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Adaptacja krajowej metodyki nauczania jÆzyka polskiego
do potrzeb dydaktycznych edukacji polonistycznej
za granic
Metodyka języka polskiego jako obcego powstaâa przede wszystkim
w oparciu o doœwiadczenia zdobyte podczas nauczania cudzoziemców
w oœrodkach uniwersyteckich w Polsce. OpierajĊc się na zachodniej myœli
teoretycznej, z powodzeniem moůe zajĊý miejsce obok metodyk nauczania
innych języków obcych tak w œwiecie, jak i w Polsce – obok neofilologii.
Jednak przez dâugi czas poza jej zainteresowaniem pozostawaâa caâa sfera
nauczania języka polskiego dzieci i mâodzieůy. Do lat 90. XX w., mówiĊc
o nauczaniu języka polskiego dzieci poza PolskĊ, moůna byâo mieý na myœli
albo uczniów tzw. polskich szkóâ (na Litwie, na Zaolziu i w dwóch szkoâach
lwowskich), albo mniej lub bardziej rozbudowanych szkóâ sobotnich na
Zachodzie. Trzeba jednak pamiętaý, ůe œrodowiska polonijne na Zachodzie
byây zasadniczo zamknięte na wspóâpracę z PRL w ogóle, zatem teů w zakresie edukacji. Inna rzecz, ůe i PRL-owska siermięůna rzeczywistoœý niewiele miaâa do zaoferowania Zachodowi, poza – jej zdaniem – wzorcowym
językiem polskim. Oczywiœcie dla nauczycieli polonijnych (ze Wschodu
i Zachodu) organizowano kursy wakacyjne w Polsce (przede wszystkim
w „Polonicum”), ale raczej nie zawieraây one treœci metodycznych. Doœwiadczeľ wyniesionych z tych kursów językowych nie przenosili raczej na
wâasny grunt, o czym œwiadczy fakt, ůe – co mogę stwierdziý z wâasnego
doœwiadczenia – nawet pod koniec lat 90. prowadzenie zajęý metodĊ komunikacyjnĊ byâo na Biaâorusi czymœ nieznanym, nowym, ale teů traktowanym
z dystansem, a samo sformuâowanie „jako obcy” do dziœ budzi kontrowersje,
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nie tylko na Wschodzie. Gdy od lat 90. trzeba byâo zaspokoiý potrzebę nauczania języka polskiego dzieci i mâodzieůy na Wschodzie, pojawiâ się problem niedostosowania umiejętnoœci „zwykâych” polonistów do potrzeb tych
dzieci. Równieů krajowa myœl metodyczna nie „czuâa” problemu, kopiujĊc
metody nauczania ze szkóâ w Polsce1. O ile jakoœ daâo się nauczyý pisaý
i czytaý, o tyle dalszy rozwój umiejętnoœci musiaâ byý juů wybiórczy, brakowaâo ýwiczeľ, nie byâo korelacji tekstów z gramatykĊ, a komunikacja językowa występowaâa w iloœciach œladowych i bez idei przyrostu umiejętnoœci.
Takie myœlenie „elementarzowe” dominowaâo równieů wœród organizacji
polskich na Wschodzie i pomagajĊcych w Polsce, czego wyrazem byâo dostarczanie na Wschód ton podręczników z Polski – tych wycofanych po
kolejnych reformach w krajowej oœwiacie. A jednak, zawieszajĊc krytyczny
ton, trzeba stwierdziý, ůe na tych materiaâach wyksztaâcono często „od zera”
juů 4 pokolenia uczniów, wielu z nich skoľczyâo studia w Polsce, w tym
polonistyczne i sami sĊ nauczycielami. Na Zachodzie na bazie wâasnych podręczników wyksztaâcono jeszcze więcej pokoleľ uczniów, choý tam nie byâo
pokoleniowej przerwy, nie trzeba byâo „odradzaý polskoœci”, raczej podtrzymywano polskĊ toůsamoœý i znajomoœý języka, niů uczono od poczĊtku.
Od kilku lat temat nauczania języka i kultury polskiej dzieci i mâodzieůy za
granicĊ staje się przedmiotem rozwaůaľ teoretycznych. Naleůy postawiý
zasadnicze pytanie: czy ta rodzĊca się glottodydaktyka polonistyczna dzieci
i mâodzieůy ma byý tĊ „dorosâĊ” w wersji „junior”? Na róůne formy edukacji zagranicznej nakâada się podziaâ wiekowy w ramach edukacji szkolnej
i podziaâ w ramach samej grupy na: dzieci „z Polski” (np. dzieci tzw. nowej
czy czasowej emigracji), które majĊ opanowane sâownictwo i gramatykę
automatycznie, jak ich rówieœnicy w szkole w Polsce; dzieci urodzone juů
poza PolskĊ, które w mniejszym lub większym stopniu wykazujĊ braki językowe i interferencje gramatyczne; wreszcie dzieci cudzoziemskie chcĊce
skorzystaý z kursu języka polskiego. Na Wschodzie byâyby to analogicznie
grupy: dzieci Polonii (np. pracowników dyplomatycznych), dzieci polskiego
pochodzenia (przy czym ich stopieľ znajomoœci języka polskiego znacznie
odbiega od dzieci Polonii zachodniej) i cudzoziemcy. Brak peânych danych
uniemoůliwia podanie œcisâych proporcji, jednak moůna – na podstawie
Przykâadem takiego myœlenia byâa seria lubelskich propozycji podręcznikowych i metodycznych H. Metery wydawanych na poczĊtku lat 90.: Czytam po polsku. Podręcznik do poczĊtkowej nauki czytania dla dzieci polskich na obczyŭnie; Pokochaj polskĊ mowę. Podręcznik do nauki języka
polskiego dla dzieci polskich na obczyŭnie kl. II; Strzeů polskiej mowy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci polskich na obczyŭnie kl. III/IV, poradniki metodyczne do tych podręczników.
1
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danych niepeânych i obserwacji – pokusiý się o sporzĊdzenie roboczego
schematu, gdzie * oznacza dzieci „z Polski”, ** „polskiego pochodzenia”,
*** „cudzoziemskie”:
Tabela 1. Schemat proporcji dzieci uczĊcych się języka polskiego poza PolskĊ

