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WproWadzenie

Nowoczesne technologie nie tylko uatrakcyjniają zajęcia, ale przede wszystkim, dzięki róż-
norodności oddziaływania na zmysły, zwiększają efektywność nauki, a także pozwalają na 
dostosowanie przekazu do potrzeb i możliwości ucznia. Personalizacja treści to wielka zale-
ta nowoczesnych technologii, ponieważ oferują one rozwiązania zarówno tym, którzy wolą 
słuchać czy oglądać, jaki i tym, którzy lubią czytać lub korzystać z interaktywnych materiałów 
i gier edukacyjnych. Dzięki rozmaitym narzędziom do wykonywania quizów i testów online 
uczniowie mogą na bieżąco ćwiczyć i sprawdzać swoje umiejętności, a nauczyciele w szybki 
i wygodny sposób uzyskują informacje zwrotne dotyczące stopnia przyswojenia omawianego 
materiału. Korzystając z programów do katalogowania zdjęć i tworzenia prezentacji, ucznio-
wie mogą budować portfolio językowe i tym samym gromadzić słowa oraz wyrażenia, które 
złożą się na ich osobisty słownik tematyczny, a nauczyciele mogą inspirować uczniów inte-
resującymi materiałami wizualnymi. Możliwość współpracy z innymi uczącymi się, zarówno 
na lekcji, jak i poza nią, a tym samym wspieranie pracy metodą projektów, to kolejna z za-
let stosowania nowych technologii w edukacji. W przypadku języków obcych wspólna praca 
nad projektem to tworzenie realnej sytuacji, gdy używanie języka staje się niezbędne oraz, 
co zawsze doceniają uczniowie, ma zauważalny wymiar praktyczny. 

Mimo tych zalet zwrot „nowoczesne technologie w edukacji” czasem staje się wytrychem, 
za którym, niestety, nie stoi nic więcej poza wyobrażeniem urządzenia podłączonego do 
prądu, otoczonego uśmiechniętymi uczniami. Intencją autorów publikacji „Język polski 2.0 
– zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego” jest podkreśle-
nie, że technologie w edukacji nie są celem samym w sobie. Technologia przecież to tylko, 
a może aż, narzędzie, więc ma za zadanie służyć wyznaczonym przez nauczyciela i ucznia 
celom edukacyjnym, a nie być gadżetem, czy też, co gorsza, dystraktorem. Dlatego kiedy 
wiemy, po co i dlaczego chcemy z danej technologii skorzystać, będziemy w stanie osiąg-
nąć pełny sukces edukacyjny.

Nowoczesne technologie w edukacji mają zarówno gorących zwolenników, jak i przeciwni-
ków. Jednak większość zainteresowanych obserwujących dyskusję teoretyczną i praktycz-
ne próby realizacji założeń stara się w gąszczu informacji znaleźć potrzebne im wskazów-
ki i przykłady. Ta publikacja pokazuje, że każdy, niezależnie od tego, gdzie odnajdzie się na 
skali zarówno fanów, jak i przeciwników technologii, może wzbogacić swoje instrumentarium 
nauczyciela o technologie dostępne w sieci za darmo. Publikacja będzie pomocna dla tych 
nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego, którzy chcą uzupełnić swój nauczyciel-
ski warsztat wybranymi narzędziami Web 2.0 czy to tworząc autorskie materiały dydaktycz-
ne, czy okazjonalnie korzystając z wybranych narzędzi, oraz dla tych, którzy są zaintereso-
wani nauczaniem języka polskiego z wykorzystaniem zasobów platformy polskijazyk.pl, np. 
w formule blended learning, w której tradycyjnym zajęciom z nauczycielem w klasie towa-
rzyszą dodatkowe aktywności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii podczas lekcji 
lub w ramach samodzielnej pracy ucznia w domu. Wykorzystanie nowoczesnych technolo-
gii może zarówno poszerzać zdobytą wiedzę, jak i ją podsumowywać. Może służyć również 
jako powtórzenie lub sprawdzenie nabytych wiadomości.
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WproWadzenie

