
BAWIMY SIĘ W POLSKI

Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ, UCZĄC



- Sytuacja dzieci z kontekstem migracji w Polsce

- Potencjał dzieci z Ukrainy, które dołączają do polskich 

szkół

- Propozycja Bawimy się w polski

- Propozycja dodatkowych ćwiczeń, inne pomoce 

dydaktyczne. 



W roku szkolnym 2021/22 – liczba uczniów z doświadczeniem 

migracji (DM) - 54 410 (sześciokrotny wzrost w stosunku do roku 
2012/2013).

14 353 uczniów i uczennic cudzoziemskich oraz 2683 polskich dzieci 

korzysta z dodatkowych zajęć z języka polskiego.

Z ostatnich dni: już ponad 54 000 ukraińskich dzieci zapisało się do 

polskich szkół, choć szacuje się, że w sumie z Ukrainy do Polski przybyło 

ich ponad 600 000.

Polski system edukacyjny zapewnia wszystkim cudzoziemcom 

nieodpłatną naukę we wszystkich szkołach państwowych.



Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

„Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu 

umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

 uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,

 realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w 

którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i 

możliwości edukacyjnych uczniów,

 korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju 

pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,

 korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie 

przedmiotów nauczania organizowanych przez organ 

prowadzący szkołę” (przypomnienie regulacji, MEiN, 

25.02.2022).

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor 

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.



Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem migracji 

wymaga dodatkowych umiejętności i wiedzy. 

Kluczowe są te dotyczące uczenia/uczenia się języka 

drugiego, procesów poznawania języka edukacji szkolnej

(także: psychologicznych aspektów migracji, otwartości na 

inne kultury i ciekawości Innego). 

„Żyjemy w czasach, gdy każdy może stać się Innym” 

(Jerzy Nikitorowicz 2005).

Jaki jest potencjał dzieci z Ukrainy jako uczniów?

Zacznijmy od kompetencji językowej uczniów…



Kompetentny użytkownik języka

- Rozumie i umie budować nieskończoną liczbę zdań - ma 

KOMPETENCJĘ JĘZYKOWĄ [składniki: wymowa, grafia, 

słownictwo, gramatyka].

- Umie w sposób poprawny oraz odpowiednio do sytuacji 

– skutecznie zdobyć w mowie i w piśmie informacje. Ma 

KOMPETENCJĘ KOMUNIKACYJNĄ [składniki: rozumienie 

tekstu, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie].

Jak to wygląda u uczniów z Ukrainy?



Język ukraiński to język słowiański…

Język wschodniosłowiański…

Zapisywany cyrylicą…

Dzieci/ uczniowie nieświadomi podobieństw,

ale może zadziałać TRANSFER POZYTYWNY 

(przenoszenie elementów swojego rodzimego 

podsystemu do języka polskiego) – słownictwa, 

gramatyki.

Mogą też popełniać błędy, mieszając swój język i 

język polski (na poziomie: ortografii, gramatyki, 

słownictwa) TRANSFER NEGATYWNY (fałszywi 

przyjaciele).



Co szybko opanują?

- Wymowę,

- (pisownię (?) znajomość j. 

angielskiego

- Słownictwo,

- Gramatykę.

Rozumienie tekstu

Rozumienie ze słuchu

Mówienie

Pisanie

Języki są podobne słownikowo i gramatycznie…

[Jak się nazywasz?  Як тебе звати?]

Dziękuję                     дякую
Smacznego              смачного

Miłego dnia             Приємного дня]



Uczniowie z Ukrainy…

Nie odpytywać ich, nie oceniać, nie wymagać. Niech 

zaczynają poznawać rzeczywistość w polskiej szkole od 

słuchania, bycia słuchaczami na lekcjach. 

Próbować przybliżać język polski, pokazać podobieństwo…

Pokazać odmianę czasownika (np. pisać, czytać, parę zdań 

po polsku…

[Moja nauczycielka jest wysoka.

To jest mój brat.

Idź w prawo!]

I już takie proste przybliżenie języka polskiego, "pozwoli 

dzieciom poczuć się lepiej, pewniej".



Według Cumminsa:

istnieje pula sprawności językowych wspólnych czy podstawowych, 

które nie zależą od konkretnego języka. 

Nabycie takiej podstawowej sprawności językowej jest warunkiem 

dalszego rozwoju wiedzy językowej, która wtedy dopiero może 

dzielić się na konkretne języki. 

James Cummins:

hipoteza ogólnej sprawności językowej (common underlying

proficiency; CUP), którą przeciwstawia założeniu o istnieniu tzw. 

odrębnych sprawności dla poszczególnych języków (separate

underlying proficiency; SUP).