*Zachód
*
*
*
*
*
**
***

**Wschód
**
***
***
***
***
***
***

*

Tylko w niewielu (duůych) szkoâach moůna dokonaý podziaâu na grupy
jednolite. Jeůeli zatem w ramach danej klasy równieů mamy do czynienia
z takĊ proporcjĊ, czy jest moůliwe i czy warto tworzyý specjalne metodyki
zajęý w zróůnicowanych grupach? Grupa ekspertów MEN zaâoůyâa, ůe tak2
i Postawa programowa zawiera katalog zróůnicowanych umiejętnoœci językowych (w obrębie poszczególnych sprawnoœci językowych) dla kaůdej z grup:
A (***), B (**) i C (*). Jednoczeœnie zakâada dla wszystkich grup ten sam
zakres tematyczny. Pomysây na realizację Podstawy programowej zawarte sĊ
w „podręczniku internetowym” WâĊcz Polskę!3. Obecnie moůna tam znaleŭý
kilkaset tzw. moduâów (atomów) lekcji (tematów):
Tabela 2. Zestawienie liczby moduâów dla poszczególnych grup w zasobach WâĊcz Polskę!
Liczba moduâów dla danej grupy:

5–9 lat:
10–13 lat:
Od 14 lat:

A

B

C

0
47
32

0
108
134

0
100
140

O ile moůna się zgodziý, ůe moduây dla grupy C sĊ sâusznym (skoro znajomoœý języka jest porównywalna) przeniesieniem za granicę lekcji z polskiej
szkoây, o tyle moduây dla grup A i B – jak się wydaje – powinny byý propozycjami glottodydaktycznymi opartymi na materiale realizujĊcym ideę metody
Znalazâo to wyraz w dokumencie MEN: http://www.polska-szkola.pl/file.php/1/
Podstawa_programowa_INTERNET.pdf [dostęp: 8.05.2013].
3 http://wlaczpolske.pl/index.php [dostęp: 8.02.2013].
2
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kulturowej zwanej teů ostatnio nauczaniem skorelowanym. AnalizujĊc jednak
kolejne moduây, trudno oprzeý się wraůeniu, ůe idei takiej tu nie ma. W tej mozaice moůna wyróůniý pewne powtarzajĊce się specyficzne cechy poszczególnych atomów, co pozwala na pogrupowanie zadaľ. Byâyby to zadania:
1) zgodne z glottodydaktykĊ, dopasowane do wieku i poziomu językowego = realizacja metody kulturowej (nauczania skorelowanego);
2) typowo glottodydaktyczne, bez pracy z tekstem kultury;
3) zgodne z glottodydaktykĊ wedâug zasady „wszystko jest komunikacjĊ”
(częœý wspólna między glottodydaktykĊ a „klasycznym” językiem polskim);
4) zgodne z glottodydaktykĊ, ale niedostosowane do wieku lub poziomu
językowego uczniów; tak dzieje się często, gdy atom z poziomu A występuje jako „dostępny” równieů na wyůszych poziomach;
5) zgodne z glottodydaktykĊ, ale majĊce niedostosowany metajęzyk4;
6) znajdujĊce się w obszarze poza glottodydaktykĊ;
7) zawierajĊce dobry materiaâ dla glottodydaktyki, ale niewykorzystany;
8) niewspóâmiernie skomplikowane w stosunku do „efektów” glottodydaktycznych;
9) ciekawe glottodydaktycznie, ale częœciowo lub caâkowicie niezgodne
z postulatem prezentacji aktualnej wiedzy realioznawczej.
Sprawę komplikuje fakt, ůe w obrębie poszczególnych atomów częœý zadaľ speânia w jakimœ stopniu kryteria glottodydaktyczne, częœý zaœ nie. Dlatego teů niektóre zadania moůna uznaý za wzorcowe wręcz nauczanie języka
polskiego poza PolskĊ, częœý zaœ za pomysây zupeânie chybione. W celu
moůliwoœci oceny poszczególnych zadaľ proponuję przyjĊý kilka kryteriów,
które dany atom powinien speâniaý, by moůna go byâo uznaý za moduâ glottodydaktyczny:
1. Tekst powinien byý odpowiednio przygotowany pod względem: dâugoœci (aby moůna byâo na jego przeczytanie poœwięciý nie więcej niů
10–15 minut lekcji), trudnoœci (liczba nowych sâów nie powinna przekraczaý 20, a „pokrycie” z rozumieniem powinno przekraczaý 80%),
tematu (powinien realizowaý œciœle okreœlony temat glottodydaktyczny
(komunikacyjny), moůe byý to temat zâoůony (podejœcie zadaniowe),
niemniej w zamyœle ograniczony)5.