Korzystanie z nowych technologii jest również odpowiedzią na oczekiwania nowego poko-
lenia uczniów, dla których świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem, oraz dla tych, którzy 
w sposób niezależny, w dowolnym miejscu i czasie chcą powtarzać lub utrwalać wiedzę oraz 
oczekują natychmiastowej informacji zwrotnej. Właśnie w tej powszechności, różnorodno-
ści czy też już wspomnianej umiejętności dostosowania się do potrzeb i wyobrażeń zarówno 
ucznia, jak i nauczyciela, leży siła nowoczesnych technologii. Jednak, aby móc z nich korzy-
stać, należy je dogłębnie zrozumieć, przed użyciem przetestować na sobie, poznać mocne 
i słabe strony wybranego narzędzia. Niniejsza publikacja jest dobrym wstępem do tych eks-
ploracji, a jednocześnie podsuwa praktyczne rozwiązania do zastosowania od zaraz. 

Nowe technologie mają jeszcze jedną ważną zaletę, o której czasem zdajemy się zapomi-
nać – przygotowują ucznia do samodzielnego zdobywania wiedzy przez całe życie. Jednym 
z najważniejszych celów stosowania nowych technologii jest kształtowanie autonomii ucz-
nia, która jest niezwykle ważna przede wszystkim właśnie w procesie uczenia języka ob-
cego. Związane jest to z faktem, że nauki języka nie można zakończyć, wpisane w nią jest 
uczenie się przez całe życie, również poza kursami i bez nauczyciela. Tylko wtedy język nie 
zostanie zapomniany, a przyjemność z obcowania z nim oraz kulturą, którą reprezentuje, bę-
dzie rozciągać się poza ściany szkoły. 

Dzięki nowym technologiom uczeń może korzystać z oryginalnych tekstów, nagrań oraz 
ćwiczeń. Ponadto uławiają one kontakt z historią, kulturą i codziennością kraju. Do pełnego 
korzystania z tych udogodnień potrzebne jest umiejętne używanie technologii, samodziel-
ne wyznaczanie celów edukacyjnych oraz systematyczność w ich realizacji. Wtedy właśnie 
uda nam się wyposażyć ucznia w umiejętności, które mogą mu się przydać przez całe życie, 
także poza lekcjami języka obcego. 

Publikacja „Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka 
polskiego” stawia przed sobą dwa zadania: teoretyczne i praktyczne zaprezentowanie wybra-
nych narzędzi edukacyjnych Web 2.0 dostępnych bezpłatnie w internecie oraz zachęcenie 
nauczycieli do korzystania z bezpłatnej platformy e-learningowej polskijazyk.pl, przeznaczo-
nej do nauki języka polskiego dla osób rosyjsko- i ukraińskojęzycznych. W publikacji przed-
stawiono również 18 konspektów lekcji na poziomie A2 wraz z uwagami do realizacji propo-
nowanych tematów. Autorzy chcieli także zainspirować nauczycieli do tworzenia własnych 
materiałów oraz lekcji, które będą zawierać komponent technologiczny, ale przede wszystkim 
będą realizować postawione cele dydaktyczne oraz pozwolą osiągnąć pełniejsze i bardziej 
satysfakcjonujące rezultaty. 

Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się inspiracją do podróży edukacyjnej 
po świecie nowych technologii, który ma do zaoferowania nauczycielom, a przede wszystkim 
uczniom, wiele narzędzi pozwalających szybciej, efektywniej i przyjemniej zdobywać wiedzę 
oraz umiejętności językowe. 

dr Karolina Zioło-Pużuk
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Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

Zaprezentowane w tej części publikacji narzędzia Web 2.0 to darmowe ser-
wisy internetowe (lub posiadające bezpłatną wersję dla edukatorów i szkół), 
proste i intuicyjne w obsłudze (bez potrzeby instalowania programu na 
komputerze), z których można korzystać za pośrednictwem komputera lub 
urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, tablet).

