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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 letni 

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 uzyskali zaliczenie z 
metodyki nauczania literatury i języka polskiego 
w poprzednim semestrze 

. 
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; 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić/”wykasować”. 
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• systemowe: umiejętność uczenia się, rozumienie 
powinności i granic wolności w realizacji celów 
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: 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 

TYDZIEŃ 1: Podsumowanie praktyk śródrocznych – 
ćwiczenia w redagowaniu konspektów. 
TYDZIEŃ 2: Sprawdzian po klasie 6 
Lektura do zajęć: 
Informator, Sprawdzian po klasie 6 szkoły podstawowej od 
roku szkolnego 2014/2015 
http://www.cke.edu.pl/ 
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TYDZIEŃ 3: 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. 
  
TYDZIEŃ 4: Funkcje, kryteria i formy kontroli oraz 
oceny pracy ucznia i jej efektów – lekcja warsztatowa 
TYDZIEŃ 5: Lekcja hospitowana 
TYDZIEŃ 6: Omówienie lekcji hospitowanej (nagranie 
wideo)  
 
TYDZIEŃ 7: Uczeń – odbiorca, o lekturach szkolnych i 
literaturze dla dzieci i młodzieży 
Lektura do zajęć: 
A. Janus-Sitarz, Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak 
motywować do czytania lektur szkolnych [w:] 
Doskonalenie warsztatu  
nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus – Sitarz, s. 169-
186.  
A. Biernacka, Fascynacje czytelnicze [w:] Doskonalenie  
warsztatu nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus – 
Sitarz, s.  
187-202.  
 
TYDZIEŃ 8: Czytanie poezji w szkole podstawowej 
Lektura do zajęć: 
B. Chrząstowska, A. Wójtowicz – Stefańska: Umiejętność  
odbioru dzieła sztuki [w:] Innowacje i metody. W kręgu 
teorii i praktyki, pod red. M. Kwiatkowskiej – Ratajczak, t. 
1, s.177-198.  
A. Pilch: Hermeneutyka jako metoda interpretowania 
tekstów poetyckich [w:] Polonista w szkole. Podstawy 
kształcenia nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus – 
Sitarz, Kraków 2004. 
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TYDZIEŃ 9: Muzyka i plastyka na lekcjach języka 
polskiego w szkole podstawowej  
Lektura do zajęć: Czytanie tekstów kultury. Metodologia, 
badania, metodyka, B. Myrdzik, I. Morawska, Lublin 
2007, tu cz. IV 
Bortnowski Stanisław: Zdziwienia polonistyczne, czyli o 
sztuce na lekcjach języka polskiego, Warszawa 2003.  
Grodecka Aneta, Alfabet języka plastycznego i 
muzycznego, „Polonistyka” 2003, nr 5;  
 
 
TYDZIEŃ 10: Lekcja hospitowana 

 
TYDZIEŃ 11: Omówienie lekcji hospitowanej  
(nagranie wideo) 
 
TYDZIEŃ 12: Indywidualizacja procesu kształcenia – 
praca z uczniem zdolnym. 
Lektura do zajęć: 
A.Rosa: Zindywidualizowany tok lektury szkolnej, w: 
„Polonistyka” 1997 nr 5. 
TYDZIEŃ 13: Indywidualizacja procesu kształcenia -
uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
Lektura do zajęć: 
W. Wantuch: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach  
edukacyjnych [w:] Innowacje i metody. W kręgu teorii i 
praktyki,pod red. M. Kwiatkowskiej – Ratajczak, t. 1, s. 
199-217.   
P. Huget: Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja,  
dysgrafia i dysortografia, [w:] Doskonalenie warsztatu  
nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus – Sitarz, s. 15- 39.  
TYDZIEŃ 14: zajęcia warsztatowe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spis zalecanych lektur Lektura obowiązkowa 
 

