
       
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW  

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE  

„Język polski bez granic” – seria podręczników  

do nauczania w szkołach ukraińskich  

Warsztaty adresowane  

do nauczycieli języka polskiego,  

którzy zaczynają pracować z uczniami z Ukrainy 

 



1. Język polski a język ukraiński.  

 

2. Podstawowe zasady nauczania języka polskiego jako obcego.  

 

3. Seria podręczników „Język polski bez granic”.  

 

4. Wybrane pomoce dydaktyczne. 

 

      Mini poradnik dla początkujących 



Nie należy się bać! 

Zasada numer 1 



Język polski jest bardzo podobny do języka ukraińskiego.  

 

Mamy około 70% wspólnego słownictwa.  

 

„Tradycyjnie, współczesne języki słowiańskie dzielą się na trzy grupy, przy 

czym język ukraiński należy do wschodniosłowiańskich, polski do 

zachodniosłowiańskich. Jednak tej trójdzielnej klasyfikacji nie podzielają 

wszyscy językoznawcy i argumentują, że język ukraiński ma wiele cech 

bliższych językowi polskiemu niż rosyjskiemu”. 

 
I. Kononenko, Język ukraiński i polski:  

studium kontrastywne, Warszawa 2012 

      Język polski a język ukraiński 



Zarówno polski, jak i ukraiński są językami fleksyjnymi, co znaczy, że mają  

wspólne kategorie gramatyczne, tworzone w podobny sposób, np.: 

 

1. Kategoria rodzaju gramatycznego (sygnalizowanego przez odpowiednie 

końcówki: zielony, zielona, zielone - зелений, зелена, зелене) 

2. Koniugacja (mam, masz, ma, mamy… - маю, маєш, має, маємо…) 

3. Deklinacja (7 przypadków w liczbie pojedynczej i mnogiej) 

4. Czas (teraźniejszy, przeszły, przyszły) 

5. Stopniowanie przymiotników i przysłówków (słodki, słodszy, najsłodszy -  

cолодкий, солодший, найсолодший) 

 

 

      Język polski a język ukraiński 



• Interkomprehensja – zdolności do rozumienia języków pokrewnych 

 

• Podobieństwa języków są „szczególnie cenne w szybkim rozwijaniu sprawności 

receptywnych, czyli rozumienia tekstów pisanych i rozumienia ze słuchu, których 

doskonalenie staje się jednym z podstawowych obszarów zastosowania 

interkomprehensji”. 

• Wykorzystanie tego zjawiska pozwala nie tylko przyspieszyć proces uczenia się, ale 

ma także „[…] wymiar psychologiczny, polegający na uświadamianiu uczącym się, że 

elementy nowego języka są już w pewnym sensie czymś znanym, czyli w 

mniejszym zakresie obcym”  

 

Gębal P.E., 2016, Interkomprehensja, strategie mediacyjne i nauczanie języków obcych, [w:] 

Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym,  

red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków, s. 77-93. 

 

      Interkomprehensja 



Języka polskiego uczą się ludzie na całym świecie  

i nie zawsze istnieje możliwość użycia języka pośrednika,  

np. Chińczycy czy Wietnamczycy, którzy mówią  

tylko w swoich językach. 

      Czy potrzebny jest język pośrednik? 



Warto na lekcji posługiwać się tylko (głównie) językiem polskim. 

Początkowo komunikacja jest trudna,  

ale efekty długofalowe dużo lepsze. 

 

Nie należy jednak całkowicie potępiać używania języka pośrednika, 

ponieważ czasami może on przyspieszyć/usprawnić komunikację.    

Zasada numer 2 



• Prosty język.  

• Powtarzanie i parafraza.  

• Pokazywanie gestem. 

• Rysowanie. 

• Pokazywanie zdjęć, rysunków, przedmiotów. 

• Tłumaczenie słów lub całych zdań  

     (Uwaga! Translatory online nie zawsze dobrze tłumaczą.) 

      Jak możemy sobie pomagać w komunikacji? 



Mogą, ale nie muszą. 