To przede wszystkim narzędzia, które wymagają niewielkiego nakładu pra-
cy przy opracowywaniu autorskich materiałów dydaktycznych, a przy tym 
efektywnie wspierają proces nauczania i uczenia się języka obcego. Dlatego 
znalazły się tutaj narzędzia umożliwiające przygotowywanie inspirujących 
materiałów wizualnych, interaktywnych prezentacji, chmur wyrazowych 
czy kolekcjonowanie grafiki. Oprócz tego, serwisy do tworzenia zestawów 
słówek, testów, quizów, interaktywnych ćwiczeń wprowadzających i utrwa-
lających słownictwo oraz do nagrywania głosu i edycji materiałów wideo, 
a tym samym wzbogacania ćwiczeń rozwijających sprawności rozumienia 
ze słuchu i mówienia.

Większość opisanych serwisów wymaga założenia bezpłatnego konta użyt-
kownika, dzięki któremu po zalogowaniu uzyskamy dostęp do funkcjonal-
ności serwisu, np. ponownej edycji opracowanych materiałów, przeglądania 
i korzystania z prac przygotowanych przez innych użytkowników, a nawet mo-
dyfikowania tych materiałów. Większość serwisów dynamicznie się rozwija, 
warto więc sprawdzać co jakiś czas ich nowe możliwości.

W wielu przypadkach płatne konta (np. roczny abonament) z dodatkowymi 
funkcjonalnościami to koszty niewykraczające poza przeciętne możliwości 
– warto więc wypróbować wybrane narzędzie, sprawdzić, czy płatna wersja 
oferuje bardziej przydatne opcje i zdecydować, czy umożliwią one efektyw-
niejsze osiągnięcie zamierzonego celu edukacyjnego. 

Przygotowując autorskie materiały za pomocą serwisów Web 2.0, warto 
pamiętać o filozofii z jaką powstały – wspólnym tworzeniu i dzieleniu się 
powstałymi treściami. Dzięki temu możemy korzystać z zasobów przygoto-
wanych przez innych użytkowników i zasoby te zasilać, udostępniając efek-
ty naszej pracy. 

Każde narzędzie zawiera kilka propozycji oraz praktyczny przykład jego 
wykorzystania w nauczaniu języka polskiego jako obcego – to oczywiście 
garść inspiracji do przygotowania własnych materiałów dydaktycznych.
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Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

Wersja bezpłatna:
●● edycja zdjęć (Edit): wybór zdjęcia z komputera, serwisów społecznościowych, dysku Google lub z bazy PiZap, podstawowa 

edycja zdjęć, m.in. przycinanie, kadrowanie, regulacja jasności, nakładanie filtrów, dodawanie tekstu (w tym chmurek 
dialogowych), nalepek, obramowań, tworzenie memów. Uwaga! Po zapisaniu zdjęcia i zamknięciu edytora, nie można ponownie 
edytować pliku.

●● tworzenie kolaży (Collage): wybór układu zdjęć i szablonów (np. okolicznościowych) oraz podstawowa edycja zdjęć
●● projektowanie (Design): możliwość przygotowania własnych materiałów graficznych, kartek okolicznościowych, ulotek, postów 

do mediów społecznościowych
●● tworzenie własnych emotikonów
●● tworzenie okładek mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube)
●● zachowywanie plików: standardowa jakość obrazu
●● udostępnianie plików: zapisywanie na dysku komputera lub Google, galeria PiZap, media społecznościowe, link, e-mail, 

kod HTML (embed) do osadzenia na stronie WWW lub blogu

Wersja płatna PiZap PRO – wszystkie funkcjonalności wersji bezpłatnej oraz:
●● widok „pełny ekran” podczas edycji
●● 24 strony z dodatkowymi naklejkami
●● 80 dodatkowych krojów czcionek
●● zachowywanie plików: obrazy wysokiej jakości HD
●● wyszukiwanie naklejek przez wyszukiwarkę grafiki Google
●● dodatkowe filtry i tekstury
●● narzędzie wycinania ze zdjęcia dowolnego kształtu 

