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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy wiedzy o języku i edukacja 
polonistyczna w wychowaniu przedszkolnym i na 
I etapie edukacyjnym 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of linguistics and Polish language 
education in pre-school and in first stage 
education 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopieo 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Marta Buk-Cegiełka 
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 1 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - Znajomośd pedagogiki szkolnej, podstaw dydaktyki, podstaw teorii 
wychowania i podstaw psychologii rozwojowej.  
W2 - Student potrafi wykorzystad zdobytą wiedzę dydaktyczną i 
psychologiczną do wyjaśnienia problemów dydaktyczno-wychowawczych w 
zakresie kształcenia w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Poznanie przez studentów specyfiki edukacji polonistycznej w przedszkolu i w klasach I-III.  

C2 - Zdobycie wiedzy w zakresie przygotowania do czytania oraz początkowej nauki czytania i 
pisania.  

C3 - Umiejętnośd pracy z tekstem literackim i poetyckim.  
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C4 - Kształtowanie poprawności ortograficznej. 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01  Student ma uporządkowaną wiedzę na temat edukacji 
językowej i polonistycznej w wieku przedszkolnym i na I etapie 
edukacji wczesnoszkolnej.  

K_W21 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 potrafi samodzielnie zdobywad wiedzę i rozwijad swoje 
profesjonalne umiejętności z zakresu edukacji językowej i 
polonistycznej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym 
i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).  

K_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 ma świadomośd poziomu swojej wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do pełnienia pracy w przedszkolu i klasach I- III.  
 

K_K09 

K_02 docenia znaczenie edukacji językowej i polonistycznej w wieku 
przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej dla 
rozwoju intelektualnego dzieci w grupie i środowisku 
społecznym oraz odnosi zdobytą wiedzę do projektowania 
działao zawodowych. 

K_K10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Cele kształcenia polonistycznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wynikające z 
nowej podstawy programowej MEN.  
2. Stosowane metody w procesie nauki czytania i pisania.  
3. Najnowsze koncepcje nauki czytania i pisania.  
4. Proces i istota nauki czytania.  
5. Rozumienie czytanego tekstu.  
6. Proces nauki poprawnego pisania.  
7. Trudności w czytaniu i pisaniu.  
8. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych (opis, opowiadanie, sprawozdanie, list).  
9. Praca z tekstem literackim – etapy opracowania czytanki lub lektury.  
10. Praca z tekstem poetyckim.  
11. Specyfika kształcenia językowego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta egzaminacyjna 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta egzaminacyjna 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna  

W - student nie posiada podstawowej wiedzy na temat edukacji językowej i polonistycznej w wieku 

przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej. U - nie potrafi samodzielnie zdobywad wiedzy i 

rozwijad swoich profesjonalnych umiejętności z zakresu edukacji językowej i polonistycznej, 

korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT). K – nie jest świadomy poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia pracy w przedszkolu i klasach I- III. Nie docenia 

znaczenia edukacji językowej i polonistycznej w wieku przedszkolnym i na I etapie edukacji 

wczesnoszkolnej dla rozwoju intelektualnego dzieci w grupie i środowisku społecznym oraz nie 

odnosi zdobytej wiedzę do projektowania działao zawodowych.  

Ocena dostateczna  

W – student ma uporządkowaną wiedzę na temat edukacji językowej i polonistycznej w wieku 

przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej. U - potrafi samodzielnie zdobywad wiedzę i 

rozwijad swoje profesjonalne umiejętności z zakresu edukacji językowej i polonistycznej, korzystając z 

różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT). K – ma świadomośd poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do pełnienia pracy w przedszkolu i klasach I- III. Docenia znaczenie edukacji 

językowej i polonistycznej w wieku przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju 

intelektualnego dzieci w grupie i środowisku społecznym oraz odnosi zdobytą wiedzę do 

projektowania działao zawodowych.  

Ocena dobra  

W – student zna definiuje i refleksyjnie wyjaśnia wiedzę na temat edukacji językowej i polonistycznej 

w wieku przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej. U - potrafi samodzielnie analizowad 

zdobytą wiedzę i rozwijad swoje profesjonalne umiejętności z zakresu edukacji językowej i 

polonistycznej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii 

(ICT). K – dba o poziom swojej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia pracy w przedszkolu i 

klasach I- III. ceni znaczenie edukacji językowej i polonistycznej w wieku przedszkolnym i na I etapie 

edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju intelektualnego dzieci w grupie i środowisku społecznym oraz 

odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działao zawodowych.  

Ocena bardzo dobra  

W – student zna, definiuje oraz refleksyjnie i krytycznie wyjaśnia wiedzę na temat edukacji językowej 

i polonistycznej w wieku przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej. U - wykazuje duże 

zaangażowanie w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich profesjonalnych 

umiejętności z zakresu edukacji językowej i polonistycznej, korzystając z różnych źródeł (w języku 

rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT). K – jest świadomy pogłębionej wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do pełnienia pracy w przedszkolu i klasach I- III. Ceni znaczenie edukacji 

językowej i polonistycznej w wieku przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju 
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intelektualnego dzieci, w grupie i środowisku społecznym oraz odnosi zdobytą wiedzę do 

projektowania działao zawodowych.  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 
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