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JJJęęęzzzyyykkk   pppooolllssskkkiii   
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

TYTUŁ: „Co jest nudne, to jest trudne” – metody, techniki i narzędzia 
wspomagające uczenie się uczniów 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Podstawowe warunki skutecznego uczenia się; 

 Metody, techniki i narzędzia wspierające uczenie się uczniów – stacje zada-
niowe, narzędzia krytycznego myślenia, wizualne karty pracy i inne; 

 Wykorzystanie narzędzi medialnych – proste generatory i programy (np. 
canva, autodraw, karty postaci, newsy, memy, itp.) oraz zasoby You Tube. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

TYTUŁ: Egzamin na 100% – jak skutecznie przygotowywać uczniów  
do spełnienia wymagań podstawy programowej? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Analiza arkuszy egzaminacyjnych pod kątem sprawdzanych wymagań pod-

stawy programowej (wymagań egzaminacyjnych) – co i jak jest sprawdzane 
na egzaminie; 

 Propozycje kart pracy,  ćwiczeń oraz zadań kształcących i rozwijających ar-
gumentowanie i uzasadnianie, umiejętności językowe, krótkie i długie formy 
wypowiedzi, analizę teksów nieliterackich, itd. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 
TYTUŁ: „Lekturownik małolata”, czyli garść pomysłów na realizację lektur 

szkolnych w klasach IV – VI 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wybrane metody pracy z lekturą w klasach IV – VI, w tym wykorzystanie 

narzędzi medialnych; 

 Propozycje metodyczne dotyczące lektur obowiązkowych w klasach IV – VI – 
„scenariusze półwariackie”, ćwiczenia i zadania dla uczniów, miniprojekty, 
karty pracy. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

  
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 
TYTUŁ: „Lekturownik nastolatka”, czyli garść pomysłów na realizację lektur 

szkolnych w klasach VII – VIII 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wybrane metody pracy z lekturą w klasach VII – VIII, w tym wykorzystanie 

narzędzi medialnych; 

 Propozycje metodyczne dotyczące lektur obowiązkowych w klasach VII – VIII 
– „scenariusze półwariackie”, ćwiczenia i zadania dla uczniów, miniprojekty, 
karty pracy. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele języka polskiego 

TYTUŁ: Międzyszkolne potyczki integracyjne jako sposób na współ-
pracę międzyszkolną i promocję 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Przykład imprezy integrującej uczniów szkół podstawowych i ponadpod-

stawowych; 

 Przykład imprezy promującej szkołę; 

 Wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół z różnego poziomu 
edukacyjnego. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Błaszczyk,  

Agata Janiak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Sposoby na udane lekcje języka polskiego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Lekcje wyprzedzające; 

 Stacje zadaniowe i escape room; 

 Co zamiast kartkówki? – alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy; 

 Mapy myśli, scetchnotki, lapbooki, leporello; 

 Grywalizacja/gamifikacja na lekcjach. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Agata Janiak, 
Dorota Błaszczyk  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Praca domowa – anachronizm czy konieczność? Twórcza praca 

domowa z języka polskiego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Fotografia jako sposób podsumowania epoki; 

 Lekcja odwrócona jako forma pracy domowej; 

 Praca zdalna zamiast kart pracy; 

 Mapy myśli, scetchnotki, lapbooki, leporello. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Agata Janiak, 
Dorota Błaszczyk  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  

  

  

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: 

Nie nudzić lekturami – sposoby na ciekawe lekcje języka polskiego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Lekcje wyprzedzające, stacje zadaniowe, gamifikacja jako sposoby pracy  

z tekstem; 

 Lapbooki, leporello, mapy myśli, scetchnoting. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Agata Janiak, 

Dorota Błaszczyk  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (szczególnie nauczyciele  

klas VIII) 
TYTUŁ: Spacerkiem po lekturach – jak skutecznie powtarzać lektury do eg-

zaminu ósmoklasisty 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie fragmentów lektury – przykłady zestawów zadań; 

 Motywy literackie jako element powtarzania – przykłady zestawów zadań; 

 Wykorzystanie elementów ikonicznych – przykłady zadań i kart pracy dla 
uczniów; 

 Sposoby na tzw. „szybkie powtórki”. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (szczególnie nauczyciele 

klas VIII) 
TYTUŁ: Egzaminacyjny supermix – jak powtarzać wymagania z zakresu 

kształcenia językowego i poetyki? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Powtarzanie oparte o różne rodzaje tekstów – przykłady zestawów zadań; 

 Teksty ikoniczne jako element wspomagający  powtarzanie z zakresu kształ-
cenia językowego i poetyki – przykłady zadań i kart pracy dla uczniów; 

 Sposoby na tzw. „szybkie powtórki” z kształcenia językowego i poetyki. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (szczególnie nauczyciele klas 

VIII) 
TYTUŁ: Czytam, badam, odpowiadam  …  – egzaminacyjne perypetie 

ósmoklasistów z tekstem nieliterackim 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie tekstów publicystycznych i argumentacyjnych – przykłady 

zestawów zadań; 

 Pytania do tekstu jako metoda ułatwiająca streszczenie; 

 Badanie struktury tekstu nieliterackiego – przykłady ćwiczeń dla uczniów; 

 Argumentowanie i uzasadnianie w oparciu o tekst nieliteracki – przykłady 
zadań dla uczniów. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Wypowiedź argumentacyjna – to się da zrobić. Praktyczne ćwi-

czenia dla ucznia 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Rodzaje wypowiedzi argumentacyjnej; 

 Kryteria oceniania wypowiedzi argumentacyjnej na egzaminie maturalnym 
2023; 

 Przykłady ćwiczeń dla ucznia. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Agata Janiak, 
Dorota Błaszczyk  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

  

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Uczeń – orator. Ćwiczenie ustnych wypowiedzi i rozwijanie umie-

jętności wystąpień publicznych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Co to jest retoryka? Od Arystotelesa do Grety Thunberg; 

 Wielcy mówcy i ich mowy; 

 Co chcę powiedzieć – w poszukiwaniu tematu; 

 Jak chcę powiedzieć – rodzaje argumentów, tropy i figury retoryczne; 

 Podstawy sztuki żywego słowa. Kodeks dobrego mówcy. 
 

Liczba godzin: 6   Prowadzący: Agata Janiak, 
Dorota Błaszczyk  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  

RODZAJ FORMY: Konferencja 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

TYTUŁ: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i co dalej? – refleksje 
i rekomendacje do pracy dydaktycznej po egzaminie 2021 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Analiza arkusza egzaminacyjnego – rodzaje zadań, sprawdzane czynności; 

 Poziom wykonania zadań – najlepiej i najsłabiej wykonywane czynności; 

 Rekomendacje wynikające z wyników ogólnopolskich egzaminu – przykłady 
polonistycznych działań dydaktycznych. Dobre praktyki polonistyczne. 

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 


