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Forma zaliczenia 
 
 

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), 
przygotowanie konspektu lekcji w szkole podstawowej,  
sprawozdanie z praktyk śródrocznych, 
przygotowanie prezentacji tekstu metodycznego na zajęcia.   

Cel i zadania 
przedmiotu: 

 
 

Przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela  
polonisty na poziomie szkoły podstawowej .  
Zaznajomienie studenta z wiedzą na temat zasad, teorii  
i praktyk właściwych dla metodyki nauczania literatury  
i języka polskiego w szkole podstawowej. 
Zapoznanie z terminologią stosowaną w dydaktyce  
przedmiotowej, z zasadami opisu działań dydaktycznych.  
Wykształcenie umiejętności integrowania wiedzy z różnych  
dziedzin: psychologii, pedagogiki ogólnej,  



literaturoznawstwa i językoznawstwa w celu jej wykorzystania  
w pracy zawodowej nauczyciela polonisty.  
Kształtowanie zdolności do autorefleksji oraz umiejętności 
komunikowania się ze szkolnym polonistą. 
 

Treści 
programowe i 
literatura 
obowiązkowa 

 
 

1. Wymagania przedmiotowe.  
Język polski w szkole podstawowej i jego miejsce 
wśród innych przedmiotów nauczania.  
Wzorzec nauczyciela polonisty.  

 
2. Dominanty kształcenia polonistycznego na II etapie 

edukacyjnym: zadania i cele szkolnej polonistyki.   
Literatura: 
Z. Uryga, Wymiary przedmiotu, [w:] Kompetencje szkolnego 
polonisty, pod red. B. Chrząstowskiej, t. I, Warszawa 1995. 

3. Podstawowe  dokumenty oświatowe (podstawa 
programowa, program nauczania, standardy wymagań 
egzaminacyjnych) i ich znaczenie dla planowania 
procesu nauczania-uczenia się w szkole podstawowej.  
Podstawa programowa.   

 
Literatura: 
Podstawa programowa z komentarzami. Język polski.  
Dostępna on-line:  www.men.gov.pl  oraz cke.gov.pl  
 

4.  Edukacja polonistyczna w szkole podstawowej: 
kompetencje nauczyciela polonisty. Rozwijanie 
umiejętności kluczowych dla ucznia a treści 
kształcenia polonistycznego.  
Obserwacja lekcji: szkolny polonista w działaniu. 
Notatnik refleksyjnego Studenta:  
co i jak warto obserwować podczas hospitacji?   
 

Literatura:  
J. Kowalikowa, Konspekt lekcyjny, [w:] Narodziny nauczyciela 
polonisty, pod red. Anny Janus-Sitarz, Kraków 2006.  
 

5. Obserwacja lekcji języka polskiego w szkole 
podstawowej. Omówienie lekcji z udziałem 
nauczyciela: analiza czynności dydaktycznych 
nauczyciela i uczniów.  

 



6. Wspólne omówienie hospitowanej lekcji,  
ze szczególnym uwzględnieniem struktury formalnej 
lekcji i sposobów poznawania uczniów.  
Rozwój psychoemocjonalny ucznia szkoły podstawowej a 
jego potrzeby edukacyjne.  
 

Literatura:  
A. Janowski, Zbieranie i wykorzystywanie informacji o 
uczniu i klasie, [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, 
pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 2004.  
 

7. Obserwacja lekcji języka polskiego w szkole 
podstawowej. Omówienie lekcji z udziałem 
nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem metod i 
form pracy. Obserwacja strategii pracy nauczyciela z 
uczniem słabszym.  

 
8. Podręcznik jako narzędzie pracy nauczyciela:  
seria podręczników A. Łuczak, A. Murdzek, Między nami 
dla klasy 4, 5, 6, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, 
Gdańsk 2014.    
Wspólne omówienie hospitowanej lekcji, ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcji podręcznika w kształceniu 
literacko-kulturowym.   

9. Podręcznik jako narzędzie pracy nauczyciela:  

seria podręczników A. Kłakówna, M. Jędrychowska i inni, 
To lubię dla kl.5, 6, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014 
(analiza struktury danego podręcznika, układ treści, analiza 
porównawcza z podręcznikiem Między nami).  

Literatura: 
W. Okoń, Funkcje i treść podręczników szkolnych [w:] tenże, 
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998. 
 

10. Obserwacja lekcji języka polskiego w szkole 
podstawowej. Omówienie lekcji z udziałem nauczyciela, 
ze szczególnym uwzględnieniem odbioru lektury szkolnej 
i rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczniów  
 

11. Kształcenie językowe w szkole podstawowej w 
świetle podstawowych dokumentów oświatowych. 
Wspólne omówienie lekcji, z uwzględnieniem analizy 
wypowiedzi uczniów podczas lekcji.   



 
Literatura: 
M. Nagajowa, Nauka o języku dla nauki języka, [w:] 
Kompetencje szkolnego polonisty, pod red. B. Chrząstowskiej, t. 
I, Warszawa 1995. 
 

12. Obserwacja lekcji języka polskiego w szkole 
podstawowej. Omówienie lekcji z udziałem nauczyciela, 
ze szczególnym uwzględnieniem analizy metody 
audialnej.  
 
13. Wspólne omówienie hospitowanych zajęć, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień kształcenia 
kulturowego. Różne strategie pracy z tekstami kultury.  
Program nauczania w pracy nauczyciela.  

 
 Literatura:  
B. Chrząstowska, Program nauczania wykładnią koncepcji 
pedagogicznej, [w:] Kompetencje szkolnego polonisty, pod red. 
B. Chrząstowskiej, t. II, Warszawa 1997. 
 

14. Konspekt i inne formy dokumentowania lekcji 
(scenariusz, projekt lekcji). Budowa konspektu.  
Konspekt a projektowanie i realizacja lekcji.  
 

Literatura:  
J. Kowalikowa, Konspekt lekcyjny, [w:] Narodziny nauczyciela 
polonisty, pod red. Anny Janus-Sitarz, Kraków 2006.  
B. Chrząstowska, Opis lekcji, „Polonistyka” 2003, nr 9.  
 

 15. Podsumowanie praktyk śródrocznych. Klasyfikacja 
celów nauczania. Przykładowe formułowanie celów 
lekcji w konspekcie. Cele operacyjne i cele 
nieoperacyjne.  

 
Literatura:  
E. Nowak, Cele edukacji polonistycznej, [w:] Polonista w szkole. 
Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus-
Sitarz, Kraków 2004.  
B. Niemierko, Cele kształcenia, [w:] Sztuka nauczania. 
Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 
1992, s. 9-23.   
 

 


