeń (do każdej lekcji).



TREŚCI NAUCZANIA

Ø Treści socjokulturowe przemycane są „przy okazji” w całym podręczniku.

Ø Wykorzystywane są materiały autentyczne takie jak mapy, aplikacje,  
formularze, bilety on-line czy teksty z portali internetowych.

Ø Grafika nawiązuje do znanej uczącym się grafiki facebooka, bloga i innych form 
współczesnej komunikacji.



TREŚCI NAUCZANIA – obszary tematyczne
• Gramatyka

• Fleksja przymiotnika, rzeczownika, zaimka 
osobowego (M, D, B, N, Msc, C – tylko zaimki 
osobowe)

• Fleksja  czasownika

• Aspekt

• Czasy

• Przymiotnik vs. Przysłówek

• Funkcje składniowe czasowników i przyimków

• Liczebniki główne i porządkowe

• Słowotwórstwo

• Słownictwo

• Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy 
charakteru, emocje);

• Rodzina;

• Życie codzienne (rutyna dnia, pory dnia, przedmioty codziennego 
użytku);

• Sposoby spędzania wolnego czasu (zainteresowania i sport)

• Mieszkanie (wyposażenie, rodzaj pomieszczeń, wynajmowanie);

• Miejsca (rodzaj miejscowości, podstawowe instytucje, rodzaje 
budynków);

• Środki transportu;

• Praca (zawody)

• Edukacja (rodzaje szkół, nazwy przyborów szkolnych);

• Żywienie )artykuły spożywcze, dania, nakrycia stołowe);

• Zakupy (sklepy, towary, miary i pieniądze);

• Zdrowie i higiena osobista (samopoczucie, części ciała, choroby)

• Środowisko naturalne (pory roku, pogoda, podstawowe nazwy 
roślin  i zwierząt)



Katalog funkcjonalno-pojęciowy i role komunikacyjne

Ø Kontakty społeczne 

Ø Funkcje informacyjne i mediacyjne

Ø Funkcje działania

Ø Funkcje modalne

Ø Funkcje oceny

Ø Funkcje ekspresywne

Ø Wyrażanie pojęć ogólnych

Ø Przebieg rozmowy

Ø Struktura wypowiedzi 

Ø Nieznajomy, znajomy, kolega, 

przyjaciel

Ø Członek rodziny, gość

Ø Turysta

Ø Uczeń, student

Ø Klient, konsument



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA

Ø Bohaterzy – rodzina Różyckich i ich 

bliscy, przyjaciele, znajomi;

Ø Miejsce – gdzieś w Polsce;

Ø Wnętrze okładki – prezentacja 

głównych bohaterów;

Ø Ikonki zapowiadające ćwiczone 

podsystemy i sprawności;

Ø Wewnętrzny podział jednostek 

lekcyjnych zapowiadający 

podsystemy i sprawności;   



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA- Ikonki



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA - Alfabet
Przykłady realizacji



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA
Przykłady realizacji  - podział wewnętrzny lekcji



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - prezentacja gramatyczna



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - ćwiczenia do wcześniej prezentowanej gramatyki



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - ćwiczenia do wcześniej prezentowanej gramatyki



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - inne ćwiczenia



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - fragment lekcji powtórzeniowej



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  -wykorzystanie materiałów autentycznych



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - wprowadzanie słownictwa



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - wprowadzanie słownictwa



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - komunikacja



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - poznajemy Polskę



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - lekcja powtórzeniowa



KONCEPCJA PODRĘCZNIKA 
Przykłady realizacji  - poznajemy Polskę



Przykład lekcji zrealizowanej na podstawie 
prezentowanego podręcznika

• Pokazowa lekcja odbyła się w Pekinie, uczestnikami było 22 studentów 
Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, I rok polonistyki, poziom A1.2 na 
podstawie lekcji 2, część II

Lekcja pokazowa : II Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne, Pekin 2019 
Beata Sałęga-Bielowicz , Daliański Uniwersytet Języków Obcych 

„Mieszkać w akademiku czy wynająć mieszkanie? A może mieszkać w hotelu?” 



Propozycje wykorzystania podręcznika na różnych 
kursach

Kurs ekstensywny około 30 godzin (np. uczniowie mają 1 lub 2 
godziny tygodniowo: alfabet, przedstawianie się, mówienie o sobie 
(imię, nazwisko, adres, nr telefonu), narodowości, języki, czas wolny, 
wygląd zewnętrzny, jedzenie, rutyna dnia, pytanie o godzinę, dni 
tygodnia, pory dnia, liczebniki główne i porządkowe, rodzina, z 
gramatyki: mianownik l. poj i pojęcie rodzaju, czasowniki: być i 
mieszkać, koniugacje czasownika: -m;-sz, -ę;-isz/-ysz, -ę;-esz, biernik 
l.poj. i jego funkcje, dopełniacz l.poj.i jego niektóre funkcje. (w 
podręczniku: l.1, l.2, l.3,, l.4, l.5, wykorzystujemy także zeszyt 
ćwiczeń i lekcję powtórzeniową 1-3 i niektóre elementy z lekcji 
powtórzeniowej 4-6).



Propozycje wykorzystania podręcznika na różnych 
kursach

• Kurs ekstensywny około 60 godzin lub więcej; zaczynamy 
podobnie, o ile osoby są z zerową znajomością, jak na kursie 30-
godzinnym, dodajemy kolejne treści: zawody, miesiące, pory roku, 
infrastruktura miasta, środki transportu w mieście i dalekobieżne, 
sklepy spożywczy, warzywniak,  z gramatyki możemy powtórzyć i 
utrwalić poprzednie tematy, dodajemy narzędnik l.poj. i mn. czas 
przeszły,  dopełniacz l.poj. dodajemy więcej funkcji. (w 
podręczniku: l.1, l.2, l.3,, l.4, l.5, l. 6, l.7, l.8, l.9, wykorzystujemy 
także zeszyt ćwiczeń i lekcję powtórzeniową 4-6, to czego nie 
wykorzystaliśmy wcześniej  i 7-9, w zależności od potrzeb także 
lekcję Świętujemy). 



Propozycje wykorzystania podręcznika na różnych 
kursach

Kurs ekstensywny z perspektywą np. dwuletnią;  Kurs 
intensywny semestralny (I część) lub II część dla 
uczących się już z pewną wiedzą (dla zaczynających 
naukę od II części przewidziany jest tzw. Suplement, 
w którym znajdują się ćwiczenia odwołujące się do 
treści nauczania, które znalazły się w I części. Pozwala 
to na powtórzenie lub odświeżenie wiedzy i 
kontynuację nauki z II częścią.



Podsumowanie
• Autorki mają świadomość, że jest to kolejna i jedna z wielu propozycji podręcznika na 

poziom A1, jednak jako osoby z długim stażem czuły potrzebę przedstawienia swojej 
koncepcji uczenia języka polskiego jako obcego/drugiego.

• Autorki w założeniu przyjęły, że jest on przeznaczony dla dorosłych uczących się, ale 
treści,  bohaterowie i ich codzienne życie przedstawione w podręczniku mogą się 
sprawdzić również w nauczaniu nastolatków czy starszych dzieci, sprawdza się w 
pracy z przyjezdnymi zza naszej wschodniej granicy.

• Autorki wyrażają nadzieję, że podręcznik Język polski –Chcę i mogę! będzie służył 
uczącym się w sprawnym i efektywnym poznawaniu polszczyzny. Nauczycielom 
ułatwi zaś codzienną pracę.  

• Dziękuję za uwagę w imieniu swoim i mojej serdecznej 
koleżanki i współautorki Edyty Gałat.


