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Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania literatury i języka polskiego 

Kod przedmiotu 
Wypełnia dziekanat. 

Liczba punktów ECTS 
Typ przedmiotu przedmiot obowiązkowy/fakultatywny1 
Poziom przedmiotu studia 1° 

Rok studiów  II  

Semestr zimowy 

Metody nauczania ćwiczenia 

Język wykładowy polski 
Imi ę i nazwisko 
wykładowcy/wykładowców 

mgr Beata Niklewicz 

Wymagania wstępne  
 

Np.: Kurs jest przeznaczony dla:  
• studentów II roku studiów licencjackich, 

realizujących program specjalizacji 
nauczycielskiej, którzy zostali przyjęci na 
specjalność nauczycielską. 

Cele przedmiotu • interpersonalne: rozumienie procesów 
psychicznych warunkujących zdobywanie wiedzy 
z języka polskiego w szkole podstawowej, 
zdolności krytyczne i samokrytyczne, praca w 
grupie (zespole uczniowskim i zespole 
przedmiotowym nauczycieli), umiejętności 
interdyscyplinarne,  umiejętność porozumiewania 
się z ekspertami z dziedziny metodyki nauczania 
literatury i języka polskiego, umiejętność 
docenienia różnorodności kulturowej,  
i wielokulturowej, zaangażowanie etyczne, 
kształtowanie motywacji uczniów do samodzielnej 
pracy, stosowanie różnorodnych metod i form 
pracy z uczniem, 

• instrumentalne: umiejętność analizowania 
i syntezowania treści szkolnych pod kątem 
współczesnej wiedzy, planowanie i organizacja 
procesu dydaktycznego w perspektywie krótko- i 
długoterminowej, wiedza ogólna, wiedza 
podstawowa z zakresu zawodu nauczyciela języka 
polskiego w szkole podstawowej, umiejętność 
doboru programów, podręczników i środków 
dydaktycznych,  podstawowe umiejętności z 
zakresu technologii informatycznej i 
wykorzystania jej na lekcjach języka polskiego, 
umiejętność rozwiązywania problemów, 
umiejętność podejmowania decyzji; 

• systemowe: umiejętność uczenia się, rozumienie 
powinności i granic wolności w realizacji celów 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić/”wykasować”. 
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języka polskiego w szkole podstawowej, 
umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania 
wiedzy z zakresu metodyki nauczania literatury i 
języka polskiego w praktyce, umiejętność 
adaptowania się do nowych warunków, 
kreatywność, umiejętności przywódcze, 
rozumienie innych kultur i zwyczajów, 
kontrolowania i oceny pracy uczniów, kształcenia 
adekwatnego do zakładanych celów oraz poziomu 
i możliwości rozwojowych uczniów, 

Opis efektów 
kształcenia/uczenia się 

• Student: nazywa i opisuje modele lekcji w zakresie 
przedmiotu, 

• Student:  rozróżnia, rozpoznaje i definiuje metody i 
formy specyficzne w nauczaniu przedmiotu, 
wspomagające przyswajanie wiedzy przez ucznia,  

• Student: potrafi  kreować sytuację dydaktyczną, 
stymulować aktywność uczniów i kierować ich 
pracą, 

•  Student: identyfikuje style poznawcze i strategie 
uczenia się, 

•  Student: potrafi uzasadnić funkcje, kryteria i formy 
kontroli oraz oceny pracy ucznia i jej efektów,  

• Student: potrafi indywidualizować proces 
kształcenia (praca z uczniem zdolnym i mającym 
trudności w zdobywaniu wiedzy, 

• Student: przygotowuje i realizuje projekt lekcji, 
 

Krótki opis tre ści 
merytorycznych przedmiotu 

Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie 
nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej, 
poprzez udział w zajęciach teoretycznych (literatura 
fachowa przedmiotu, dokumenty oświatowe, portale 
edukacyjne) i warsztatowych, pozwalających wykorzystać 
zdobytą wiedzę w praktyce i ocenić indywidualne 
predyspozycje do wykonywania zawodu. 