Umiejętności językowe mogą być łatwo przetransferowane 

z jednego języka do drugiego. 

Procesy myślowe, które odpowiadają za uczenie się 

zarówno pierwszego, jak i drugiego języka są wspólne dla 

nich obydwu! 
BICS – Elementarne 

umiejętności 

komunikacyjne (Basic 

Interpersonal

Communication Skills):

mówienie, rozumienie, 

słownictwo, gramatyka

CALP – Akademicka 

sprawność językowa 

(Cognitive Academic

Language Proficiency) –
analiza, synteza, twórczość, 

rozumienie metafor

Teoria Basila Bernsteina: 

kod ograniczony, kod 

rozwinięty.



CUMMINS – NATURA SPRAWNOŚCI 

JĘZYKOWEJ
Sprawność (przedstawiana na dwóch kontinuach) zależy od:

1. Natury umiejętności poznawczych

2. Umiejętności przekazywania znaczenia w sposób warunkowany kontekstem 

lub nie.

A  D

B C

Komunikacja niewymagająca poznawczo

Komunikacja wymagająca poznawczo

Komunikacja 

wzmacniana 

kontekstem

Niezależna 

od  

kontekstu

Im wyższy stopień 

automatyzacji, 

tym mniej 

angażujące 

poznawczo są 

czynności 

językowe



„Znajomość kultury obcej i własnej daje dopiero 

podstawy do porównywania pewnych zjawisk 

kulturowych, oceny ich, jak również relatywizacji 

pewnych postaw i zachowań, co prowadzi do 

lepszego zrozumienia siebie i innych”. 

Lubecka 2003



Podręcznik:

- niewiele 

kontekstów 

kulturowych,

- z warstwą 

narracyjną



Struktura podręcznika:

20 modułów (każdy 

przeznaczony na ok. 3 lekcje),

w tym: 
15 modułów wprowadzających 

nowy materiał,

3 moduły powtórzeniowe (każdy 

po 5 modułach),

1 moduł utrwalający całość

Test końcowy.

Zeszyt ćwiczeń
Płyta CD z nagraniami ćwiczeń i 

dialogów.

Struktura modułu:

- część wprowadzająca 

(leksykalna i 

komunikacyjna),
- Komiks wprowadzający 

nowe treści,

- Materiał językowy,

- Część komunikacyjna i 

formy wypowiedzi

- Gry i zabawy, piosenki,

- Sztuka wymowy, polecana 
lektura (tytuł).



Bohaterowie 

Dzieci polskiego 

pochodzenia, których 

rodzice ponownie 

osiedlają się w Polsce. 

Bohaterowie o polskich 

korzeniach, z 

doświadczeniem 

wczesnego dzieciństwa 

spędzonego w innym 

środowisku językowym i 

kulturowym. 

Bohaterowie poznają świat 

kultury polskiej, nie odcinają 

się od opuszczonego 
miejsca, tam pozostali ich 

rówieśnicy i wspomnienia.

Dzieci w zróżnicowanym 

wieku (8-12 lat).

Kontekst socjokulturowy
(kultura audiowizualna, 

edukacja 

międzukulturowa –

człowiek pogranicza).

Kontekst 

psychopedagogiczny

(kontakt z innym systemem 

edukacyjnym, metodami, 

inną kulturą).

Efekt immersji językowej 
do 12. życia.

Model szkoły 

wspomagającej, uczeń 
podmiotem, aktywny.



Ikonki

Kontekst lokalny 
podręcznika…

- specyficzna sytuacja 

odbiorcza (uczniowie 

o różnych 

potrzebach, jeden 

wewnątrztekstowy 

adresat –

reprezentacja 

wyobrażonego 

ucznia:

- na początku,

- na końcu. 

Odbiorca –

określony 
nieściśle, szerszy 

zakres.

Rola 

nauczyciela!
Nauczyciel 

języka drugiego 

pełni rolę 

pośrednika 

(inter)kulturowe

go



Komiks 



Przykładowy 

moduł – opis 

wyglądu





Utrwalanie

(czytanie lub

forma wypowiedzi)



Mówienie

(dodatkowo: 

element kulturowy)





Ćwiczenia 





Rozwinięcie  

tematu –

opis 

wyglądu



Forma 

wypowiedzi







Polecana lektura





Elementy 

kulturowe



Szarak – Długie Uszy.

Sza, Szo, Szu, Sze, Szy -
Coś szeleści w chaszczach.
Sza, Szo, Szu, Sze, Szy -
Stwór o sześciu paszczach,
Sza, Szo, Szu, Sze, Szy -
Szczerzy zęby w głuszy...
A to tylko –
sza! sza!
szarak – Długie Uszy.