PiZap to narzędzie do edycji zdjęć, tworzenia kolaży, 
memów i emotikonek oraz okładek popularnych 
serwisów społecznościowych. Po założeniu konta można 
kolekcjonować stworzone prace, przeglądać materiały innych 
użytkowników serwisu oraz obserwować ulubionych autorów. 
PiZap umożliwia przygotowanie inspirujących materiałów 
wizualnych do lekcji. Dostępny jest również jako aplikacja 
na telefon komórkowy. 

www.pizap.com

Najważniejsze funkcjonalności:



edycja zdjęć • prezentacja • grafika • materiały wizualne

Materiał wizualny do lekcji „Zainteresowania” (struktura: Gram w… / Gram na…)

9

Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

Jak wykorzystać PiZap w nauczaniu języka polskiego?
●● przygotowując inspirujące materiały wizualne 
●● tworząc autorskie materiały dydaktyczne (np. własne komiksy, kolaże i gry)
●● jako pracę domową: przygotowanie materiału wizualnego z tekstem na zadany temat 

Interfejs (menu strony): język angielski 

Koszt: wersja bezpłatna, wersja bezpłatna – PiZap PRO 

Uwaga! PiZap oferuje nauczycielom darmową wersję PiZap PRO – w tym celu należy dokonać rejestracji na stronie: 
https://digipal.wufoo.com/forms/pizap–pro–teacher–sign–up

Obsługa programu: dla początkujących
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Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

Wersja bezpłatna:
●● tworzenie prezentacji (Create new slideshow – przycisk Upload Photos): wybór zdjęć z komputera lub serwisu Facebook, 

podstawowa edycja – dodawanie tytułów slajdów, quizów jednokrotnego wyboru oraz tła muzycznego z listy domyślnych 
utworów PhotoPeach 

●● dodawanie maks. 30 zdjęć do jednej prezentacji 
●● domyślny efekt przejścia (pojawianie się slajdów) 
●● blokowanie lub umożliwianie dodawania komentarzy pod prezentacją
●● dostęp do stworzonych pokazów slajdów (zakładka My shows)
●● udostępnianie prezentacji: galeria PhotoPeach (domyślnie), media społecznościowe, e-mail, kod HTML (embed) do osadzenia 

na stronie WWW lub blogu
●● ustawienia prywatności: prezentacja publiczna (każdy może zobaczyć prezentację), niekatalogowana w zbiorze publicznych 

prezentacji (dostęp poprzez link), dostępność na zaproszenie (e-mail)
●● brak możliwości pobierania prezentacji

Wersja płatna PhotoPeach Premium – wszystkie funkcjonalności wersji bezpłatnej oraz:
●● pobieranie prezentacji do nagrania na DVD (format .iso) oraz w jakości HD (format .mpeg) do udostępniania online 
●● dodawanie nieograniczonej liczby zdjęć do prezentacji
●● dodawanie własnych plików audio jako tła muzycznego prezentacji 
●● dodatkowe efekty przejścia między slajdami

PhotoPeach to narzędzie umożliwiające 
tworzenie interaktywnych pokazów slajdów. 
Po założeniu konta można kolekcjonować 
przygotowane prezentacje, edytować je, a także 
udostępniać innym osobom czy korzystać 
z prezentacji podczas lekcji.

photopeach.com

Najważniejsze funkcjonalności:



prezentacje • quizy

Prezentacja do lekcji „Zainteresowania” (quiz jednokrotnego wyboru)
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Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

Wersja płatna PhotoPeach Class Premium – wszystkie funkcjonalności PhotoPeach Premium oraz:
●● tworzenie kont uczniów bez potrzeby podawania adresów e-mail
●● zarządzanie kontami uczniów oraz ich pracami
●● prezentacje uczniów domyślnie nie pojawiają się wśród publikowanych treści na PhotoPeach

Jak wykorzystać PhotoPeach w nauczaniu języka polskiego?
●● jako wprowadzenie do lekcji / wstęp do dyskusji
●● prezentując nowe słownictwo lub trudny materiał gramatyczny
●● udostępniając interaktywny quiz (słownictwo, gramatyka) przed lekcją / w trakcie lekcji / po lekcji
●● tworząc historie multimedialne (praca indywidualna lub grupowa)

