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Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, pokój nr 6 

 

godziny konsultacji: wtorek 8.30-9.30, środa 11.30-12.30 oraz dyżur instytutowy 13.30–15.00, 

oraz według planu studentów zaocznych 

treści programowe (sylabus), spis lektur, spis tematów zajęć 

praktyki śródroczne (wyjścia do szkoły w trakcie roku akademickiego, hospitacje i lekcje próbne) 

praktyki ciągłe (wrześniowe po II roku) 

 

Warunki zaliczenia: 

Obecność na zajęciach. Dozwolone są dwie nieobecności (bez konieczności podawania 

przyczyny), pozostałe nieobecności bez względu na ich powód  należy niezwłocznie odrobić na 

konsultacjach. Nieobecności w szkole proszę odrabiać indywidualnie u wskazanego nauczyciela  i 

przedstawić sprawozdanie podpisane przez niego. 

Sprawozdanie (zwięzłe i treściwe, np. w formie tabelarycznej) z hospitacji. 

Zaliczone wszystkie ćwiczenia praktyczne (projekty, konspekty itd.). 

Test pod koniec semestru. 

 

Spis tematów zajęć (I semestr) 

wraz z przykładową bibliografią 

 

1. Nauczyciel – mistrz, rzemieślnik, profesjonalista czy…? – Moje doświadczenia, moja 

wizja zawodu. 

Warunki zaliczenia. Dydaktyka a metodyka. 

 

• S. Bortnowski: O osobowości i wzorcu polonisty. W: Przewodnik po sztuce uczenia 

literatury. Warszawa 2005. 

 

2. Dlaczego język polski jest najważniejszym przedmiotem szkolnym? O wymiarach 

przedmiotu.  



• Z. Uryga: Język polski – wymiary szkolnego przedmiotu. W: Godziny polskiego. 

Warszawa-Kraków 1996. 

• B. Chrząstowska: O sztuce edukacji polonistycznej. W zb.: Kompetencje szkolnego 

polonisty. Szkice i artykuły z metodyki,  t. I. Pod red. B. Chrząstowskiej, Warszawa 1995. 

 

3. Nauczyciel w ramach – o podstawowych dokumentach wyznaczających cele edukacji 

polonistycznej i obowiązki polonisty. 

• E. Nowak: Cele edukacji polonistycznej. W zb.: Polonista w szkole. Pod red. A. Janus-

Sitarzowej. Kraków. 

• Podstawa programowa z języka polskiego dla szkoły podstawowej.  

www.reformaprogramowa.men.gov.pl  

• Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Pod red. Z. Kruszewskiego. Warszawa 2004 r. 

(rozdz. 1: Cele kształcenia). 

• A. Dyduchowa, B. Dyduch: W stronę kompetencji. Zadania języka polskiego w szkole 

podstawowej. W zb.: kompetencje szkolnego polonisty. T. I. Red. B. Chrząstowska. 

Warszawa 1995. 

 

4. Przed hospitacją, czyli co i jak obserwować w klasie. 

• Wragg: Co i jak obserwować w klasie (fragmenty) 

• A. Pease: Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. Przeł. P. Żak. 

Kielce 2003. 

 

5. Zmagania z tekstem, czyli o poziomach czytania i barierach odbioru literatury.  

• B. Chrząstowska: Uczeń-odbiorca. W: Lektura i poetyka. Warszawa 1987. 

 

6. Homo ludens – o zabawie na lekcjach języka polskiego i motywowaniu uczniów do pracy. 

 

• E. Nowak: Zabawa jako wprowadzenie do rozumienia tekstów literackich. W zb.: 

Polonista w szkole. Pod red. A. Janus-Sitarz. Kraków. 

 



• W. Wantuch: Poezja w szkole podstawowej. Gry słów i rzeczy. Kraków 2006. 

 

7. Gramatyka na cenzurowanym, czyli wiedza językowa a wychowanie językowe. 

• J. Kowalikowa: Kształcenie językowe. Teoria dla praktyki. W zb.: Polonista w szkole. 

Pod red. A. Janus-Sitarz. Kraków. 

• wybrane artykuły z Kompetencji szkolnego polonisty, t. 2. 

 

8. Po co nauczycielowi konspekt? 

 

• B. Chrząstowska: Opis lekcji. „Polonistyka” 2003 nr 9. 

• M. Kwiatkowska-Ratajczak: Od konspektu do artykułu. W: Metodyka konkretu. 

• M. Latoch-Zielińska: Cel i temat lekcji. O sposobach formułowania podstawowych 

elementów lekcji kształcenia kulturalno-literackiego. W zb.: Nowoczesność i tradycja w 

kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego. Pod red. B. 

Myrdzik. Lublin 2000. 

 

 

9. – 15. Hospitacje lekcji wraz z omówieniem. 

 

Uwaga 

Kolejność poruszanych zagadnień może się zmienić. 

Godziny hospitacji w szkole mogą przypaść na inne dni lub godziny niż zajęcia z metodyki. 

Proszę to wziąć pod uwagę, planując nieobecności na innych przedmiotach. 

 

 