Warunki zaliczenia 
przedmiotu 

Wybór jednego lub kilku sposobów oceny studentów, np. 
na podstawie: 

• projektu lekcji języka polskiego dla szkoły 
podstawowej i jego realizacji, 

• dodatkowo obecności na zajęciach (dopuszczalne 
dwie nieobecności w ciągu semestru)  

Tematy poszczególnych zajęć 
i dobór lektur 

 
1. Wymagania przedmiotowe. 

Dominanty kształcenia polonistycznego, analiza 
nagrania wideo. 
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2. tydzień: Style poznawcze i strategie uczenia się. 
Sylwetka ucznia  w szkole podstawowej. 

Lektura do zajęć: 
Zanim wybierzemy metody pracy z uczniem, w: D. 
Bernacka: Od słowa do działania, Warszawa 2001. 
A. Matczak, Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla 
nauczycieli,  
Warszawa 2003, s. 223-231. 

3. tydzień: Sylwetka nauczyciela polonisty a 
kompetencje komunikacyjne. 

Lektura do zajęć:  
 A.Gis: Komunikacja językowa w szkole, w: Konteksty 
polonistycznej edukacji, Poznań 1998, s. 146-159. 
H. Mrazek, Komunikacyjny model nauczania, „Nowa  
Polszczyzna” 1998,nr 1, s. 3-8.  
4. tydzień: Modele lekcji w zakresie przedmiotu. 
Lektura do zajęć2: 
B. Myrdzik: Modele lekcji – struktura i transformacje, w: 
Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim, 
podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. B. 
Myrdzik, lublin 2000. 
 
5. tydzień: Hospitacje lekcji w szkole podstawowej. 
 
 
6. tydzień: Omówienie hospitacji i analiza nagrania wideo. 
 
7. tydzień: Metody i formy nauczania. Klasyfikacja. 
 Lektura do zajęć: 

Z. Uryga: Metody kształcenia literackiego, w: Godziny 
polskiego 

S. Bortnowski: Metody w stanie podejrzenia, w: 
Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa. 
 
8. tydzień: Metody aktywizujące.  
 Lektura do wyboru. 
 
9. tydzień: Hospitacje lekcji w szkole podstawowej. 
 
 
10. tydzień: Omówienie hospitacji, analiza nagrania wideo. 
 

                                                 
2 Opcjonalnie. 
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11. tydzień: Cele lekcji języka polskiego.  
Lektura do zajęć: 
Podstawa programowa. 
E. Nowak, Cele edukacji polonistycznej [w:] Polonista w 
szkole.  
Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-
Sitarz,  
Kraków 2004.  
 
12. tydzień: Funkcje, kryteria i formy kontroli oraz oceny 
pracy ucznia i jej efektów, 
Lektura do zajęć: 
W. Kozak, M. Latoch-Zielińska: Wstęp do ewaluacji, w: 
Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. 
Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. B. 
Myrdzik, Lublin 2000. 
 
13. tydzień: Sprawdzian po klasie 6 
Lektura do zajęć: 
Informator, Sprawdzian po klasie 6 szkoły podstawowej, 
Warszawa 2000, 
Standardy wymagań na www.ckn.edu.pl 
  
14. tydzień: Między konspektem, scenariuszem a 
projektem. 
Lektura do zajęć: 
B.Chrząstowska: Opis lekcji, „Polonistyka” 2003 nr 9 
M. Kwiatkowska-Ratajczak: Od konspektu do artykułu 
metodycznego, w: Kompetencje szkolnego polonisty, red. 
B. Chrząstowska t. II. 
 
15. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
16. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
17. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
18. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
19. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
20. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
21. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
22. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
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23. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
24. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
25. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
26. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
27. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
28. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
29. tydzień: 
Lektura do zajęć: 
 

Spis zalecanych lektur Lektura obowiązkowa 
 
Lektury wskazane przy poszczególnych tematach zajęć oraz 
lista lektur zamieszczona na stronie internetowej Zakładu 
Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UAM. 
http://www.dydaktyka.amu.edu.pl 

 
 
 
 

..…..……………………..…… 
PODPIS 
  

 
 