Np. „W refleksji zastosuj metodę drzewka decyzyjnego” (moduâ „Kamienie na szaniec (3)”, grupa
10–13 lat); „Wykonaj mapę myœlowĊ…” (moduâ „Jestem humanistĊ (1)”, grupa 10–13 lat).
5 Wymaga to opracowania tekstu: skrótów, wycięý, uzupeânieľ, zamiany sâów archaicznych
4
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2. Zadania powinny byý formuâowane w języku adekwatnym do zaâoůonego poziomu językowego atomu.
3. Tematyka zadaľ moůe byý obszerna, jednak w obrębie atomu powinny znaleŭý się zadania rozwijajĊce róůne sprawnoœci językowe, w tym
koniecznie komunikacyjnĊ. Trzeba teů przyjĊý granicę glottodydaktyki:
w moim rozumieniu wszelka tradycyjnie (szkolnie) rozumiana analiza
tekstu (np. poszukiwanie œrodków stylistycznych, genezy dzieâa
w biografii autora, analiza strukturalna dzieâa z uůyciem specjalistycznej terminologii) tej granicy przekroczyý nie powinna. Zadania gramatyczne powinny sâuůyý zaâoůonym w lekcji zadaniom komunikacyjnym lub wynikaý z tekstu. Poza glottodydaktykĊ zaœ pozostaje opis
systemu języka: klasyfikacja częœci mowy, rozbiór gramatyczny i logiczny zdania itp.
4. Wskazane by byâo, ůeby zadania odwoâywaây się do szeroko rozumianego kontekstu kulturowego, umoůliwiajĊcego (dajĊcego szansę) doœwiadczenia kultury. W przeciwieľstwie do celów edukacyjnych
w Polsce, wiedza realioznawcza przekazywana za granicĊ (lub cudzoziemcom) powinna bardziej odpowiadaý wiedzy powszechnej niů dociekaniom uniwersyteckim tzw. prawdy o dziele6.
Przykâadowe zadania, które znaleŭý moůna w „podręczniku internetowym” WâĊcz Polskę!:
– zgodne z glottodydaktykĊ, dopasowane do wieku i poziomu językowego = realizacja programu kulturowego / zasad nauczania skorelowanego.
Grupa 10–13:
lub zbyt trudnych. Duůym wyzwaniem sĊ teksty staropolskie, które – aby moůna mówiý
o glottodydaktyce – mogĊ zaistnieý jedynie w formie krótkiego cytatu lub „tâumaczenia” na
wspóâczesny język polski. Oczywiœcie jest moůliwy, a nawet wskazany, kontakt z oryginaâem
(np. wysâuchanie recytacji lub innego wykonania artystycznego Bogurodzicy), niemniej sama
praca z tekstem nie moůe się opieraý na formach „bâędnych” ze wspóâczesnego punktu
widzenia. Nie moůna zatem uznaý za glottodydaktyczne tych atomów, które odsyâajĊ do
Internetu do caâych wierszy, opowiadaľ, a nawet powieœci.
6 Ta powszechna wiedza, notabene wyniesiona ze szkóâ, tworzy juů swojĊ wâasnĊ warstwę
realioznawczĊ wiedzy o kulturze, pewne mity, np. „Adam Mickiewicz urodziâ się w Zaosiu
koâo Nowogródka”, „H. Sienkiewicz otrzymaâ Nobla za Quo Vadis”, „Jan Kochanowski
w Trenach wyraůa ból po stracie córki” itd. W glottodydaktyce polonistycznej sĊ moůliwe,
a nawet wskazane, pewne uproszczenia, np. podziaâ na treœý i formę, pytania typu „co poeta
chciaâ powiedzieý” itd.
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Stosowanie zaimków (1)
1. Czy pamiętasz, jak dokâadnie brzmi „Inwokacja”? Jeœli nie pamiętasz, zajrzyj do tekstu
Pana Tadeusza lub znajdŭ fragment w Internecie. Popraw poniůszy fragment, wstawiajĊc
odpowiednie formy zaznaczonych wyrazów:
Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z on . . . . . . wiernym ludem! Jak ja . . . . . . . . dziecko do
zdrowia powróciâaœ cudem (…).
2. Jakie znasz inne zaimki osobowe niů te zaznaczone w powyůszym fragmencie? Zapisz je.
Niewidoma (2)
1. Zaprojektuj zmiany w mieszkaniu Pana Tomasza i w kamienicy, w której mieszka, aby
przestrzeľ staâa się przyjazna dla niewidomej dziewczynki. Pamiętaj, ůe równie waůna jest
wygoda bohaterki, jak i jej bezpieczeľstwo. Moůesz przygotowaý opis zmian lub rysunek
przedstawiajĊcy uâatwienia.