Interfejs (menu strony): język angielski 

Koszt: wersja bezpłatna, wersje płatne – PhotoPeach Premium, PhotoPeach Class Premium

Obsługa programu: dla początkujących
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Wersja bezpłatna:
●● tworzenie prezentacji (przycisk Create a new Prezi): bogata baza szablonów oraz gotowych prezentacji, wybór zdjęć 

z komputera, możliwość importowania plików PowerPoint
●● dostęp do stworzonych prezentacji (zakładka All prezis): 4 GB miejsca na serwerze, dostęp do prezentacji z każdego 

urządzenia (laptop, komputer, urządzenie mobilne), możliwa jest ponowna edycja prezentacji 
●● udostępnianie prezentacji: pobranie prezentacji i uruchamianie jej w wersji offline (przycisk Download) oraz udostępnianie 

prezentacji online 
●● ustawienia prywatności: prezentacja publiczna (każdy może zobaczyć prezentację) 

Uwaga! Dla nauczycieli dostępna jest bezpłatna wersja Prezi Edu Enjoy z opcją zarządzania prywatnością  
(prezentacja ukryta, prywatna, publiczna).

Prezi to platforma umożliwiająca przygotowanie 
dynamicznych prezentacji na bazie gotowych 
szablonów lub własnego projektu. Program pozwala 
na tworzenie atrakcyjnych układów graficznych, 
płynnych przejść, przybliżeń i oddaleń poszczególnych 
elementów, dzięki czemu uzyskujemy efekt 
animacji. Prezentację w Prezi można porównać 
do interaktywnej mapy myśli, w której wybieramy 
kolejność wyświetlania poszczególnych elementów. 

 prezi.com

Najważniejsze funkcjonalności:



prezentacje • współpraca online • materiały wizualne

Prezentacja w Prezi (wprowadzenie nazw owoców),  https://prezi.com/xfoesa5orx83/owoce/
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Wersja płatna Prezi Pro, Prezi Pro Plus – wszystkie funkcjonalności wersji bezpłatnej oraz:
●● narzędzie do edytowania zdjęć
●● dostęp do zbiorów offline 
●● ustawienia prywatności: prezentacja publiczna, prywatna i ukryta (dostęp poprzez link) 
●● możliwość korzystania ze szkoleń i wsparcia technicznego

Jak wykorzystać Prezi w nauczaniu języka polskiego?
●● jako wprowadzenie do lekcji, wstęp do dyskusji
●● wprowadzając nowe (trudne, ważne) treści dydaktyczne
●● prezentując lub utrwalając słownictwo 
●● tworząc historie multimedialne (praca indywidualna lub grupowa)

Interfejs (menu strony): język angielski 

Koszt: wersja bezpłatna, wersje płatne – Prezi Pro, Prezi Pro Plus

Uwaga! Wersje udostępniane na korzystnych warunkach osobom zawodowo związanych z nauczaniem  
(w tym bezpłatna wersja Prezi Edu Enjoy).

Obsługa programu: dla średnio zaawansowanych
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Wersja bezpłatna:
●● tworzenie komiksów (przycisk Create a Storyboard): przygotowywanie dwóch komiksów tygodniowo 

(ograniczona, ale mimo to ciągle duża liczba szablonów tła, postaci/zwierząt, chmurek dialogowych, kształtów), 
możliwość edycji tła i postaci (wygląd, ubiór, nastrój, poza)

●● dostęp do stworzonych komiksów (zakładka My Storyboards): ponowna edycja lub prezentowanie podczas lekcji 
●● udostępnianie komiksów: ograniczone możliwości – komiksy pobierają się ze znakiem wodnym StoryBoardThat