Opis wyglądu z wykorzystaniem tekstu 

literackiego

- opis wyglądu w kontekście 

(wprowadzenie tekstu „dziurawca), 

- metoda praktyki pisarskiej (Celestyn 

Freinet),

- metoda norm i instrukcji,

- metoda ćwiczeń okazjonalnych 

(ćwiczenia leksykalne). 



JAK? METODY KSZTAŁCENIA SPRAWNOŚCI 

JĘZYKOWEJ

Metoda

norm i instrukcji

Metoda

ćwiczeń

okazjonalnych

Metoda

przekładu

intersemiotycznego

Metoda

analizy i twórczego

wykorzystania

wzoru

Metoda

praktyki pisarskiej

Klasyfikacja metod według Anny 

Dyduchowej (por. A. Dyduchowa: 

Metody kształcenia sprawności 

językowej uczniów. Projekt systemu, 

model podręcznika. Kraków 1988)

- Obserwacja struktur 
językowych (świadomość 

powtarzalności struktur i ich 

funkcji – wsparcie w nauczaniu 

języka)



Do czego służy opis wyglądu? 

Po co uczymy tej formy?

- Płeć

- Wiek

- Sylwetka

- Wzrost

- ubiór

-

-

Co opisujemy w 

wyglądzie człowieka?











Według Anny Onichimowskiej Maciek i łowcy duchów

Nieopatrzne życzenie
Duch Maciek od kilku godzin czuł,  że coś go kłuje we włosach.

Opisać ducha

- Spróbuj mi to wyjąć… - poprosił duszkę i dotknął głowy.

Opisać duszkę

Siedzieli w jednym z podziemi zamku, przygotowanych na przyjęcie gości.

Opisać podziemie

To kaktus – powiedziała duszka. – Strasznie mocno siedzi… I rośnie…

Maćkowi przypomniało się wypowiedziane nieopatrznie – na widok stryja 

Narcyza – życzenie…

Opowiedzieć o życzeniu

- Może mi Kajtek pomoże – przemknęło Maćkowi przez głowę. – Któż może 

mieć większe doświadczenie w kaktusach sprawach, jak nie on… Maciek 

poleciał do ludzkich domostw, przysiadł na parapecie, obok śpiącego 

Kajtka.

Opisać Kajtka

Kajtek obudził się. – Widzę, że masz kłopot – powiedział do Maćka. – A on –

wskazał na kaktus – rośnie jak na drożdżach…

Nagle kaktus odezwał się ludzkim głosem….

Dokończyć historię.



Mąż obudził się i leniwie przeciągnął

Mężczyzna ten spojrzał w okno i zobaczył w ogrodzie jednorożca pasącego się na grządce z 
liliami.

Mąż obudził zaraz żonę, aby pokazać jej jednorożca, który zjada lilie, ale ona powiedziała: -
Nie bądź głupi. To niemożliwe. Jednorożec jest zwierzęciem mitycznym.

Mąż wstał i poszedł do ogrodu przyjrzeć się jednorożcowi dokładniej, ale zwierzęcia już nie 
było. Mężczyzna usiadł więc na chwilę na ławeczce koło róż i zapadł w drzemkę. Miał sen.

Żona zadzwoniła w tym czasie do psychiatry. Powiedziała mu, że jej mąż zwariował i 
prosiła o pomoc. Psychiatra wnet przyjechał.

Żona zwróciła się do psychiatry: - Mój mąż powiedział, że widział w ogrodzie jednorożca 
jedzącego lilie. Psychiatra zapytał męża: - Czy to prawda? Widział pan w ogrodzie 
jednorożca jedzącego lilie? Mąż odparł: - Oczywiście, że nie. Jednorożec jest zwierzęciem 
mitycznym.

Opisać męża

Opisać ogród

Opisać żonę

Opowiedzieć sen

Opisać psychiatrę

Dokończyć historię



„Pomoce” wspierające nauczanie języka: 

- dostosowywanie języka do możliwości ucznia z 

doświadczeniem migracji: wolniejsze mówienie, powtarzanie 

struktur językowych, powtarzanie, ilustrowanie tego, o czym 

mowa, sprawdzanie, czy uczeń rozumie i czy podąża za tokiem 

lekcji, myślenie na głos;

- odwołanie się do tego, co uczeń już wie;

- planowe wprowadzanie nowego słownictwa;

- pomoce wizualne, rysowanie (ogniwa rysunkowe i inne);

- stały, określony rytm zajęć, stały element, np. krótka piosenka.