1. Podstawy programowe (stara i nowa) oraz 
standardy wymagań egzaminacyjnych (do czasu 
ich obowiązywania) www.men.gov.pl oraz 
www.cke.edu.pl. Wybrane programy (do czasu ich 
obowiązywania) i aktualne podręczniki dla szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 
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2. Richard Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 
1994 lub Louis Cohen, L. Manion, K. Morrison, 
Wprowadzenie do nauczania, przekł. M. Wyrzykowska, 
Zysk i S-ka, Poznań 2003, lub Sztuka nauczania. 
Czynności nauczyciela, pod red. Krzystofa 
Kruszewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004 lub Bolesław Niemierko, Kształcenie 
szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 
2007  

3. Stanisław Bortnowski, Przewodnik po sztuce 
uczenia literatury, Wydawnictwo Stentor, 
Warszawa b.r.w. 

4. Danuta Bernacka, Od słowa do działania, 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 
2001. 

5. Bożena Chrząstowska: Lektura i poetyka, WSiP, 
Warszawa 1987. 

6. Anna Dyduchowa, Metody kształcenia sprawności 
językowej „Nowa Polszczyzna” 2004, nr 5 i 2005 
nr 1 lub Metody doskonalenia sprawności językowej, 
[w:] Nauczanie języka polskiego w klasie 5, pod red. B. 
Chrząstowskiej i E. Polańskiego. Warszawa 1985, lub 
Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. 
Projekt systemu, model podręcznika, Kraków 1988 

7. Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły 
z metodyki, t. 1 i 2 pod red. Bożeny 
Chrząstowskiej, WSiP, Warszawa 1995, 1997. 

8. Jadwiga Kowalikowa, Kształcenie językowe. Teoria 
dla praktyki, [w:] Polonista w szkole. Podstawy 
kształcenia nauczyciela polonisty, red. Anna Janus-
Sitarz, Universitas, Kraków 2004. 

9. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Metodyka 
konkretu. O wybranych problemach zawodowego 
kształcenia nauczycieli polonistów, Wydawnictwo 
naukowe UAM, Poznań 2002. 

10. Zenon Uryga, Wymiary przedmiotu, [w:] Godziny 
polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 
1996, [w:] Metodyka literatury, oprac. J. Pachecka, A. 
Piątkowska, K. Sałkiewicz, t. I, Wydział Polonistyki 
UW, Warszawa 2001. 

 
 
Wybrane artykuły z : 
 

• „Polonistyka” 2004, nr 2 [Czy literatura dla dzieci jest 
kontrowersyjna];2006, nr 6 [W szkole o szkole]; 2007, nr 
2 [Kryteria oceny podręczników szkolnych] 2007, nr 5 
[Kanon czy jest potrzebny?], 2007, nr 7 [Rola języka w 
komunikacji]; 2007, nr 8 [Czy literatura wychowuje?], 
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2008, nr 2 [Język polski a: Biblia, podkultura, media i 
film, wiedza przyrodnicza] 

• czasopism, np.: „Edukacja i Dialog”, „Guliwer”, „Język 
Polski w Szkole Podstawowej. Klasy IV-VI”, „Język 
Polski w Gimnazjum”, „Nowa Polszczyzna”, 
„Polonistyka”, „Polski w Praktyce”, „Psychologia w 
Szkole”, „Warsztaty Polonistyczne”, „Z Teorii i Praktyki 
Dydaktycznej Języka Polskiego”. 

• www. Edunews  
 

Charakterystyka wybranych portali edukacyjnych 
Lektura uzupełniająca  
Student wybiera do samodzielnej lektury 10 pozycji z listy. 
 

• Maria Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Uczeń z 
dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, 
Gdynia 2004 lub M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. 
Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2002 lub Janina 
Mickiewicz, Jedynka z ortografii, Toruń 1996. 