Wersja płatna Personal, Educational:
●● tworzenie nielimitowanej liczby komiksów 
●● dodawanie zdjęć/obrazków z komputera, nagrywanie głosu 
●● dodatkowe układy komiksów, szablony tła, postacie, zdjęcia
●● zarządzanie kontami uczniowskimi i monitorowanie aktywności uczniów
●● udostępnianie komiksu: plik graficzny wysokiej jakości, wydruk, PDF, PowerPoint, galeria StoryboardThat, 

media społecznościowe, kod HTML (embed) do osadzenia na stronie WWW lub blogu
●● zaawansowane ustawienia prywatności: komiks publiczny/prywatny (udostępniany przez link) 
●● zarządzanie ustawieniami udostępniania komiksów przygotowanych przez uczniów 

StoryboardThat to serwis umożliwiający tworzenie 
komiksów na podstawie gotowych szablonów graficznych 
(miejsca, postacie). Mimo, że wersja bezpłatna ma 
bardzo ograniczone możliwości – komiks zapisuje się ze 
znakiem wodnym z nazwą serwisu, to warto wypróbować 
StoryboardThat, ponieważ oferuje wiele gotowych szablonów 
oraz zaawansowane możliwości edycji postaci (wygląd, 
ubiór, nastrój, poza). Po przygotowaniu komiksu można go 
zachować na komputerze, robiąc print screen lub skopiować 
ekran za pomocą narzędzia Wycinanie. Inne programy 
do tworzenia komiksów to np. Make Beliefs Comix, 
Stripcreator, Witty comics, Chogger, Comicmaster. storyboardthat.com

Najważniejsze funkcjonalności:



komiksy • materiały wizualne

Komiks – lekcja 16 „Mam zły humor” (wprowadzenie do dyskusji)

Komiks – lekcja 18 „Mam rezerwację” (uzupełnianie luk)
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Jak wykorzystać StoryboardThat w nauczaniu języka polskiego?
●● przygotowując lub uatrakcyjniając autorskie materiały dydaktyczne
●● jako wprowadzenie do lekcji/wstęp do dyskusji
●● jako materiał do ćwiczeń leksykalnych i komunikacyjnych (praca indywidualna lub zespołowa): układanie historii  

(pociętych okien dialogowych), dialogu (dopasowywanie zdań do obrazków, układanie/wpisywanie zdań w chmurki dialogowe), 
opisywanie/opowiadanie wstępu lub zakończenia do przygotowanego przez nauczyciela komiksu

●● jako materiał do ćwiczeń gramatycznych (praca indywidualna): ćwiczenie czasów i trybów  
(przekształcanie przykładu podanego w jednym oknie dialogowym lub całego dialogu)

●● jako pracę domową: przygotowywanie komiksu na podstawie zbioru słów z lekcji/tematu lekcji,  
tworzenie historii multimedialnych, np. mój weekend, moje wymarzone wakacje

Interfejs (menu strony): język angielski 

Koszt: wersja bezpłatna, wersja płatna – Personal, Educational 

Obsługa programu: dla średnio zaawansowanych
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Wersja bezpłatna:
●● tworzenie tablic (przycisk Make a Padlet): umieszczanie na tablicy tekstów, obrazków, linków do treści audio lub wideo, 

quizów oraz innych załączników (pliki tekstowe, PDF, prezentacje z dodatkowym materiałem)
●● przeglądanie zapisanych tablic (zakładka Padlets): edycja elementów zamieszczonych na tablicy lub prezentacja tablicy 

i jej elementów podczas lekcji
●● zapraszanie współtwórców (Udostępnij – zakładka PEOPLE & PRIVACY): zapraszanie współtwórców i nadawanie im 

określonych uprawnień (współtwórcy mogą np. tylko czytać treści umieszczone na tablicy lub dodawać nowe elementy)
●● udostępnianie tablic (Udostępnij – zakładka SHARE/EXPORT/EMBED): media społecznościowe, link, e-mail,  

kod HTML (embed) do osadzenia na stronie WWW lub blogu. Tablicę można też zapisać w formie kodu QR,  
w pliku graficznym, w formacie PDF lub wydrukować.

