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Warunki zaliczenia: • aktywność; 
• obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności); 
• zaliczenie praktyk śródrocznych; 
• przeprowadzenie lekcji próbnej; 
• raport z hospitacji. 

Cele przedmiotu: • przygotowanie studentów do pracy w zawodzie 
nauczyciela polonisty na drugim etapie edukacyjnym. 

 

Tematy zajęć wraz z wybraną bibliografią: 

1. Zajęcia organizacyjne. 
2. Poprawianie prac pisemnych uczniów: 

• S. Bortnowski, Dylematy oceniania [w:] Przewodnik po sztuce uczenia literatury 

• M. Madejowa, Ocenianie prac pisemnych [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela 
polonisty, pod red A Janus-Sitarz.  

• Wójtowcz-Stefańska Ocenianie [w:] Innowacje i metody  
3. Planowanie i organizowanie działań uczniów: 

• M. Nagajowa, Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej (tu wybrane 
rozdziały: Język ucznia w szkole; Funkcje ćwiczeń w mówieniu i w pisaniu; Dłuższe 
formy wypowiedzi a ćwiczenia językowe; charakterystyka wybranych ćwiczeń). 

• M. Kwiatkowka-Ratajczak Planowanie lekcji [w:] Innowacje i metody. 
 

4. Sprawdzian po 6 klasie – specyfika i zadania nauczyciela: 
• Informator dot. Sprawdzianu po 6 klasie ze strony internetowej OKE 
• Przykładowe arkusze egzaminacyjne. 

 
5.  Gramatyka w szkole podstawowej: 

• K. Koc, Od gramatyki opisowej do gramatyki kominukacyjnej „Polonistyka” 
2009, nr 4. 

• A Dyduchowa, Metody kształcenia sprawności językowej. 
6. Kształtowanie ortografii i interpunkcji: 

• E. Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji 
• A. Jurek, kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją. 

7. Kształtowanie pojęć: 

• B. Chrząstowska, A. Wójtowicz-Stefańska Kształtowanie pojęć na lekcjach języka 
polskiego [w:] Innowacje i metody. 

• B Chrząstowska, Uczeń odbiorca [w:] tejże, Lektura i poetyka 
8. Lektura w szkole podstawowej: 
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• Janus-Sitarz, Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak motywować do czytania  

lektur szkolnych [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty , pod 
red. A. Janus – Sitarz. 

A. Biernacka, Fascynacje czytelnicze, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela 
polonisty , podred. A. Janus – Sitarz.  

9. Gry i zabawy  na lekcjach języka polskiego: 

• Analiza przykładowych gier internetowych (do zreferowania przez studentów). 
• E. Nowak, Zabawa jako wprowadzenie do rozumienia tekstu literackiego [w:] 

Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty. 
 

10. Poezja w szkole podstawowej: 
S. Bortnowski, Gry z poezją [w:] Przewodnik po sztuce uczenia literatury. 
 
11- 15. Hospitacje i lekcje próbne. 


