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1. Język polski jako przedmiot szkolny: 

− język polski a naukowe dyscypliny polonistyczne; 
− przedmiot wobec innych przedmiotów szkolnych (korelacja? integracja 

międzyprzedmiotowa?), 
− wewnętrzna struktura przedmiotu język polski, 
− j.polski w szkole a literatura dla dzieci i młodzieży. 

LEKTURA: 
1. Czy literatura dla dzieci jest kontrowersyjna?"Polonistyka" 2004 nr 2, 
2. O  literaturze dla dzieci i świecie dorosłych  "Polonistyka" 2006 nr 2, 
3. Leszczyński Grzegorz, Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, 
Warszawa 2007. 
 
2. Swoistość języka polskiego w szkole podstawowej 

− wymiary przedmiotu język polski w szkole podstawowej a w gimnazjum, 
− jakich kompetencji potrzebują Polacy?  Czego mogą się nauczyć na lekcji języka polskiego? 

(umiejętności kluczowe: społeczne, międzyprzedmiotowe), Jak i kiedy ich tego uczymy? 
− dydaktyka ogólna zapleczem dydaktyk szczegółowych tu: języka polskiego. 

LEKTURA:  
1. Z.Uryga: Wymiary przedmiotu [w:] Metodyka literatury, wybór i wstęp: J.Pachecka, 
A.Piątkowska, K.Sałkiewicz, t.1, Warszawa 2001, s.233-249  lub w: Kompetencje szkolnego 
polonisty, t. I, pod red. B. Chrząstowskiej, Warszawa 1995. 
2. Dyduchowa Anna, Dyduch Barbara, Jędrychowska Maria, W stronę kompetencji. Zadania 
języka polskiego w szkole podstawowej, w: Kompetencje szkolnego polonisty, t. I, pod red. B. 
Chrząstowskiej, Warszawa 1995. 
3. T. Patrzałek: Czytanie ze zrozumieniem. „Polonistyka” 1998, nr 4. 
 
3. Bariery odbioru tekstu literackiego 

− dlaczego uczniowie nie rozumieją tekstu literackiego? (badania J.Polakowskiego i 
Z.Urygi) 

− poziomy rozumienia tekstu związane z wiekiem dziecka -  analiza rysunków dzieci z 
klasy III jako przykład rozumienia/nie rozumienia wiersza J. Jałowiec Skrzypce,  

− przedmiot wobec rozwoju psychicznego dziecka – psychologia rozwojowa wsparciem 
polonisty. 

LEKTURA: 
1. W. Limont, Psychologiczne podstawy myślenia metaforycznego, w: Metodyka  literatury. 
Opracowania, Warszawa 2002, t.2, 
2. B. Chrząstowska, Jak sprawdzać czytanie symboliczne? W: Metodyka  literatury. Opracowania, 
Warszawa 2002, t.2 
 
4.  Wychowanie językowe, kształcenie językowe, nauka języka, nauka o języku 

− różne podejścia do kształcenia językowego (rekonesans) 
− analiza przykładów ćwiczeń podręcznikowych, 
− wychowanie językowe wobec metodologii językoznawczych. 

LEKTURA: 
 1. H.Mrazek, Praktyka językowa w szkole podstawowej „Nowa Polszczyzna” 1997 nr 3    
 
 



5.  Komunikacja a komunikacja dydaktyczna 
− jak rozmawia się na lekcjach? 
− co robić, aby uczniowie nas słuchali i z nami rozmawiali? – sztuka stawiania pytań i 

budowania poleceń, 
− nauka słuchania, mówienia, czytania i pisania. 

     LEKTURA: 
1. A.Gis,Komunikacja językowa w szkole, W: Konteksty edukacji polonistycznej, pod red.     
M.Kwiatkowskiej – Ratajczak, S.Wysłouch, Poznań 1998. 
2. T. Patrzałek, Dobre słuchanie „Polonistyka” 1998 nr 2 
3. Kłakówna Zofia Agnieszka, Wiatr Krzysztof, Nowa sztuka pisania. Podręcznik do języka 
 polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Kraków 2005 
 
6. Podstawa programowa i inne dokumenty istotne w procesie planowania 

− reformowanie oświaty a podstawa programowa, 
− jak czytać i jak stosować podstawę? 
− różne rodzaje planowania, 
− cele nauczania: ogólne i szczegółowe  – ich operacjonalizacja w szkole podstawowej, 

