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Realizacja nowej podstawy 
programowej z języka 

polskiego – wyzwania i 
dobre praktyki nauczycieli 

okręgu leszczyńskiego 
będące efektem 

doskonalenia warsztatu 
pracy poprzez stałą 

współpracę z ORE i MEN  
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Niewłaściwe praktyki  
                                           
                                     
                                  współpraca w różnych formach 
        
        wyzwanie dla indywidualnych poszukiwań   
           
 
budowanie banku dobrych praktyk 
                                                       
                                                synergia=pozytywna energia 
                                                realizacja celu 
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Wyzwanie – listy lektur obowiązkowych 

Współczesne spojrzenie na lektury  
– w odniesieniu do „starych lektur – nowe 
spojrzenie w kontekście nowego młodego 

pokolenia”   

Arcydzieła wymagają  
nowej interpretacji  Pan 

Tadeusz 

Balladyna Latarnik 
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Wyzwanie – kształcenie językowe, 
elementy retoryki 

Zawsze warto integrować treści podstawy programowej z 
interpretacją obowiązkowych lektur. 

Polisensorycznie… 
Intersemiotycznie…      Inteligencje wielorakie 
Włączyć emocje – układ limbiczny – ciało migdałowate. 
Poruszyć ciało – działajmy… 
Sztuka koncentracji i uważności 
Lekcje w różnych przestrzeniach. 
Wizualizacje. 
Wykorzystanie TIK. 
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W każdym przedziale wiekowym… 
• Grupa 1 – Gospodarstwo 

Autorzy: ........................................... 
• Dokonaj głosowej interpretacji tekstu. Weź udział w castingu. 
• Od ogółu do szczegółu – zakreśl we fragmencie wyrazy opisujące otoczenie 

dworu - kolorem czerwonym – rzeczowniki, niebieskim - przymiotniki. 
• Sprawdź w słowniku wyrazy dla ciebie niezrozumiałe np ruczaj, użątek, 

dostatek …, objaśnij własnymi słowami ich znaczenie. 
• Określ symbolikę bramy. 
• Wyobraź sobie, że jesteś przechodniem, właśnie przekroczyłeś tę bramę. 

Co czujesz? Czytanie wrażeniowe. 
• Co należy do tła, planu ogólnego, detali, cech dla tej rzeczywistości 

charakterystycznych – uważność. 
• Wyobraź sobie, że jesteś Tadeuszem – młodym pankiem – wymień, co 

widzisz jego oczyma. 
• Naszkicuj plan opisanego miejsca akcji. Co widzisz? Wykorzystaj w tym 

celu zakreślone i objaśniane wyrazy. Wybierz formę wizualizacji tego 
miejsca. Myślografia – inspiracje sieci. 
 



Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Lesznie 

ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno 

tel. 65 529 90 62 / fax. 65 529 31 09 

• Fragment Księgi VIII „Zajazd” 

• Interpretacja głosowa tekstu. 

• Tworzenie vlogów interpretacyjnych. 

• Bank niezrozumiałych słów na gazetce klasowej. 

• Wypisywanie ciekawych cytatów. 

• Przekład intersemiotyczny – rysunek do tekstu. 

• Przekład intersemiotyczny – nagranie. 

• „Tkanie słów” – zaznaczanie różnymi kolorami części mowy. 

• Drama. 

• Interpretacja tekstu poprzez tworzenie własnego języka 
obrazów. 

• Pisanie własnych tekstów trzynastozgłoskowcem np. kolędy. 
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• Eksplikacja .„Pana Tadeusza”  
• Fragment Księgi X „Emigracja Jacek” 
• Głośne czytanie tekstu. 
• Sprawdzenie znajomości słownictwa (wykorzystanie słowników); 
- umieszczenie znaczenia słów na gazetce klasowej; 
- wypisanie ciekawych cytatów. 
• Tworzenie rysunku na podstawie obrazów poetyckich (przekład 

intersemiotyczny). 
- nadanie tytułów obrazom. 
• Określenie na jakie zmysły oddziałują poszczególne fragmenty – 

dopasowanie poszczególnych fragmentów do symboli zmysłów – czytanie 
wrażeniowe. 

• Odegranie scenki pantomimicznej (odegranie ról: obłoków, ptaków, 
słońca, chmury, łanów zbóż, drzew) – naśladowanie odgłosów natury. 

• Redagowanie prognozy pogody na podstawie fragmentu i przedstawienie 
na forum klasy. 

• Temat pracy twórczej: Jesteś chmurą i opisz krajobraz, który widzisz 
podczas swojej wędrówki po niebie – storytelling – digitalstorytelling. 
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Pan Tadeusz – natura – może lekcje 
niekoniecznie w klasie??? 