Na pewno warto ćwiczyć poziom rozumienia, poprzez 

osłuchanie się z językiem ukraińskim 

(filmy, programy TV, muzyka).  

      Czy nauczyciele powinni teraz uczyć się j. ukraińskiego? 



• Ukraińcy uczący się języka polskiego często wpadają w tzw. 
„pułapkę komunikatywności”.  

 

• Popełniane przez nich błędy językowe, nie powodują istotnych 
zakłóceń w porozumiewaniu się, dlatego wielokrotnie 
powtarzane utrwalają się, powiększając grupę błędów 
niezwykle trudnych do wyeliminowania. 

 

• Interkomprehensja może też zniechęcać do nauki, bo skoro  
ja wszystko rozumiem i mnie rozumieją, to po co mam się 
uczyć.  

      Pułapka komunikatywności 









• Klasy przygotowawcze i lekcje języka 

polskiego jako obcego 

 

• Klasy integracyjne – realizacja podstawy 

programowej  

 

      Dziecko ukraińskie w polskiej szkole  



Poznawanie tekstów kultury 
poprzez język  

 

- Kształcenie językowe 

 

 

  Lekcja języka polskiego vs.  

                                        Lekcja języka polskiego jako obcego 

Poznawanie języka 

poprzez teksty kultury  

 



  Lekcja języka polskiego vs.  

                                        Lekcja języka polskiego jako obcego 

Podstawa programowa – język polski  

 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski 

 

 

 

Podstawa programowa – język obcy nowożytny 

 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny 

 

 

Ucząc języka polskiego jako obcego, należy odnosić się do podstawy nauczania 

języków obcych. W razie problemów i wątpliwości warto skonsultować się  

z nauczycielami języków obcych, ponieważ oni znają metodykę nauczania.  

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny


 Nauczanie języka obcego 

„Głównym celem nauczania języka obcego jest rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnej uczących się, definiowanej jako umiejętność posługiwania 

się systemem językowym w konkretnych sytuacjach. Kompetentny  

użytkownik języka umie bowiem zdobywać i przekazywać informacje 

w mowie i piśmie w sposób poprawny i odpowiedni w danej sytuacji”  

                                               (A. Seretny, E. Lipińska, 2005:15).  



   Sprawności językowe 

Słuchanie 

 

Gramatyka       Mówienie 

  

 

Pisanie   Czytanie 

- W nauczaniu języka obcego należy skupić się na kształceniu 5 sprawności.  

- Wszystkie sprawności są ze sobą ściśle powiązane. 

 



Sprawności pierwotne (biologiczne) 

• słuchanie 

• mówienie 

Sprawności wtórne (cywilizacyjne) 

• czytanie 

• pisanie 

język mówiony – kod dźwiękowy  

język pisany – kod graficzny 

  Kolejność sprawności w uczeniu się języka 



Sprawności receptywne 

• słuchanie 

• czytanie 

Sprawności produktywne 

• mówienie 

• pisanie 

Należy pamiętać, że zawsze  

więcej rozumiemy  

niż możemy powiedzieć. 

  Kolejność sprawności w uczeniu się języka 



• język obcy – to język, którego uczymy się w szkole lub na kursach. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Procesy te często się zazębiają.  

 

Stephen Krashen, za: E. Lipińska 2006, s. 20. 

  Język drugi a język obcy 

Nabywanie języka drugiego  Uczenie się języka obcego 

- proces podobny do dziecięcego 

przyswajania języka pierwszego 

- formalne poznawanie języka 

- „łapanie” (picking up) języka - wiedza o języku 

- proces nieświadomy - proces świadomy 

- wiedza implicytna (nie znamy 

reguł) 

- wiedza eksplicytna (znamy 

reguły) 

*nauczanie formalne nie pomaga 

w tym procesie 

- nauczanie formalne pomaga w 

nauce 



Warto przypomnieć sobie własne lekcje języka 

obcego (albo zacząć się uczyć ukraińskiego       ). 

Zasada numer 3 



Należy wybrać podręcznik wiodący. 

