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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 przedszkolna i wczesnoszkolna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika  

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

Dr Barbara Borowska 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 45 4 5 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia 

dyplomowa 

  

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – Znajomość pedagogiki szkolnej, podstaw dydaktyki, podstaw 

teorii wychowania i podstaw psychologii rozwojowej 

W2 – Wykorzystanie zdobytej wiedzy do wyjaśniania problemów 

dydaktyczno-wychowawczych w zakresie kształcenia w okresie 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Zapoznanie studentów ze specyfiką edukacji polonistycznej w przedszkolu i na I etapie 

edukacji wczesnoszkolnej 

C1 – Zapoznanie studentów z periodyzacją mowy dziecka. Omówienie zmian rozwojowych 
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w sferze mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Zaznajomienie z metodami i formami 

pracy z dziećmi służącymi kształceniu mowy. Wskazanie uwarunkowań psychofizycznych 

determinujących wyrabianie gotowości do czytania i pisania oraz nabywanie umiejętności 

czytania i pisania przez dzieci przedszkolne. Wskazanie i omówienie specyficznych 

trudności występujących w kształceniu językowym oraz sposobów zapobiegania im 

C2 – Zapoznanie z metodami i formami pracy z dziećmi kształtującymi umiejętność 

poprawnego i płynnego czytania oraz rozumienia czytanego tekstu, pisania czytelnego i 

płynnego zdań i tekstu ciągłego. Zapoznanie z zasadami pracy z tekstem literackim i 

poetyckim, z różnymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi 

C3 – Kształtowanie poprawności ortograficznej, ortofonicznej i interpunkcyjnej. 

Zaznajomienie z rodzajami zdań w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz z częściami 

mowy i stosowaniu ich w poprawnej formie 

 

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

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna metodykę wykonywania zadań – normy, 

procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu 

przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 

K_W10 

W_02 Student rozumie rolę innowacji pedagogicznych w 

obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i 

organizacji własnej pracy. 

K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce 

edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania 

środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem 

specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci 

lub uczniów oraz grupy. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student pracuje efektywnie w zespole, pełni różne role 

oraz współpracuje z nauczycielami, pedagogami, 

specjalistami, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi 

członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej. 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

Cele kształcenia polonistycznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

wynikające z nowej podstawy programowej MEN. 

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

 

1. Problematyka rozwoju mowy i języka u dzieci: 

 Wprowadzenie podstawowych pojęć: mowa (langage), język (langue), 

mówienie (parole), rozumienie (comprehension); 
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 Rozwój mowy dziecka – podział na zakres kompetencji i komunikacji jakich 

dziecko nabywa w poszczególnych etapach rozwoju mowy; 

 Czynniki rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Teoretyczne podstawy nabywania języka: 

 Teoretyczne podstawy nabywania języka w różnych ujęciach: 

 teorie uczenia się i wpływu społecznego (koncepcje 

behawiorystyczne); 

 teoria dwóch kodów językowych Basila Bernsteina; 

 natywistyczna teoria Noama Chomsky'ego; 

 konstruktywizm – Jeana Piageta, Lwa Wygotsky’iego, Jerome 

Brunera; 

 Rola środowiska przedszkolnego w rozwoju językowym dzieci; 

 Wymiary przyswajania języka. Proces opanowywania języka przez dzieci 

jako systemu. 

3. Doskonalenie mowy dziecka: 

 Współzależność mowy i myślenia dziecka. Charakterystyka wypowiedzi 

dziecięcych w perspektywie rozwojowej; 

 Periodyzacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym; 

 Przyczyny zaburzeń, objawy i charakterystyka najczęściej występujących wad 

wymowy u dzieci; 

4. Teoretyczne podstawy przygotowania do czytania w wieku przedszkolnym: 

 Przegląd stosowanych metod w nauce czytania, ze wskazaniem obszarów do 

kształtowania gotowości: 

 Metody syntetyczne (metoda alfabetyczna, metoda fonetyczna, metoda 

fonetyczna o kierunku syntetycznym, metoda fonetyczna o kierunku 

analitycznym, metoda sylabowa); 

 Metody analityczne (metoda wyrazowa, metoda zdaniowa); 

 Metody analityczno-syntetyczne (metoda analityczno-syntetyczna o 

charakterze wzrokowym, metoda analityczno-syntetyczna o 

charakterze fonetycznym, metoda analityczno-syntetyczna o 

charakterze funkcjonalnym E. F. Przyłubskich); 

 Metody globalne. 

5. Alternatywne koncepcje wspomagania wczesnej nauki czytania: 

 Nowe koncepcje w przedszkolnej nauce czytania: 

 Nauka czytania i pisania metodą „glottodydaktyki” ojczystojęzycznej; 

 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; 

 Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak; 

 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® J. Cieszyńskiej-

Rożek; 

 Wyrabianie gotowości do nauki czytania w edukacji przedszkolnej poprzez 

aktywność dziecka, nauczyciela i rodziców. 

6. Teoretyczne podstawy gotowości do pisania w wieku przedszkolnym: 

 Psychofizjologiczne podstawy procesu pisania (pamięć, uwaga, myślenie 

analityczne i syntetyczne, dostrzeganie proporcji, dobry słuch fonematyczny). 

