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Problemy:

• Mamy do dyspozycji ok. 10 godzin zajęć (5 spotkań).

• Nie nauczymy ani systemu (gramatyki), ani słownictwa (słownictwo + 
gramatyka = język).

• Mamy tak mało czasu, że możemy jedynie „dotknąć” polszczyzny, 
doświadczyć polskiej kultury poprzez elementy języka.

• Przygotowujemy emigrantów do życia społecznego w Polsce.

• (Uzyskujemy trwałe efekty u uczniów na Ukrainie w ramach kursów 
A1, też w systemie szkolnym).



Przypomnijmy: podejście       metoda       działanie nauczyciela 

 

podejście kulturowe podejście komunikacyjne podejście opisowe 
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Dotychczas: nauczanie komunikacyjne z 
(ewentualnym) „komponentem kulturowym” 
• KOMUNIKACJA

• Słownik (fonetyka / ortografia)

• Gramatyka (w „służbie” komunikacji!!! – nie opis systemu): funkcjonalna 
(gdzie dane – wybrane do danej lekcji - formy funkcjonują) i „praktyczna” 
(jak np. „zrobić” dopełniacz potrzebny do zakupów)

• Socjokultura (zachowanie), w tym socjolingwistyka (zachowanie w języku).

• Audiolingwalne działania nauczyciela, np. powtarzanie całych fraz, uczenie 
się na pamięć całych zwrotów, odpowiedzi na nie itd.



Koncepcje edukacyjne

• Cel 1. kształcenia kulturowego – funkcjonowanie w środowisku 
polskokulturowym.
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Ideał nauczania komunikacyjnego…

• Słownictwo („polski po polsku”) = słownik, fonetyka, ortografia.

• Gramatyka (redukcja) = „jak zrobić”, ew. miejsce w systemie (tabele, dystrybucja końcówek).

Sytuacje komunikacyjne w rolach 
dostosowanych do odbiorców, np. dzieci.



Sytuacje komunikacyjne (na podstawie „Hurra! Po polsku 1”): 
Co zredukować??? 

Nawiązywanie 
kontaktu. 

Przedstawianie 
się. 

Podawanie 
informacji o 
sobie. 

Charakterystyka, 
opis siebie, 
rodziny. 

Relacje 
czasowe. 

Informacje: 
pytanie, 
udzielanie. 

Wyrażanie 
preferencji: 
chcę, nie chcę, 
lubię, nie 
lubię… 

Propozycje: 
zgoda, 
odmowa. 

Taxi, pociągi, 
kupowanie 
biletów. 

Zakupy. 

Czas i 
przestrzeń – 
relacje. 

Planowanie 
(czas przyszły). 

Lokalizacja – 
pytanie o 
drogę. 

Mieszkanie – 
wynajęcie. 

U lekarza. 

Życiorys (czas 
przeszły). 

Opinie, 
dyskusja. 

Życzenia 
(Boże 
Narodzenie). 

??? ??? 

 

 



Inne podejście:
Etap przedpodręcznikowy, dowolność metod…



Doświadczenie kultury jako bodźce do 
„dotknięcia” języka.
• Cel 2. kształcenia kulturowego – wzrost duchowy ucznia 

(interkulturowość), socjalizacja, wychowanie.
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Istotne 1. spotkanie.

• Pismo jako zapis mowy.

• Litera jako zapis dźwięków.

• Redukcja komunikacji oparta na czytaniu: a) realnych nazw, nazwisk, 
imion itd. / b) słów jednakowo-brzmiących i mających takie samo 
znaczenie w językach polskim i pierwszym ucznia, najczęściej 
ukraińskim.



Transkrypcja / transliteracja.



Przebieg lekcji „zero”:

















Przykładowe działania nauczyciela / uczniów 
na spotkaniach mikrokursów:































Przykład działania według metodyki 
kulturowej:











Punkt dojścia (konkrety):

• Poprawnie przeczytać pojedyncze słowa (nazwy, nazwiska, imiona 
itp.).

• Umieć się podpisać po polsku w sytuacjach urzędowych i prywatnych.

• Mikrosytuacje grzecznościowe: umieć się odnaleźć, odpowiednio 
zareagować, zainicjować (minimum, np. powitanie na klatce 
schodowej).

• Zwracanie się po polsku: pytania, prośby, propozycje.

• Komunikacja „elementarna”: udzielenie informacji, odpowiedź. 
Gotowe frazy.

























Tablica grzeczności:

Cześć! Hej! 
Dzień dobry! 
Do widzenia! 
Szczęść Boże! 
Pa! 

Przepraszam. 
Dziękuję. 
Proszę. 
 

Proszę Pani! 
Proszę Pana! 
Proszę Państwa! 

Przepraszam,  
…gdzie jest… 
… jak dojść… 
… jak dojechać… 
… czym 
dojechać… 

Proszę… (co?) 
[Proszę chleb.] 
[Proszę 
powtórzyć.] 

 Mam ochotę na…  

Czy mógłby pan…  
Czy mogłaby 
pani… 
(co zrobić?) 

 Zapraszam cię / 
panią / pana / 
państwa na… 

Przepraszam, ale 
nie mogę. Może 
innym razem. 

Pozdrawiam 
serdecznie z… 

Wszystkiego 
najlepszego! 

Gratulacje!  

 

 











Czytanie ze zrozumieniem – uczestnictwo w 
kulturze i życiu społecznym.



Wykorzystanie „memów” itp. 











Nauka przez zabawę.





Nauka słów i form.



Dziękuję za uwagę!

• kowalewskijerzy@wp.pl