KOLEJNE KROKI…

Łączyć rożne sprawności językowe w jednej jednostce lekcyjnej (mówienie, 

słuchanie, pisanie i czytanie, wytwarzanie tekstu). Sprawności wiązać 

tematycznie i uczyć polisensorycznie. U młodszych dzieci  czytanie i pisanie 

wprowadzać stopniowo.

Korzystać z języka ojczystego (kontrastowanie dydaktyczne), z języka 

trzeciego (j. angielski).

Nauka polskiego alfabetu – np. odimienna – można łączyć z  zapisem imienia, 

kojarzyć ze skracaniem dystansu, poznawaniem polskich nazw własnych, 

imion kolegów.



M. Szelc-Mays: Moje litery. Piszę 

na A. Podręcznik dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. Kraków 2014

Strona SJiKP UŚ

(https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/biblioteka-lektora/nauczanie-

dzieci/

Nauczanie dzieci:

1. Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego 

dla dzieci (Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-

Szamburska)

2. Bliźniacze słowa. Test przesiewowy do badania dojrzałości 

szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych 

(Liliana Madelska)

3. Czytanie ze zrozumieniem dla 6-7 latków (Ewa Stadtmüller)

4. Ja i mój świat. Program nauczania języka polskiego jako 

obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym (Beata 

Katarzyna Jędryka)

5. Lubię czytać po polsku! Teksty i ćwiczenia do nauki języka 

polskiego jako drugiego. Część 1 i 2 (Agnieszka Rabiej)

6. Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako 

drugiego dla dzieci. Część 1 i 2 (Agnieszka Rabiej)

7. Moje litery. Piszę na A. (Szelc-Mays).

8. Pucio i ćwiczenia z mówienia, czyli nowe słowa i zdania 

(Marta Galewska-Kustra)

9. Raz, dwa trzy i po polsku mówisz ty! (A. Jastrzębowska, K. 

Kołak-Danyi, M. Malinowska, A. Rabczuk, D. Zackiewicz).

10. Witaj Polsko! (Ewa Bagłajewska-Miglus, Renata Szpigiel, 

Erika Worbs, Matthias Kneip)



Jeszcze podręczniki:

Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz: Raz, dwa, trzy i po polsku 

mówisz ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. 

Dominika Izdebska-Długosz: Polski dla nas. Podręcznik 2021.

Aneta Lica, Zenon Lica: PO POLSKU? TAK! ELEMENTARZ. 

http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/

"Język polski bez granic"... (dla 6-7. klasy, uczniowie ze Wschodu)

"A to polski właśnie" - dla młodzieży na Wschodzie

"Dawniej to było" (historia Polski) - po rosyjsku... 

"Miniporadnik dla nauczycieli języka polskiego na Wschodzie„

„W polskiej szkole”. Przewodnik dla nauczyciela (pdf. 2 MB) 

https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski/

http://fundacjareja.eu/w-polskiej-szkole/

http://metodajes.pl/materialy/

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=188  – materiały dla nauczycieli mających uczniów z 

językiem wschodniosłowiańskim 

https://epedagogika.pl/materialy-wideo/jak-przygotowac-sie-na-przyjecie-uczniow-z-ukrainy-

5830.html?cid=K001PG&nlid=38143&utm_source=eletter&utm_medium=email&utm_campaign=epeda

gogika&uid=zceKN&lin=e_3683144

https://epedagogika.pl/rozwoj-emocjonalnospoleczny/-.-duchy-spod-poduchy.-karty-pracy-dla-

dzieci-z-ukrainy-5833.html

http://metodajes.pl/materialy/
http://metodajes.pl/materialy/
https://epedagogika.pl/materialy-wideo/jak-przygotowac-sie-na-przyjecie-uczniow-z-ukrainy-5830.html?cid=K001PG&nlid=38143&utm_source=eletter&utm_medium=email&utm_campaign=epedagogika&uid=zceKN&lin=e_3683144
https://epedagogika.pl/materialy-wideo/jak-przygotowac-sie-na-przyjecie-uczniow-z-ukrainy-5830.html?cid=K001PG&nlid=38143&utm_source=eletter&utm_medium=email&utm_campaign=epedagogika&uid=zceKN&lin=e_3683144
https://epedagogika.pl/rozwoj-emocjonalnospoleczny/-.-duchy-spod-poduchy.-karty-pracy-dla-dzieci-z-ukrainy-5833.html


Kontakt (Bawimy się w polski)

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12B

40-007 Katowice

tel. 32 359 20 56

fax. 32 359 20 57

Zamówienia

Całodobowo:

e-mail: zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl

mailto:zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl


Dziękuję za uwagę!