Grupa 14+:
Grzegorz Turnau Soplicowo
[Polowanie ilustracja do IV księgi Pana Tadeusza autorstwa Franciszka Kostrzewskiego
z 1886]
Odszukaj w Internecie tekst piosenki G. Turnaua pt. Soplicowo. (…) Następnie wykonaj
polecenia.
1. Poszukaj informacji o wykonawcach piosenki. Zapisz je w formie notatki.
2. Przeczytaj pierwszĊ strofę piosenki. Na jakie elementy Mickiewiczowskiej krainy zwraca
uwagę podmiot liryczny?
3. Zinterpretuj sâowa: „To, co się kocha, na zawsze zostaje”, odwoâujĊc się do poematu
A. Mickiewicza.
4. Wypisz z piosenki G. Turnaua postaci, które pojawiajĊ się w poemacie Mickiewicza.
Jakie cechy tych postaci podkreœla w piosence G. Turnau?
5. Wypisz cechy charakteryzujĊce zbiorowoœý szlacheckĊ. Czy ujawniajĊ się one i w dzisiejszych czasach?
6. Jaki wydŭwięk majĊ sâowa „jakoœ to będzie” w poemacie Mickiewicza, w piosence
Turnaua i w potocznym uůyciu?
7. Czym dla autora sâów piosenki jest Soplicowo? Uzasadnij odpowiedŭ, odwoâujĊc się do
tekstu.
8. Przeczytaj ostatniĊ strofę utworu. Co naleůy „uszanowaý”? Dlaczego tę wartoœý wskazuje podmiot mówiĊcy w wierszu? Uzasadnij swój sĊd.
[Ilustracja Andriollego do księgi XII]

typowo glottodydaktyczne, bez pracy z tekstem kultury (mogĊ jednak
zawieraý „komponent” kulturowy).
Grupa 10–13:
–