• Wysłuchanie fragmentu Księgi VIII Zajazd od słów: "Mrok gęstniał; tylko w gaju…do 
słów z nich to ludzie wag i szal wzór wzięli dla siebie„- może podcast przygotowany 
przez uczniów, znane postaci… 

• Zadanie 1: Odpowiedz na pytanie: Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie? Wypisz 
rzeczowniki nazywające elementy świata natury. Wskaż czasowniki, które na te 
zmiany wskazują. 

• Zadanie 2: Jaka relacja łączy „niebo” i „ziemię”? Znajdź odpowiedni fragment tekstu 
i nazwij środek stylistyczny oraz określ jego funkcje. 

• Zadanie 3: Znajdź w dostępnych źródłach wyjaśnienie nazw: Kastor i Polluks, Lele i 
Polele, Litwa, Korona. 

• Zadanie 4: Określ symbolikę Wagi. Znajdź gwiazdozbiór Wagi na mapie nieba. 
Wypisz wszystkie występujące w tekście pary. 

• Zadanie 5: Odpowiedz cytatem na pytanie: Po co Bóg „wagi złociste zawiesił na 
niebie”? 

• Podsumowanie lekcji. Dyskusja na temat: Na czym polega równowaga świata, a z 
czego rodzą się konflikty? 
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Tworzenie zgamifikowanych cyklów 
lekcji 

• Gamifikacja (grywalizacja) w edukacji polega 
na przemodelowaniu całego przedmiotu lub 
wybranego działu czy też jakiegokolwiek 
innego procesu edukacyjnego w taki sposób, 
aby w swojej strukturze przypominał grę.  

• (źródło: http://eduplus.com.pl/ ,Gamifikacja; 
dostęp: 20.10.2017 r.)  
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Pomysł sieci nauczycieli języka polskiego 

• Fabuła gry:  

Tadeusz i Zosia odziedziczyli Soplicowo i postanowili 
przekształcić rodzinny majątek w nowoczesne 
gospodarstwo agroturystyczne. Z pomocą 
Wojskiego piszą biznesplan i zajmują się promocją 
przedsięwzięcia. Uznają, że osiągną sukces,  jeśli  
pokoje zostaną zapełnione gośćmi. 
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Nazwa zadania 

zgodna z fabułą 

gry 

Zadania 

podstawowe 

Zadania bonusowe Punkt

y  

podst

awow

e 

Punkty 

bonusowe 

Cel zadania. 

Uczeń: 

Temat lekcji Licz

ba 

god

zin 

dyd

. 

Komentarz metodyczny 

Reklamujemy 

Soplicowo 

Zaprojektowa

nie  

folderu 

reklamowego 

(nazwa, opis 

ośrodka, 

położenie , 

mapka 

dojazdu, 

adres 

internetowy) 

Znalezienie 

odpowiednich 

materiałów 

ikonicznych 

10 5 Z podstawy 

programowe

j dla kl. IV-VI 

1.1, 4.2, kl. 

VII-VIII 

3.1,3.2, 3.8 

Zaproszenie do 

Soplicowa 

1 Praca kierowana wskazanymi 

uczniowi fragmentami 

Architektura 

dworu i piękno 

krajobrazu. 

Wypełnienie 

karty pracy 

Szkic terenu zgodnie 

z opisem 

10 5 Kl. IV-VI 1.1, 

1.2, 

1.4,4.1,4.2 

Kl.VII-VIII 

1.1,1.11,1.12

, 2.2.1, 2.2.2 

Jesteśmy w 

Soplicowie 

1 Przekład intersemiotyczny 

Recytacja 

Kuchnia 

soplicowska 

Quiz „Bigos 

literacki” 

Przygotowanie karty 

menu 

10 5 Kl. IV-VI 1.1, 

1.2, 

1.4,4.1,4.2 

Kl.VII-VIII 

1.1,1.11,1.12

, 2.2.1, 2.2.2 

Soplicowo od 

kuchni 

1 Uczeń otrzymuje punkty 

zawierające cytaty 

umożliwiające wykonanie 

kolejnych poleceń 

Gry i zabawy 

terenowe 

Stwórz 

katalog pojęć 

związanych z 

kulturą 

staropolską 

Zagadki 

ortograficzne 

10 5 Kl. IV-VI 1.1, 

1.2, 

1.4,4.1,4.2 

Kl.VII-VIII 

1.1,1.11,1.12

, 2.2.1, 2.2.2 

Atrakcje Soplicowa 1 

Zgamifikowany cykl lekcji Wprowadzenie do Pana Tadeusza (lektura) 
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Co jest ważne w zgamifikowanym procesie 
dydaktycznym 

• motywacja ucznia do działania – jasny i łatwy  
do osiągnięcia cel, wart zachodu; emocje podczas uczenia 
się, 

• reguły gry i jej fabuła, 

• zadania gracza, 

• możliwość kilku prób wykonania zadania/zadań, 

• bieżąca i szybka informacja zwrotna, 

• zespołowość, 

• współzawodnictwo (bardziej grupowe niż indywidualne) 
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Dziękuję za uwagę, Edyta Zarembska-Marciniak 