Zasada numer 4 





 

 

  

 
 
 

Ogólnoukraińskie 

Koordynacyjno-Metodyczne 

Centrum Nauczania Języka  

i Kultury Polskiej  

w Drohobyczu 

 

Środki publiczne na realizację 

zadań w zakresie opieki nad 

Polonią i Polakami za granicą 

(Senat RP, MEN) 

      Partnerzy projektu 



Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie 

• Róża Ciesielska-Musameh (kl. V, VII) 

• Barbara Guziuk-Świca (kl. IX, XI) 

• Kamila Kwiatkowska (kl. V, VI, VII, VIII, IX) 

• Grażyna Przechodzka (kl. VII, XI) 

• Agnieszka Roczniak (kl. VII, IX, XI) 

• Magdalena Rumińska (kl. VI, VIII) 

 

Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w 

Drohobyczu 

• Maria Maćkowicz (kl. V, VI, VIII, IX) 

• Maria Zielińska (kl. VII, XI) 

 

Opracowanie graficzne i skład 

• Katarzyna Wójcik (kl. V, VI, VII, VIII, IX) 

• Katarzyna Cichosz  (kl. XI) 
 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

• Katarzyna Czyżycka – koordynacja działań, współpraca z MEN 

 

      CAutorki serii 



2022 r. 

• Opracowanie serii podręczników do NJPJO  

w ukraińskich szkołach w klasach V–XI.  

• Podręcznik do kl. X jest obecnie w opracowaniu, ukaże 

się na pewno do końca 2022 r.  

 
Klasa Poziom 

V, VI A1 

VII, VIII A2 

IX, X B1 

XI B2 

2021 r. 

2020 r. 

2019 r. 

2018 r. 

      CCel projektu 



 

W polskich szkołach pojawią się teraz dzieci  

w różnym wieku i z różnym poziomem znajomości  

języka polskiego.  

 

Dobór podręcznika nie jest powiązany jedynie z wiekiem ucznia 

(podręcznik do kl. V może być wykorzystywany zarówno z uczniami z 

kl. IV, jak i VII).  

      Dziecko ukraińskie w polskiej szkole  



Seria „Język polski bez granic” ma charakter uniwersalny, jest 

wykorzystywana: 
 

– w różnych krajach (na różnych kontynentach) 

– w grupach zarówno dzieci, jak i dorosłych 

– w szkolnym systemie edukacji danego kraju (Ukraina) 

– na kursach dodatkowych 

– jako materiał uzupełniający (dodatkowe ćwiczenia) 

      Dla kogo przeznaczona jest seria? 



• Strona z podręcznikami „Język polski bez granic”. W zakładce „Biblioteka” 

znajdują się również inne przydatne pomoce dydaktyczne.  

https://polskaszkola.cloud/index.php/biblioteka/ 

 

• Zamówienie na podręczniki „Język polski bez granic”: 

https://odnswp.pl/jezyk-polski-bez-

granic/?fbclid=IwAR2jDr_mXdV9aBJTQjweYeMG0w0x5F9CaCEyzLqiXfS8X

OJwfc0Zpprs-xA 

 

 

      CGdzie można znaleźć podręczniki? 

Uwaga!  

Do drukarni potrzebne są specjalnie przygotowane pliki, które możemy udostępnić 

https://polskaszkola.cloud/index.php/biblioteka/
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• Programy nauczania języka polskiego jako obcego. 

Poziomy A1-C2; 

• Programy nauczania w szkołach ukraińskich; 

• Wiek i potrzeby odbiorców; 

• Język pierwszy odbiorców (podobieństwa i różnice,  

j. ukraiński, j. wschodniosłowiańskie); 

• Warunki nauczania języka: 

     – 72 h rocznie (2 h x 45 min. tyg.) 

     – duże grupy 

 

      CPodstawy opracowania podręczników 



 



• Strona merytoryczna. 

 

• Strona graficzna: 

    – przejrzystość; 

    – odpowiednia czcionka; 

    – nierozpraszająca grafika. 

 

 

     Co jest dla nas ważne? 