Co, gdzie i którędy?
1. Opisz podany obrazek [pokój], stosujĊc podane wyrazy i zwroty: pod, nad, pomiędzy,
między, obok, na, w, zza, za, na górze, na dole, pod spodem, dalej, bliůej, wyůej, niůej.
2. Wyobraŭ sobie, ůe jesteœ nietoperzem wiszĊcym do góry nogami na lampie w waszej
klasie. Opisz miejsce, w którym się znajdujesz. Moůesz zaczĊý w następujĊcy sposób:
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Jestem czarnym nietoperzem i wiszę sobie na ůyrandolu.
3. Wyjaœnijcie komuœ, kto nie zna waszej miejscowoœci, jak dojœý do najbliůszego kina, na
plac zabaw albo do sklepu spoůywczego. Aby byâo ciekawiej, kaůdy z was moůe objaœniaý
sposób dojœcia z innego miejsca.
Kaůdy kraj ma stolicę, a ja warszawskie lubię ulice.
1. Mateusz oglĊda Zamek Królewski i kolumnę Zygmunta. Chce przejœý się ulicĊ o dziwnej nazwie Kamienne Schodki. Powiedz, którędy ma iœý Mateusz, aby dojœý do Kamiennych Schodków. Wymieľ nazwy ulic i zabytki znajdujĊce się na tej trasie:
[Stare Miasto w Warszawie, mapa.] a. Kamienne Schodki; b. Muzeum Historyczne miasta
stoâecznego Warszawy; c. Barbakan (…) Przydatne sâownictwo: skręý w prawo, skręý w lewo,
idŭ w lewo, idŭ w prawo, dalej, prosto, naprzeciwko, wzdâuů, do przodu, do tyâu, miľ, na prawo, na
lewo, zobaczysz, skieruj się, przejdŭ.
2. Posâuchaj piosenki o Warszawie pt. Na prawo most, na lewo most, a następnie wykonaj
poniůsze polecenia.
a. Uzupeânij tekst sâowami z piosenki.
Kiedy rano jadę . . . . . . . . . . . . chociaů ciasno, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (…).
b. Spoœród podanych miejsc znajdujĊcych się w Warszawie wypisz nazwy tych, o których
mowa w piosence. Zwróý uwagę na ich poprawny zapis.
Trasa WZ, Wisâa, Aleje Jerozolimskie, ul. Nowy Œwiat, ul. Marszaâkowska, ul. Krakowskie Przedmieœcie, ul. Grochowska, ul. Zapiecek (…).
c. Pogrupuj w tabeli nazwy ulic i innych waůnych miejsc na warszawskiej Starówce (dopisz
po cztery przykâady). Posâuů się przykâadami z zadaľ a i b. Pamiętaj o poprawnym zapisie.

Grupa 14+:
Język reklamy II
1. Obejrzyj reklamę proszku do prania Pollena 2000. (…) Jaki tekst wykorzystano w tym
sloganie? Jeœli nie znasz ŭródâa cytatu, poszukaj informacji w Internecie. Co sĊdzisz
o wykorzystywaniu tego typu tekstów w reklamie?
Historia polskiej telewizji
(…) Historia telewizji w Polsce (…). Opracowano na podst.: Iwona Kurz, telewizja: „szyby niebieskie od telewizorów” [w:] Obyczaje polskie. Wiek XX w hasâach.
1. Wyjaœnij podane wyrazy i wyraůenia: obietnica obrazu, odbiornik, pocztówka, stawaý na gâowie, siostrzana kamera, ramówka, transmisja, emitowaý, przedsięwzięcie o charakterze laboratoryjnym, abonent telewizji, obiekt na liœcie poůĊdania obywateli, niedostatki produkcji, wartoœý ekonomiczna, wartoœý symboliczna.
2. Spoœród wyrazów i wyraůeľ wymienionych w poleceniu 1. wybierz te pojęcia, które sĊ
zwiĊzane z telewizjĊ.
3. Sprawdŭ znaczenie sâowa lufcik. Wyjaœnij powiedzenie Stefana Wiecheckiego „radio
z lufcikiem”.
4. Wyjaœnij tytuâ tekstu Iwony Kurz „szyby niebieskie od telewizorów”. SkĊd pochodzi ten
cytat? JakĊ problematykę podejmuje tekst, z którego pochodzi cytat? JakĊ rolę odgrywa
w nim telewizja i telewizor?
5. Nadaj wâasny tytuâ fragmentowi tekstu Iwony Kurz.
6. Uâóů kalendarium historii polskiej telewizji.
7. Wyjaœnij znaczenie zdania: Jego [telewizora] wartoœý ekonomicznĊ i symbolicznĊ wyznacza eksponowane miejsce w centrum pomieszczeľ mieszkalnych.
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8. Poszukaj informacji o Polskiej Kronice Filmowej. Przygotuj notatkę na ten temat. (…)
Praca domowa
Porozmawiaj z rodzicami o oglĊdaniu telewizji w latach ich mâodoœci i przygotuj krótkie
wystĊpienie na ten temat. Przeprowadŭ z rodzicami i/lub dziadkami wywiad na temat
ulubionych programów telewizyjnych dawniej i dziœ.

zadania zgodne z glottodydaktykĊ wedâug zasady „wszystko jest komunikacjĊ”.
Grupa 10–13:

–

„Pani zabiâa pana”, czyli romantyczna historia kryminalna (1)
1. Streœý historię opowiedzianĊ w balladzie Lilie. Dokonaj streszczenia w 15 zdaniach.
2. W grupach zajmijcie się kwestiami zwiĊzanymi ze zbrodniĊ w balladzie Lilie: grupa
I bada motyw zbrodni, grupa II opisuje sprawcę, grupa III opisuje ofiarę, grupa IV opisuje
miejsce zbrodni, grupa V okreœla czas, grupa VI okreœla narzędzie i opisuje dowody
zbrodni. Przedstawcie wyniki poszukiwaľ na forum klasy.
3. Kto wymierzyâ karę morderczyni w balladzie, a kto wymierzyâby jĊ wspóâczeœnie? Czy
dziœ kara byâaby taka sama?
Bardzo dorosâe dzieci (1)
1. Przygotuj plastyczno-sâownĊ mapę wâasnego dzieciľstwa, która uwzględniaý będzie:
elementy krajobrazu, kolory, smaki, zapamiętane wydarzenia, uczucia, osoby oraz emocje
z nimi zwiĊzane.
2. Odnajdŭ sytuacje, które Marysia wspomina jako piękne lub dobre doœwiadczenie. Jak ty
je oceniasz? Jaki miaây wpâyw na bohaterkę?
3. Przygotuj charakterystykę Ewy i Kasi. Zastanów się, czy majĊ jakieœ wspólne cechy.
Oceľ je na podstawie charakterystyki, a takůe odwoâaľ do konkretnych scen filmu.
4. Oceľcie relacje między bohaterkami powieœci. Podzielcie zadania między trzy grupy –
kaůda z grup przygotowuje charakterystykę wybranej relacji – między MarysiĊ a KasiĊ,
KasiĊ a EwĊ, EwĊ a MarysiĊ. Przedstawcie przygotowane przez grupy plakaty.
5. Dlaczego bohaterki powieœci nazywajĊ Marysię PannĊ Nikt? Jak ty rozumiesz to okreœlenie, a jak rozumie je Marysia? Odwoâaj się do konkretnych scen filmu.

Grupa 14+:
Czeœnik i Rejent – charakterystyka Fredrowskich postaci II
W 1833 roku Aleksander Fredro napisaâ Zemstę. (…) Przeczytaj scenę 7 z aktu I i wykonaj
polecenia:
1. Okreœl, co jest tematem prezentowanej sceny.
2. Opisz przestrzeľ, w której rozgrywa się scena. W opisie uwzględnij miejsca, gdzie znajdujĊ się gâówne postacie – Rejent i Czeœnik.
3. Streœý scenę. W streszczeniu uwzględnij dziaâania i zachowanie wszystkich uczestników
wydarzenia.
4. Scharakteryzuj Czeœnika na podstawie jego wypowiedzi. Wskaů dwie najwaůniejsze
cechy bohatera.
5. Scharakteryzuj Rejenta na podstawie jego wypowiedzi. Wskaů dwie najwaůniejsze cechy
bohatera.
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6. Czeœnik nosi nazwisko Raptusiewcz, a Rejent – Milczek. Ustal, od jakich wyrazów
pochodzĊ nazwiska bohaterów. Na ich podstawie wyjaœnij, którĊ cechę bohatera eksponuje jego nazwisko. Zbadaj, czy inni bohaterowie Zemsty teů noszĊ charakteryzujĊce ich
nazwiska? JakĊ funkcję w tekœcie peâniĊ nazwiska znaczĊce?
7. Obejrzyj odpowiednie fragmenty adaptacji Zemsty w reůyserii Andrzeja Wajdy. (…) Czy
reůyser odtworzyâ omawianĊ scenę zgodnie z didaskaliami? Odpowiedŭ zilustruj przykâadami z tekstu i filmu. W jaki sposób aktorzy wykreowali postacie Czeœnika i Rejenta?
Zwróý uwagę na ich wyglĊd, zachowanie i gestykulację.
Tango jako dramat rodzinny (4)
Wejdŭ na stronę (…) i obejrzyj rysunki satyryczne Sâawomira Mroůka.
1. Okreœl tematykę kaůdego z rysunków.
2. Wypisz, do jakich dziedzin ůycia odwoâuje się w swoich rysunkach Sâawomir Mroůek.
3. Wymieľ utwory literackie, do których odwoâuje się w prezentowanych na stronie rysunkach Sâawomir Mroůek. W jaki sposób wykorzystuje te odwoâania?
4. W jaki sposób Sâawomir Mroůek oœmieszyâ polskĊ biurokrację?
5. Wybierz te rysunki, w których pojawiajĊ się rodzice i dzieci. Jakie zjawiska charakterystyczne dla relacji dorosâych i dzieci oœmieszyâ Mroůek? JakĊ wizję œwiata ukazujĊ rodzice
swoim dzieciom? Czego dzieci chcĊ się dowiedzieý od rodziców?
6. Wyjaœnij pojęcia klaustrofobia i klaustrofilia. Co jest tematem krytyki w tym rysunku?
7. W czym przejawia się jednomyœlnoœý narodowa Polaków? Czy zgadzasz się z Mroůkiem? Uzasadnij odpowiedŭ.
8. Na czym polega ewolucja obyczajów wedâug Sâawomira Mroůka?
9. W czym przejawia się komizm jeůa-patrioty?
10. Narysuj satyryczny rysunek będĊcy ilustracjĊ do Tanga Sâawomira Mroůka. Nadaj
rysunkowi tytuâ.

Podobnie: charakterystyki postaci, historia Jacka Soplicy i inne.
zgodne z glottodydaktykĊ, ale niedostosowane do wieku lub poziomu
językowego uczniów.
Grupa 10–13:
–

Niewidoma (2)
2. Zaprojektuj zabawkę, która byâaby interesujĊca dla niewidomego dziecka. Moůesz
przygotowaý jej opis lub rysunek projektowy.
„Pani zabiâa pana”, czyli romantyczna historia kryminalna (2)
2. Stwórzcie obrazkowy sâownik pojęý zwiĊzanych ze œledztwem kryminalnym (kryminaâ, œledztwo,
motyw, sprawca, ofiara, miejsce i czas zbrodni, œwiadkowie, dowody, narzędzie zbrodni, wina i poczucie winy, kara).
3. Napiszcie krótkĊ historię kryminalnĊ. Przedstawcie jĊ na forum klasy. Moůecie zagraý w grę
„Rozwijamy opowieœý”. Kaůdy z uczestników rozbudowuje historię, dodajĊc tylko jedno zdanie.