 Proces pisania:  

 kreślenie linii falistych, przerywanych i ukośnych od strony lewej do 

prawej; 

 eksperymenty graficzne kreślenia liter (farbą, kredką, ołówkiem, 

mazakiem itp.) 
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7. Przeciwdziałanie trudnościom w początkowej nauce czytania i pisania: 

 Diagnozowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym – badanie sprawności 

motorycznej, lateralizacji, analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej i 

artykulacyjnej, badanie umiejętności językowych, operacji myślowych; 

 Zakłócenia funkcji wzrokowo-słuchowych jako przyczyny trudności w nauce 

czytania i pisania. 

8. Rozbudzenie poznawcze książką i czytaniem w edukacji przedszkolnej: 

 Wpływ inicjacji czytelniczej dzieci na przebieg nauki szkolnej; 

 Okres przedliterowy, analiza i synteza, zapamiętanie polisensoryczne; 

 Rola utworów literackich w rozwoju językowym dzieci i kształtowaniu 

zainteresowań czytelniczych. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1. Proces nauki słuchania i mówienia: 

 Słuchanie z uwagą wypowiedzi, lektur i innych tekstów czytanych  przez 

nauczyciela oraz innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, 

wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia. 

 Wypowiadanie się płynne, wyraziste z zastosowaniem technik języka 

mówionego (pauzy, zmiana intonacji, tempa i siły głosu). Formułowanie 

pytań. Szukanie własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji 

słownej. 

2. Proces nauki poprawnego czytania:  

 Doskonalenie czytania głośnego, płynnego i poprawnego z przejściem do 

czytania cichego; 

 Rozumienie czytanego tekstu i kształcenie umiejętności czytania krytyczno-

twórczego. 

3. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych: 

 Dialog, monolog, opis, opowiadanie, notatka, życzenia, ogłoszenie, 

zaproszenie, podziękowanie, list. 

4. Praca z tekstem literackim: 

 etapy opracowania czytanki lub lektury; 

 etapy opracowania tekstu poetyckiego. 

5. Proces nauki poprawnego pisania: 

 Pisanie czytelne, płynne, ciągłe w jednej linii; 

 Etapy nauki pisania nowej litery; 

 Stadia rozwoju pisania; 

 Błędy graficzne w pisaniu. 

6. Specyfika kształcenia językowego w nauczaniu wczesnoszkolnym: 

 Rozwiązywanie trudności ortograficznych, ortofonicznych i 

interpunkcyjnych; 
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 Podstawowe zasady nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej; 

 Zaznajomienie z rodzajami zdań w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz 

z częściami mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek), z 

zaimkami i przyimkami oraz stosowaniu ich w poprawnej formie.  

7. Trudności w czytaniu i pisaniu. 

 Dysleksja; 

 Dysortografia; 

 Dysgrafia. 

8. Kształcenie czytelnicze: 

 Samodzielne czytanie wybranych książek, lektur; 

 Twórcze eksperymentowanie i przekształcanie tekstu (np. dalsze losy 

bohatera, komponowanie początku i zakończenia tekstu na podstawie 

ilustracji lub przeczytanego fragmentu utworu); 

 Korzystanie z różnych źródeł informacji (np. atlasów, czasopism dla dzieci, 

słowników i encyklopedii czy zasobów internetu). 

 

9. 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 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta egzaminacyjna 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta egzaminacyjna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

 

10. 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, nie zna metodyki 

wykonywania zadań, nie rozumie roli innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i organizacji 

własnej pracy. 

U – Student nie potrafi samodzielnie wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej 

różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z 

uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów 

oraz grupy. 

K – Student nie pracuje efektywnie w zespole, nie pełni różnych ról oraz nie współpracuje z 

nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi członkami 

społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej. 

Ocena dostateczna 
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W – Student posiada podstawową wiedzę na temat edukacji językowej i polonistycznej w 

wieku przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej, zna metodyki wykonywania 

zadań, rozumie rolę innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania przedszkolnego i 

edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i organizacji własnej pracy. 

 U – Student potrafi samodzielnie wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej 

różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem 

specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy. 

K – Student pracuje efektywnie w zespole, pełni różne role oraz współpracuje z 

nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi 

członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej. 

Ocena dobra 

W – Student samodzielnie korzysta ze zdobytej wiedzę na temat edukacji językowej i 

polonistycznej w wieku przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej, wyjaśnia 

racjonalnie metodyki wykonywania zadań oraz rolę innowacji pedagogicznych w obszarze 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i 

organizacji własnej pracy. 

U – Student samodzielnie analizuje i wykorzystuje w codziennej praktyce edukacyjnej 

różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem 

specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy. 

K – Student dba o pracę efektywną w zespole, ceni różne role i współpracę z nauczycielami, 

pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności 

przedszkolnej, szkolnej i lokalnej. 

Ocena bardzo dobra 

W – Student refleksyjnie wykorzystuje zdobytą wiedzę na temat edukacji językowej i 

polonistycznej w wieku przedszkolnym i na I etapie edukacji wczesnoszkolnej, wyjaśnia 

racjonalnie i krytycznie metodyki wykonywania zadań oraz rolę innowacji pedagogicznych 

w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do 

planowania i organizacji własnej pracy. 

U - Student z dużym zaangażowaniem analizuje i wykorzystuje w codziennej praktyce 

edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z 

uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów 

oraz grupy. 

K – Student jest świadomy efektywnej pracy w zespole, docenia różne role i współpracę z 

nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi członkami 

społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej. 

11. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  

 
45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 
40 
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Akty prawne: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej. „Dziennik Ustaw” z 2017 r. Poz. 356. 
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