      Dopasowanie do odbiorców - tematyka i grafika 

      kl. V 



      kl. V 



      kl. VII 



      kl. VIII 



      kl. VIII 



      kl. IX 



      kl. IX 



      kl. XI 



      kl. XI 



• Wykaz materiału 

 

• 9 lekcji tematycznych – każda (4-6 h) 

 

• 3 lekcje powtórzeniowe 

 

• 2 lekcje dodatkowe (święta, tradycje, legendy) 

      

      = 70 h zajęć 

      Schemat podręczników na poziomach A1, A2  





1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



A1: Wprowadzenie słownictwa 



A2: Przypomnienie i wprowadzenie    

       nowego słownictwa 



1. A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.   Blog Dominika  

 

   Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



 

- Teksty związane z tematem 

lekcji. 

 

- W tekstach pojawiają się 

konstrukcje gramatyczne  

i słownictwo wcześniej 

niewprowadzane, ale możliwe  

do zrozumienia ze względu  

na podobieństwo języków. 

 

- Często pojawia się język 

potoczny.  

 

- Po czytaniu: ćwiczenia na 

rozumienie tekstu (P/F; pytania 

otwarte; pytania zamknięte) 

Blog – forma czytanki 





1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.    Blog Dominika  

3.   Gramatyka: 

 - kl. V, VI, VII – wprowadzenie większości materiału 

 gramatycznego z poziomów A1, A2 

 - kl. VIII – uzupełnienie, powtórzenie i utrwalenie materiału           

              gramatycznego 

 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Uczymy gramatyki pedagogicznej. 

Gramatyka ma służyć komunikacji. 

Zasada numer 5 



Gramatyka pedagogiczna – to gramatyka przygotowana z   

myślą o potrzebach i problemach uczących się języka obcego. 

 

Poszczególne zagadnienia gramatyczne wprowadzane są stopniowo.  

 

1. Koniugacja – 3 typy koniugacji (rozpoznajemy po 1 i 2 os.l.poj.) 

2. Rodzaj gramatyczny 

3. Przypadki – istnieje określona kolejność wprowadzania   

    przypadków  

    Gramatyka pedagogiczna 





 



 



Gramatyka 

- Koniugacja -m, -sz 

     (koniugacja III) 

 



Gramatyka 

- Koniugacja -ę, -isz 

     (koniugacja II) 

 



Gramatyka 

- Koniugacja -ę, -esz 

     (koniugacja I) 

 



Aby zapoznać się z gramatyką pedagogiczną, warto sięgnąć do tych 

publikacji (szczególnie polecam „Z polskim na Ty”) 



Przykład wyjaśnienia  

teorii gramatycznej  



Przykład wyjaśnienia  

teorii gramatycznej  



Przykład wyjaśnienia  

teorii gramatycznej  



Jeżeli jakaś forma gramatyczna nie została jeszcze 

wprowadzona, nie znaczy, że nie możemy jej używać. 

Wiele form wprowadzamy komunikatywnie  

(np. tryb rozkazujący w piosence Sto lat).  

Zasada numer 7 



Uczymy gramatyki na znanym już słownictwie. 

Zasada numer 8 



Leksyka i gramatyka 

- Wprowadzenie nowego słownictwa 

 

- Najpierw forma dźwiękowa 

 



Gramatyka 
- Ćwiczenia gramatyczne  

na znanym już słownictwie 

 



 



- Przejrzyste tabele i wykresy 

- Ograniczony metajęzyk 

- Ikonki na oznaczenie rodzajów 

- Podejście indukcyjne i dedukcyjne 

- Deklinacja – oddzielnie wprowadzone formy rzeczownika i 

przymiotnika  

 

Gramatyka w serii „Język polski bez granic” 



Gramatyka 

- Powtarzanie i utrwalanie 

 



Gramatyka 

 



Gramatyka 

 



Gramatyka 

Rozkład materiału  

gramatycznego w serii  

„Język polski bez granic” 



Gramatyka 
Rozkład materiału  

gramatycznego w serii  

„Język polski bez granic” 



1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.    Blog Dominika  

3.   Gramatyka 

4.    Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

       - teksty preparowane 

       - piosenki 

 