Grupa 14+:
Boůe Narodzenie i Wielkanoc V
Ilustracja A [jajka]
1. Jak wyglĊda koszyczek ze œwięconkĊ? Co do niego wkâadamy i jak go dekorujemy? Co
symbolizujĊ znajdujĊce się w nim produkty i ozdoby?
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Ilustracja B [koszyczek ze œwięconkĊ]
2. Zdobione na Wielkanoc jajka to pisanki. Moůna je przygotowaý róůnymi metodami.
Nazywamy je, zaleůnie od sposobu zdobienia: kraszanki, oklejanki, nalepianki, skrobanki.
W niektórych domach jajka barwi się tradycyjnymi metodami. Poszukaj w dostępnych
ŭródâach informacji, jak przygotowuje się róůne typy pisanek i czym się je barwi.
Ilustracja C [drapanka]
Praca domowa
Zaprowadŭ dziennik i notuj w nim codzienne przygotowania do Wielkanocy.
Dowiedz się, jak obchodzĊ Œwięta Wielkanocne Twoi koledzy – mieszkaľcy kraju, w którym
ůyjesz. Znajdŭ podobieľstwa i róůnice w obyczajowoœci i tradycjach.
Napisz kartki z ůyczeniami œwiĊtecznymi do rodziny i znajomych.
Boůe Narodzenie i Wielkanoc (3)
Coraz rzadziej wysyâamy pocztĊ listy i kartki. Œwięta sĊ bardzo dobrĊ okazjĊ, by ten zamierajĊcy zwyczaj oůywiý i przesâaý najbliůszym ůyczenia œwiĊteczne podpisane wâasnoręcznie. Wybraý dla nich kartki œwiĊteczne i dobraý kolor atramentu. A moůe do koperty
z kartkĊ wâoůyý pachnĊcĊ gaâĊzkę jedliny lub zrobionĊ przez siebie ozdobę choinkowĊ…
Przyjrzyj się przykâadowym ůyczeniom. [foto: ůyczenia z adresem na kartce pocztowej]
Zwróý uwagę na zapis adresu. (…)
Praca domowa
Napisz kartki z ůyczeniami œwiĊtecznymi do rodziny i znajomych.

– poza glottodydaktykĊ.
Grupa 10–13:
Dlaczego dynastia?
2. Scharakteryzuj narratora powieœci. W jaki sposób opisuje otaczajĊcĊ go rzeczywistoœý?
3. Popatrz na œwiat w taki sam sposób, jak czyni to bohater powieœci Dynastia Mizioâków.
Przygotuj opis swojej klasy lub sĊsiadów, stosujĊc te same reguây. Jak nazwiesz cechy stylu
Mizioâka?
4. Wybierz z powieœci jedno z wydarzeľ i przedstaw je w sposób powaůny. Jakie widzisz
róůnice w ocenie tego samego wydarzenia, gdy zmienia się styl mówienia o nim?
Prawdziwe bajki (1)
1. Przeczytaj trzy bajki Ignacego Krasickiego: Malarze, Ptaszki w klatce, Lew i zwierzęta.
2. Na podstawie lektury okreœl, jakie cechy ma gatunek literacki zwany bajkĊ. Porównaj swojĊ
odpowiedŭ z odpowiedziĊ osoby siedzĊcej obok ciebie. Ustalcie wspólnĊ definicję gatunku.
Następnie porównajcie waszĊ definicję z definicjĊ zamieszczonĊ w dostępnym ŭródle.
Kamienie na szaniec (1)
1. Wysâuchaj wiersza Juliusza Sâowackiego Testament mój. Następnie przeczytaj jednĊ
zwrotkę wiersza na gâos. (…)
2. Wyjaœnij znaczenie tytuâu powieœci Aleksandra Kamiľskiego w odniesieniu do zdobytych wiadomoœci na temat wiersza Juliusza Sâowackiego.
Rozpoznajemy typy zdaľ (1)
1. Wskaů róůnice między wypowiedziami bohaterów w poniůszym fragmencie Przygód
Sindbada Ůeglarza. Co wyraůajĊ podane zdania? (…) Podaj przykâady zdaľ kaůdego z typów. W jakich sytuacjach ich uůyjesz?
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Grupa 14+:
Sylwetka twórcza Jarosâawa Iwaszkiewicza (1)
1. SporzĊdŭ notatkę na temat biografii i twórczoœci Jarosâawa Iwaszkiewicza. W notatce
zwróý uwagę na następujĊce zagadnienia: miejsce urodzenia i pierwszy okres twórczoœci
(rola Kresów), zwiĊzki z grupĊ poetyckĊ „Skamander” i twórczoœý w okresie międzywojennym, postawa pisarza podczas okupacji, twórczoœý w okresie powojennym (najwaůniejsze utwory), dziaâalnoœý spoâeczno-polityczna w okresie PRL.
2. Zapisz krótko informacje o: czasopiœmie „Twórczoœý”, ZwiĊzku Literatów Polskich.
Podaj ŭródâa, z których moůna skorzystaý, przygotowujĊc tę notatkę.
Stylizacja językowa I
[paâac Bruhla] Przeczytaj notatkę napisanĊ na podstawie wstępu do ksiĊůki Bronisâawa
Wieczorkiewicza Gwara warszawska dawniej i dziœ. (…)
1. Na podstawie notatki zredaguj krótki tekst (okoâo 200 sâów) o gwarze warszawskiej.
Pokolenie i jego obraz w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyľskiego
Przeczytaj wiersz Krzysztofa Kamila Baczyľskiego Pokolenie [Wiatr drzewa spienia]. (…)
1. Okreœl temat tekstu.
2. Scharakteryzuj podmiot liryczny. W jakiej formie gramatycznej się ujawnia?
3. Podziel tekst na częœci. Jakich kryteriów naleůy uůyý, by je wyróůniý?
5. Nazwij nastrój, jaki dominuje w przeczytanych przez ciebie strofach.
6. Wskaů dwa œrodki stylistyczne, dzięki którym autor uzyskaâ ten nastrój. Nazwij je.
7. Przeczytaj drugĊ częœý wiersza (strofy od szóstej do dziesiĊtej). Zacytuj te fragmenty,
w których podmiot liryczny charakteryzuje siebie i pokolenie, do którego przynaleůy.
10. Jakie œrodki stylistyczne zastosowaâ poeta, by wzmocniý wymowę tych strof? Nazwij je
i zilustruj cytatami z wiersza.
11. Przeczytaj ostatniĊ strofę utworu. Nad czym zastanawia się w niej podmiot liryczny?
15. Okreœl problematykę wiersza.
Na czym polega kryzys œwiatopoglĊdowy poety? III
Tren XI „Fraszka cnota!”
Polecenia:
1. Okreœl temat Trenu XI.
2. Utwór rozpoczynajĊ sâowa Brutusa: „Fraszka cnota”. Sprawdŭ w odpowiednim sâowniku znaczenie sâowa fraszka. Wyjaœnij sens tej wypowiedzi.
3. Wypisz dwa pierwsze pytania, które padajĊ w trenie. Co poddaje w wĊtpliwoœý podmiot
liryczny?
4. Od ósmego wersu podmiot liryczny wypowiada się liczbie mnogiej, mówi „my”. Wytâumacz, jakie znaczenie dla interpretacji utworu ma ta forma wypowiedzi.
5. Przypomnij sobie najwaůniejsze zasady i wartoœci, które wyznawaâ Jan Kochanowski.
Wymieľ te, do których wraca podmiot liryczny w Trenie XI. Nazwij stosunek podmiotu
lirycznego do dawnych wartoœci.
6. JakĊ postawę przyjmuje podmiot liryczny w tym trenie?
Jaki wizerunek mitologicznego bohatera przedstawia Herbert? I
Przeczytaj tekst Zbigniewa Herberta Stary Prometeusz i wykonaj polecenia.
Np. 7. Podkreœl w tekœcie te fragmenty, na podstawie których moůna odczytaý stosunek
narratora do Prometeusza. Nazwij ten stosunek; 8. Zinterpretuj tytuâ utworu Herberta.
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Grzegorz Turnau Soplicowo
9. Piosenka Grzegorza Turnaua to Pan Tadeusz w piguâce. Potwierdŭ tę tezę, wypeâniajĊc
tabelę. [fragment piosenki / księga Pana Tadeusza (ewentualnie takůe numery wersów),
tekst Pana Tadeusza].