LEKTURA: 
1. B. Chrząstowska, Program nauczania – wykładnią koncepcji  pedagogicznej [W:]   Kompetencje 
szkolnego polonisty, WSiP 1997, T. 2,  
2. B.Chrząstowska, W. Wantuch, Reformowanie i planowanie, [W:] Innowacje i metody. W kręgu 
teorii i praktyki, pod red. Marii Kwiatkowskiej – Ratajczak, Poznań 2011 
2. B.Niemierko, Cele nauczania. Planowanie nauczania, w: tegoż: Między oceną a dydaktyką. 
Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997 
 
 7. Projekt lekcji jako elementarne ogniwo planowania  

− wokół konspektów – za, przeciw, jak, 
− jak robią to inni – analiza przykładów, 
− fazy pracy nad konspektem, 
− bibliografia przedmiotowa i metodyczna, 
− jak korzystać z artykułów literaturoznawczych i metodycznych w nauczycielskiej 

praktyce. 
LEKTURA: 
1. B. Chrząstowska, Opis lekcji, „Polonistyka” 2003, nr 9, 
2.S.Bortnowski, O konspektach lekcyjnych – polemicznie. W: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej    
Języka Polskiego, Katowice 1978, z.2 lub Ciężar konspektu, W tegoż:Przewodnik po sztuce uczenia 
literatury Warszawa 2005 
 
 
8.  Jak, co  i   po  co  obserwować  na lekcji ? 

− co, kto i po co widział na lekcji języka polskiego – refleksje pohospitacyjne, 
− typy spostrzeżeń, ich opis i komentowanie rzeczywistości lekcyjnej, 
− model profesjonalnego osądu, 
− wprowadzenie do pracy badawczej nauczyciela,  

LEKTURA: 
1.M. Kwiatkowska – Ratajczak, Projektowanie lekcji, [W:] Innowacje i metody. W kręgu teorii i 
praktyki, pod red. Marii Kwiatkowskiej – Ratajczak, Poznań 2011 
 



9.  Być polonistą!  
− Polonista – zawód specjalnej troski? 
− w poszukiwaniu tożsamości zawodowej, 
− rzemiosło? nauka? sztuka?  

LEKTURA: 
1. Bortnowski Stanisław, O osobowości i wzorcu polonisty, w: Przewodnik po sztuce uczenia 
literatury, Warszawa 2005. 
2. B.Chrząstowska, O sztuce edukacji polonistycznej, w: Kompetencje szkolnego polonisty, t. I, pod 
red. B.Chrząstowskiej, Warszawa 1995. 
  
WARUNKI  ZALICZENIA  SEMESTRU I : 

1. Aktywna obecność na zajęciach w IFP – można jedne zajęcia w semestrze opuścić bez 
usprawiedliwiania. Nieobecność (nawet usprawiedliwiona) na więcej niż 40% zajęć grozi 
brakiem zaliczenia; 

2. Obecność na 4-5 hospitacjach w szkołach (lekcja + omówienie pohospitacyjne) – zakaz 
wchodzenia do klasy po dzwonku!!! 

3. Przygotowanie recenzji publikacji metodycznej lub numeru czasopisma metodycznego [4-6 
stron znormalizowanego maszynopisu; termin oddania 16.01.2013]   

 
UWAGA: 

• Wykaz Treści programowe – studia I stopnia jest zamieszczony na stronie Zakładu 
Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 
http://www.staff.amu.edu.pl/~ifp/pliki/syllabus_3_letnie.pdf w rubryce Sylabusy II, a 
lektury w http://www.staff.amu.edu.pl/~ifp/pliki/spis_lektur_I_i_II_stopien.pdf 

• Podstawa programowa: www.men.gov.pl – [KSZTAŁCENIE I KADRA – Kształcenie 
ogólne – Podstawa programowa – Tom 2 – język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i 
liceum (wydrukować koniecznie II i III etap edukacyjny)] 

• Zapis problematyki w niniejszym grupowym planie pracy na I semestr  nie musi być zgodny 
z tematami zajęć! W trakcie trwania semestru niektóre lektury mogą zostać wymienione na 
nowsze lub ciekawsze publikacje 

• Konsultacje w semestrze  I pokój 404, IV piętro; czwartki: 14.00-15.00  
 oraz środy 8.30-9.30  

• Mój adres mailowy: powiew@amu.edu.pl 
 
 