• Bożena Chrząstowska, Program nauczania wykładnią 
koncepcji dydaktycznej, [w:] Metodyka literatury, oprac. 
J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, t. I, 
Warszawa 2001 lub Opis lekcji. „Polonistyka” 2003,   
nr 9. 

• Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. 
Janus-Sitarz, Kraków 2005  

• A. Gis, Komunikacja językowa szkole, [w:] Konteksty 
polonistycznej edukacji, pod red. M. Kwiatkowskiej-
Ratajczak, S. Wysłouch, Poznań 1998 lub Kilka uwag o 
komunikacji językowej w świetle uczniowskich recenzji 
uczniowskich prac pisemnych, [w:] Silva rerum. Księga 
poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu 
w 70. rocznicę urodzin, Poznań 1999. 

• Gry i zabawy w kształceniu językowym. Propozycje, 
scenariusze, projekty, pod red. Haliny Wiśniewskiej, 
Lublin 2000 

• Kłopotliwy problem — badanie polonistycznych 
osiągnięć uczniów, pod red. Haliny Kosętki 
i Zenona Urygi, Kraków 2001. 

• Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. 
Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, pod 
red. Barbary Myrdzik, Lublin 2000, 

• Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela 
polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.  

• Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej, red. Zenona 
Urygi, Zofii Budrewicz, Kraków 2001.  

• Aneta Grodecka, Alfabet języka plastycznego                  
i muzycznego,„Polonistyka” 2003, nr 5 lub 
O możliwościach edukacyjnych ekfrazy poetyckiej, 
„Polonistyka” 2008, nr 10.  

• Beata Gromadzka, Widząc – rozumieć. Dydaktyka 
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polonistyczna wobec edukacji wizualnej, Poznań 2009.  
• Jerzy Kaniewski, Od czytania do pisania, „Polonistyka” 

2001 nr 1. 
• Barbara Kasprzakowa, Naucz się dziwić: integracje, 

inspiracje, interpretacje. Książka dla nauczyciela, 
Poznań 2001. 

• Zofia Kłakówna, Krzysztof Wiatr, Nowa sztuka pisania. 
Podręcznik do języka polskiego dla klas 4-6 szkoły 
podstawowej, Kraków 2005 oraz Z.A. Kłakówna,         
I. Steczko, K.Wiatr: Sztuka pisania. Klasy 1-3 
gimnazjum. Kraków 2003. 

• Krzysztof Koc, Od gramatyki opisowej do gramatyki 
komunikacyjnej. Edukacja lingwistyczna a podstawa 
programowa „Polonistyka” 2009, nr 4. 

• Rafał Kochanowicz, Fantastyka — klucz do wyobraźni. 
Poradnik dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum, 
Poznań 2001 lub Fantastyczne perspektywy, 
„Polonistyka 2000 nr 1 

• Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, pod 
red. D. Michułki i K. Bakuły, Wrocław 2005  

• T. Patrzałek: Czytanie ze zrozumieniem. „Polonistyka” 
1998, nr 4. 

• E. Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, 
Warszawa 1995. 

• Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole, pod 
red. T. Świętosławskiej, Łódź 2001. 

• Kornelia Rybicka, ,Zrozumieć film. Świat „Romea i 
Juli” i według Baza Luhrmanna, Kalisz 2009. 

• A. Smuszkiewicz, Czwarta czy osobna? (O literaturze 
dla dzieci i młodzieży), [w:] Konteksty polonistycznej 
edukacji, pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak, S. 
Wysłouch, Poznań 1998  

• Wiesława Wantuch, Poezja w szkole podstawowej. Gry 
słów i rzeczy, Kraków 2006  

• Seweryna Wysłouch, Filmowe konteksty polonistycznej 
edukacji, [w:] Konteksty polonistycznej edukacji, red. 
M. Kwiatkowska-Ratajczak, S. Wysłouch, Poznań 
1998.  

 
 

 
 
 
 

..…..……………………..…… 
podpis   

 
 