Podobnie: cechy bohatera romantycznego na przykâadzie Jacka Soplicy,
„Jaki wizerunek mitologicznego bohatera przedstawia w swoim utworze
Zbigniew Herbert?”, „Definicja komizmu i jego rodzaje”, „Papkin i Czeœnik
– studium postaci (1)”, analiza Bogarodzicy, „Wokulski – kreacja postaci”,
„Moralnoœý pani Dulskiej jako tragifarsa (1)”, „Dwa œwiaty – rola fantastyki
w dramacie Sâowackiego (1)”, „Ludowoœý w II częœci Dziadów”, „Co krytykuje narrator satyry Ůona modna?”, „Lekcja polskiego – cechy groteski”. Za
tematy wychodzĊce poza glottodydaktykę naleůy teů uznaý (niezwykle interesujĊce) tematy językoznawcze, np. „Językowy obraz œwiata II” (oparty na
tekstach J. Stewarta i C. Logana); „Leksyka 2” (o toponomastyce); „Funkcje
języka 3” (o funkcjach aktu mowy) i inne.
Jak pokazaâa analiza, w istniejĊcych atomach, mimo zastrzeůeľ, tkwi potencjaâ glottodydaktyczny. Materiaây te mogĊ byý punktem wyjœcia do dalszych
przeksztaâceľ i dostosowania ich do potrzeb glottodydaktyki. NiewĊtpliwie
nie powinny one przejœý bez echa w naszej glottodydaktycznej przestrzeni.
W nauczaniu poczĊtkowym dzieci poznajĊ œwiat – teů za pomocĊ języka.
W przypadku nauczania języków obcych (teů polskiego jako obcego) trwa
swoisty wyœcig: w jakim języku dziecko po raz pierwszy nazwie kolory, dni
tygodnia, częœci odzieůy itd. To będzie juů na zawsze język „pierwszy”. Choý
role komunikacyjne tak maâych dzieci sĊ ograniczone (jako czâonek rodziny,
jako uczeľ, klient niektórych sklepów, konsument kilku usâug, czâonek Koœcioâa), to jednak nawet na tej bazie moůna skonstruowaý wystarczajĊco
wiele sytuacji komunikacyjnych. Jeůeli zaistniejĊ one na tle realiów miejscowych z uwzględnieniem œladów polskoœci, to ziœci się idea i interkulturowego
ksztaâcenia języka obcego (drugiego), i międzykulturowego ksztaâcenia języka ojczystego (pierwszego, odziedziczonego).
W nauczaniu dzieci w szkole podstawowej (w klasach IV–VI) warto wykorzystaý podstawy analizy tekstu literackiego. Na tym etapie edukacji sĊ to
przecieů najprostsze rozmowy „komunikacyjne”: kto do kogo mówi,
o czym, w jakiej sytuacji (lirycznej), kim jest bohater, jak wyglĊda (elementy
charakterystyki postaci) itp. Uczone tu formy wypowiedzi ustnej czy pisemnej, np. opis, opowiadanie, streszczenie, wypowiadanie opinii sĊ jak najbardziej takie same (!), jak te wymagane potem na lektoratach czy egzaminach
certyfikatowych.
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Nauczanie w gimnazjum (klasy VII–IX) to okres powolnego przejœcia
z nauczania języka ku szeroko rozumianej kulturze polskiej w kontekœcie
europejskim. Sam język przestaje byý „uczony”, zaczyna byý opisywany.
Zarówno zakâócone proporcje język-literatura, jak i gramatyka opisowa
mogĊ glottodydaktyka odstraszyý. Tu jednak warto wykorzystaý metody
prezentacji kontekstu kulturowego. O potrzebie wprowadzania takiego kontekstu pisaâem juů wielokrotnie z racji promocji i prezentacji programu kulturowego w nauczaniu języka polskiego poza PolskĊ. Za wykorzystaniem
takiej opcji przemawia fakt, ůe w tej grupie wiekowej znajduje się mâodzieů,
która jest niejako poœrodku: przeszâa juů elementarne kursy językowe lub
zna język z domu (i rozumie, mówi po polsku), ale do ewentualnych egzaminów stricte językowych ma jeszcze daleko. Przed sobĊ ma kilka lat zajęý
w szkole sobotniej, na fakultetach. Czym zapeâniý lekcje? Tu z pomocĊ
przychodzi metoda realizujĊca program kulturowy. áĊczy metodykę nauczania języków obcych metodĊ komunikacyjnĊ z tekstami kultury. Warto jednak
przestrzec, by nie przejœý caâkiem na drugĊ stronę i zapominajĊc o komunikacji, nie pozostaý na ksztaâceniu sâuchania („bo sâucha przecieů jeden drugiego”), pisania, mówienia („bo przecieů mówiĊ i piszĊ”), dodajĊc ewentualnie trochę gramatyki luŭno zwiĊzanej z lekcjĊ. W praktyce szkóâ sobotnich
na œwiecie (a to w tego typu szkoâach dominuje ta grupa wiekowa uczniów)
rzadko jest tak, ůe osobno sĊ lekcje z historii, geografii, muzyki, „narodoznawstwa” czy literatury polskiej. Najczęœciej sĊ to jedne zajęcia z języka
polskiego, a wprowadzenie kontekstu kulturowego do języka polskiego nauczanego metodĊ komunikacyjnĊ moůe same lekcje językowe wzbogaciý,
uczĊc przy tym szeroko rozumianej polskoœci.
Okres szkoây œredniej to w polskich liceach czas przede wszystkim mniej
lub bardziej twórczych i samodzielnych interpretacji tekstów. Choý tego
typu ýwiczenia „otwierajĊce” teksty majĊ swoich zwolenników takůe wœród
glottodydaktyków7, szczególnie uczĊcych na wyůszych poziomach zaawansowania, z samĊ glottodydaktykĊ komunikacyjnĊ majĊ niewiele wspólnego.
Wydaje się, ůe trzeba zachowaý zdrowy umiar. Wyrugowanie z glottodydaktyki polonistycznej pracy z tekstem kultury prowadzi do karykaturalizacji
metody komunikacyjnej na poziomach najwyůszych, gdzie za komunikację
Por. np. T. Czerkies, Ukryte między wierszami – o czytaniu dyskursywnym tekstów literackich na
lekcjach języka polskiego jako obcego (przeglĊd niektórych stanowisk i propozycje), „Języki Obce w Szkole” 2006, nr 6, s. 70–77; zob. teů podręcznik S. Mędaka, W œwiecie polszczyzny. Podręcznik do
nauki języka polskiego dla obcokrajowców, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007.
7
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uwaůa się wyraůanie „skomplikowanych” uczuý czy pisanie exposé8. Z kolei
komunikacja tylko w oparciu o teksty kultury prowadzi do zawęůenia nauki
języka jedynie do pól humanistycznych. Z rozwiĊzaniem przychodzi znów
koncepcja metody kulturowej, która na tym etapie nauczania języka za punkt
wyjœcia stawia tylko teksty kultury, jednak na ich podstawie prowadzi do
wspóâczesnego języka polskiego z wielu dziedzin, np. z Lalki âatwo przechodzi się do języka techniki, medycyny, psychologii, z III częœci Dziadów do
języka urzędowego, prawniczego itd.9. W metodzie tej wszystko âĊczy się ze
wszystkim, gdyů na tle danego tekstu kultury i danej odmiany języka pojawiajĊ się w caâym wachlarzu realia: od spoâecznych po historyczne. Wymiernym zyskiem kulturowym jest zanurzenie uczĊcych się w polskiej kulturze
oraz przede wszystkim doœwiadczenie wspólnoty z rodzimymi uůytkownikami języka poprzez kontakt z tymi samymi symbolami, mitami kultury.
Poprzez postawienie istotnych (nieraz trudnych i niewygodnych) pytaľ egzystencjalnych wynikajĊcych z tekstu polskiej kultury następuje ogólny
wzrost duchowy ucznia, ziszcza się więc idea interkulturowego nauczania
języków obcych. Te konkretne „zyski” kulturowe mogĊ byý powaůnĊ „konkurencjĊ” dla bliůej nieokreœlonego przyrostu wiedzy i umiejętnoœci językowych na poziomach C.
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Adaptation of methods of teaching Polish as a foreign language
to the educational needs abroad
This article is an attempt to answer the questions about the possibility to combine the experience in teaching Polish as a foreign language and methods of teaching Polish (and Polish
culture) in schools in Poland (excluding primary education). In the introduction, the author
proves that until the end of the twentieth century teaching Polish as a foreign language developed substantially outside of the school system. Consequently, the mainstream did not
take into account the experiences of the school in Poland. Currently, teaching Polish as a
foreign language refers to those experiences more often. The author presents the principles
of the existence of the text of culture, and then analyzes educational modules available on the
website “WâĊcz Polskę” (Poland on).
Keywords: teaching Polish as a foreign language, Polish language outside Poland, Polish
culture teaching outside Poland