 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Rozumienie ze słuchu 



Rozumienie ze słuchu 



Rozumienie ze słuchu –  
piosenki 



1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.    Blog Dominika  

3.   Gramatyka 

4.    Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

       - teksty preparowane 

       - piosenki 

5. Wiersze 

 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Wiersze 



Wiersze 



Wiersze 



1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.    Blog Dominika  

3.    Gramatyka 

4.    Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

       - teksty preparowane 

       - piosenki 

5.   Wiersze 

6.   Pisanie   

 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Pisanie 

Formy krótkie: 

- życzenia (urodzinowe, imieninowe, świąteczne) 

- ogłoszenie 

- pozdrowienia z wakacji 

- zaproszenie 

- sms 

- tekst reklamowy 

- przepis kulinarny 

 

Kształcenie tej sprawności jest 

Najbardziej zbliżone do pracy  

na lekcjach języka ojczystego.  



Pisanie 

Formy długie: 

- opowiadanie  

- wywiad z kolegą / koleżanką 

- list  

- mail (oficjalny i nieoficjalny) 

- wpis na blogu 

- relacja z wycieczki 

- charakterystyka  

- przemówienie 

 

 

 



Pisanie 



Pisanie 



Pisanie 



1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.    Blog Dominika  

3.    Gramatyka 

4.    Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

       - teksty preparowane 

       - piosenki 

5.   Wiersze 

6.   Pisanie   

7.   Mówienie 

 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Mówienie 



Mówienie 



Mówienie 



1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.    Blog Dominika  

3.    Gramatyka 

4.    Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

       - teksty preparowane 

       - piosenki 

5.   Wiersze 

6.   Pisanie  

7.   Mówienie 

8.   Projekt 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Projekt 



1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.    Blog Dominika  

3.    Gramatyka 

4.    Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

       - teksty preparowane 

       - piosenki 

5.   Wiersze 

6.   Pisanie  

7.   Mówienie  

8.   Projekt 

9.   Fonetyka i ortografia 

 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Fonetyka i ortografia… 



Fonetyka i ortografia… 



Fonetyka i ortografia… 



1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa. 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.    Blog Dominika  

3.    Gramatyka 

4.    Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

       - teksty preparowane 

       - piosenki 

5.   Wiersze 

6.   Pisanie  

7.   Mówienie  

8.   Projekt 

9.   Fonetyka i ortografia 

10.  Rebusy, krzyżówki, wykreślanki…  

 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Rebusy, krzyżówki, 

wykreślanki… 



Rebusy, krzyżówki, 

wykreślanki… 

 



1.    A1: Wprowadzenie nowego słownictwa 

       A2: Przypomnienie znanego i wprowadzanie nowego   

              słownictwa 

2.    Blog Dominika  

3.    Gramatyka 

4.    Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

       - teksty preparowane 

       - piosenki 

5.   Wiersze 

6.   Pisanie  

7.   Mówienie  

8.   Projekt 

9.   Fonetyka i ortografia 

10.  Rebusy, krzyżówki, wykreślanki…  

11.  Znalezione w mediach – tylko na A2 

 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Znalezione  

w mediach 



Znalezione  

w mediach 



• Wykaz materiału 

 

• 9 lekcji tematycznych – każda (4-6 h) 

 

• 3 lekcje powtórzeniowe 

 

• 2 lekcje o świętach 

Schemat podręczników (A1, A2) 



Lekcje 

powtórzeniowe 



Lekcje 

powtórzeniowe 



• Wykaz materiału 

 

• 9 lekcji tematycznych – każda (4-6 h) 

 

• 3 lekcje powtórzeniowe 

 

• 2 lekcje o świętach 

    Stałe elementy lekcji (A1, A2)  



Lekcje dodatkowe 

- Można je realizować wybranym momencie (np. w okolicy konkretnego 

święta)  

 

• kl. V: Boże Narodzenie, Wielkanoc 

• kl. VI: Mikołajki, imieniny 

• kl. VII: Andrzejki, pierwszy dzień wiosny 

• kl. VIII: Legenda o smoku wawelskim,  

               Legenda o warszawskiej syrence    



Lekcje dodatkowe 



Lekcje dodatkowe 



Lekcje dodatkowe 



Lekcje dodatkowe 



    Klasa IX (B1)  

- Przejście na wyższy poziom językowy i rozwojowo-intelektualny, 

skierowana do młodzieży i dorosłych.  

