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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole 
podstawowej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Didactics of Polish literature and language in 

primary school 

Kierunek studiów  Filologia polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Anna Jeziorkowska-Polakowska 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład     
 
 
 
4 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 30+30=60 III i IV 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 1. Emisja głosu 
2. Psychologia 
3. Pedagogika 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przygotowanie konieczne do organizowania i prowadzenia lekcji języka polskiego w klasach IV-VIII 
szkoły podstawowej. 

Znajomość dokumentów oświatowych i wybranych publikacji metodycznych dotyczących tego etapu 
kształcenia; 

Umiejętność stosowania poznanych metod pracy i technik wychowawczych, by wspierać rozwój 
uczniów i skutecznie motywować ich do nauki; 

Samodzielne planowanie pracy uczniów i sposobów badania ich osiągnięć; 
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Dokonywanie ewaluacji i oceny pracy własnej i uczniów; 

Rozumienie potrzeby budowania własnego warsztatu pracy i odpowiedzialnego korzystania z 
różnych źródeł informacji; 

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów i indywidualizowanie procesu kształcenia; 

Przygotowanie do aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności; 

Świadomość odpowiedzialności etycznej swojego zawodu. 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej 
metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem 
w jej praktycznym wykorzystaniu 

S1_W02 

W_02 Absolwent posiada wiedzę z zakresu procesów komunikowania 
interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności 
pedagogicznej  

S1_W04 

W_03 Absolwent posiada wiedzę z zakresu struktury i funkcji systemu 
edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i 
funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i 
opiekuńczych 

S1_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia 
własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i 
przetwarzania informacji i materiałów 

S1_U01 

U_02 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością 
pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), 
korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i 
nowoczesnych technologii 

S1_U06 

U_03 Absolwent potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne 
materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i 
efektywnego realizowania działań pedagogicznych oraz 
wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej 

S1_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, 
otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i 
poczuciem odpowiedzialności 

S1_K01 

K_02 Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania 
działań pedagogicznych 

S1_K03 

K_03 Absolwent jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 
społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza 
się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 

S1_K04 
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zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Dydaktyka literatury i języka polskiego – teoria i praktyka 
2. Podstawa programowa języka polskiego dla szkoły podstawowej 
3. Operacjonalizacja i taksonomia celów kształcenia 
4. Typologia i budowa lekcji 
5. Konstrukcja konspektu lekcji 
6. Formułowanie tematu lekcji 
7. Techniki uczenia się 
8. Tradycyjne metody nauczania 
9. Aktywizujące metody nauczania 
10. Kształcenie umiejętności zadawania pytań 
11. Środki dydaktyczne i ich funkcja w warsztacie polonisty 
12. Formy pracy na lekcjach języka polskiego 
13. Zagadnienia z zakresu komunikacji w szkole podstawowej 
14. Gramatyka na lekcjach języka polskiego 
15. Ortografia na lekcjach języka polskiego 
16. Przygotowanie do tworzenia wypowiedzi ustnej  
17. Przygotowanie do tworzenia wypowiedzi pisemnej 
18. Sposoby pracy z tekstem literackim 
19. Ocenianie (ocena szkolna, formy kontroli postępów ucznia, typologia błędów, PSO, WSO, 
dokumentacja) 
20. Ocenianie prac uczniów 
21. Praca domowa i jej funkcje w procesie dydaktycznym 
22. Podręczniki języka polskiego  
23. Programy języka polskiego  
24. Etapy pracy nad planem dydaktycznym 
25. Dyscyplina w klasie szkolnej 
26. Obserwacje lekcji 

 

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 Praca z tekstem Referat Wydruk 

W_02 Dyskusja  Obserwacja Raport z obserwacji 

W_03 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Plik sprawozdania 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca z tekstem Prezentacja Karta oceny prezentacji 

U_02 Praca z tekstem Referat Wydruk 

U_03 Metoda SWOT Sprawozdanie Plik sprawozdania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca zespołowa Sprawozdanie Plik sprawozdania 

K_02 Metoda problemowa Prezentacja Karta oceny prezentacji 

K_03 Praca w grupach Sprawozdanie Plik sprawozdania 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

- obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) 

- przygotowanie 2 autorskich konspektów lekcji języka polskiego (literacko-kulturowej i językowej) 

- przygotowanie referatu/prezentacji na wybrany temat  

VII.    Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

R. Arends, Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, Warszawa 1994. 
W. Bednarkowa, Osłoń przed stopniami. O szkolnym ocenianiu, Kraków 2000. 
D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod nauczania, Warszawa 2001. 
S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005. 
J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, Warszawa 2002. 
Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005. 
J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne, Kraków 2006. 
Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005. 
Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka 
polskiego, red. B. Myrdzik, Lublin 2002. 
Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. 
B. Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002. 
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, wyd. V, Warszawa 2003. 
E. Polański, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1995. 
Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. 
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 1993. 

Literatura uzupełniająca 

S. Bortnowski, Jak uczyć poezji? Warszawa 1998. 
S. Bortnowski, Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole, Warszawa 1997. 
B. Chrząstowska, Lektura i poetyka, zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole 
podstawowej, Warszawa 1987. 
K. Gallagher, Jak zachęcać do czytania?, tłum. M. Pagińska, Gdańsk 2007. 
B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997. 
H.P. Nolting, Jak zachować porządek w klasie, Gdańsk 2004. 
M. Silberman, Uczymy się uczyć, przekł. J. Rybski, Gdańsk 2005. 
M. Taraszkiewicz: Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1999. 
M. Węglińska, Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? Kraków 2002. 
M. Węglińska, Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Warszawa 1997. 
P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce 2005. 
Czasopisma metodyczne: 
1. „Polonistyka” 
2. „Warsztaty Polonistyczne” 
3. „Zeszyty Szkolne” 
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4. „Język Polski w Szkole Podstawowej” (kwartalnik) 
5. „Nowa Polszczyzna” 
6. „Język Polski w Praktyce” 
7. „Psychologia w Szkole” 
8. „Między nami Polonistami” 

 

 