 

- Z podręcznika można korzystać niezależnie od wcześniejszego 

programu nauczania.    

 

- Składa się z 9 lekcji podstawowych (brak lekcji powtórzeniowych i 

dodatkowych) 

 

- Podręcznik rozpoczyna lekcja 0 – w prowadzenie do gramatyki.  



    Klasa IX (B1)  



    Klasa IX (B1)  



    Klasa IX (B1)  

 



    Klasa IX (B1)  



    Klasa IX (B1)  

 



    Klasa IX (B1)  

 



    Klasa IX (B1)  

 



    Klasa IX (B1)  

 



    Klasa IX (B1)  

 



    Klasa IX (B1)  

 



    Klasa IX (B1)  

 



    Klasa IX (B1)  

 



 

 

Pomoce dydaktyczne – subiektywny wybór  



• Fundacja Wolność i Demokracja 

• Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla 

Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski 

 

- 5 tomów od poziomu A1 do C1 

 

 

    Pomoce dydaktyczne – podręczniki wiodące 



Podręczniki do wykorzystania w systemie nauki pozaszkolnej, w szkolnictwie 

sobotnio-niedzielnym. W tego typu szkołach uczniowie dzieleni są na klasy, 

nie ze względu na wiek, lecz na poziom znajomości języka, dlatego też autorzy 

starali się przedstawić prezentowane treści w taki sposób, by z tej samej 

książki mogły się uczyć dzieci w różnym wieku (przykładowo tom pierwszy 

skierowany jest do odbiorców w przedziale wiekowym 10-14 lat).  

Seria: Raz, dwa trzy i po polsku mówisz Ty! 

https://wid.org.pl/podrecznik/


    Pomoce dydaktyczne – podręczniki wiodące 

- Tę serię polecam dla grup starszych (VII/VIII kl.), uczących się od początku.  

- Poziomy A1-B1 

- Do każdego podręcznika opracowany został zeszyt ćwiczeń i poradnik metodyczny 

dla nauczyciela  



    Pomoce dydaktyczne – podręczniki wiodące 

- Podręczniki wiodące dla starszych dzieci (VIII kl.) 

- Poziomy B1-B2 

- Seria skierowana do grup słowiańskich 



    Pomoce dydaktyczne – podręczniki wiodące 

Dla dzieci w wieku 8-12 lat. 



 

Poziom A1-A2 

 

    Pomoce dydaktyczne – gramatyka  



Poziom B1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
                                                                dostępna za darmo online na   

                                                                      stronie CJKP UMCS                       

                                                              (zakładka: pomoce dydaktyczne) 

    Pomoce dydaktyczne – gramatyka  



Poziomy A1, A2, B1-B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pomoce dydaktyczne – leksyka  



 

 

 

 

 

 

 

 

    Pomoce dydaktyczne – czytanie  

Poziomy A1-A2 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Pomoce dydaktyczne – mówienie  

Poziomy A1-A2,  B1-B2 



• Polija – Pomorska Fundacja Języka Polskiego i 

Kultury Polskiej – 

https://www.polija.org.pl/2022/02/02/projekty/ 

 

• Fundacja im. Mikołaja Reja – „Polak potrafi” seria o 

wybitnych Polakach (A1-C1). 

http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/ 

    Pomoce dydaktyczne na do nauczania literatury 

https://www.polija.org.pl/2022/02/02/projekty/
http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/
http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/
http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/
http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/
http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/
http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/
http://fundacjareja.eu/polak-potrafi-spis-tresci/


Księgarnia Poltax – można tam znaleźć niemal 

wszystkie dostępne na rynku publikacje. 

 

W ostatnim czasie pojawia się wiele publikacji 

do nauczania JPJO, jednak należy pamiętać,  

że nie wszystkie warte są zakupu.  

    Gdzie szukać podręczników? 



    Poradniki metodyczne   



Dziękuję za uwagę! 