●● opcje prywatności: tablica prywatna/publiczna, zabezpieczona hasłem 

Padlet to aplikacja internetowa umożliwiająca 
umieszczanie na wirtualnej tablicy tekstów, zdjęć, 
filmów, dostępnych w sieci artykułów oraz innych 
załączników, np. plików tekstowych z komputera (doc, 
PDF). Zamieszczone materiały mogą być komentowane 
przez osoby do tego uprawnione. Funkcjonalności 
Padleta umożliwiają przygotowanie m.in. interaktywnego 
materiału dydaktycznego do lekcji. Tablicę można 
przygotowywać indywidualnie lub zespołowo. Padlet 
stanowi więc dobre miejsce do współpracy online 
i realizowania wspólnych projektów.  pl.padlet.com

Najważniejsze funkcjonalności:



wirtualna tablica • interaktywne plakaty • materiały edukacyjne

Przykładowy Padlet – Lekcja 12 „Mam psa”, https://padlet.com/dgruza/wvazsxzpldy5
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Wersja płatna – wszystkie funkcjonalności wersji bezpłatnej oraz:
●● zaawansowane funkcje zarządzania użytkownikami 
●● zaawansowane opcje prywatności (padlety są widoczne tylko dla uczniów)
●● personalizacja strony: logo, własna subdomena
●● monitorowanie aktywności uczniów
●● większa przestrzeń na koncie (możliwość załączania większych plików)
●● wsparcie techniczne

Jak wykorzystać Padlet w nauczaniu języka polskiego?
●● przygotowując interaktywny materiał dydaktyczny do użycia: 

●X przed lekcją – słówka do nauczenia, artykuły do przeczytania/filmy do obejrzenia stanowiące inspirację  
lub bazę do dyskusji na lekcji

●X podczas lekcji – wszystkie elementy lekcji są uporządkowane w jednym miejscu
●X po lekcji – słownictwo, artykuły do przeczytania/filmy do obejrzenia stanowiące utrwalenie, rozszerzenie materiału  

lub pracę domową
●● jako miejsce pracy indywidualnej po lekcji – praca domowa: opisz obrazek, ułóż przykłady z podanym słownictwem itp.
●● jako miejsce pracy zespołowej nad projektem, np. tworzenie obrazkowego słownika, wspólne pisanie historii 

Interfejs (menu strony): w języku angielskim (częściowo przetłumaczony na polski)

Koszt: wersja bezpłatna, wersja płatna – Padlet Backpack (dla szkół)

Obsługa programu: dla początkujących
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Wersja bezpłatna:
●● tworzenie zestawu słówek (przycisk Create): możliwość opracowania listy słówek w dwóch językach. Zestaw może zawierać 

słowo oraz jego definicję / tłumaczenie (do wyboru ponad 30 języków) i/lub obrazek, który można wybrać z bazy obrazów Quizlet
●● nauka na podstawie gotowego materiału może odbywać się w następujących formach:

●X fiszki (Flashcards) – podczas nauki w trybie Flashcards uczeń uczy się z kart zawierających słownictwo (słowo – tłumaczenie) 
i/lub obrazki. Słówka czytane są przez syntezator głosu (18 języków). Audio można włączyć lub wyłączyć, a zaawansowane 
opcje umożliwiają również spowolnienie odtwarzania dźwięku

Quizlet to popularny serwis do tworzenia zestawów słówek, 
umożliwiający naukę za pomocą fiszek, quizów i gier na bazie 
przygotowanego przez nauczyciela słownictwa czy listy pojęć. 
Możliwe jest przeszukiwanie zestawów słówek opracowanych 
przez innych użytkowników oraz modyfikowanie i dodawanie do 
własnych zasobów edukacyjnych. Konto Quizlet Teacher umożliwia 
tworzenie klas, udostępnianie materiałów uczniom, monitorowanie 
postępów uczniów, jak również przeprowadzanie quizów w czasie 
rzeczywistym w formie gry zespołowej Quizlet Live. Dostępny 
również jako aplikacja na telefon komórkowy. 
Strona umożliwiająca dołączenie do gry Quizlet Live: quizlet.live quizlet.com

Najważniejsze funkcjonalności:



fiszki • quizy • testy • gry

Gra Quizlet Live – quiz do lekcji 12 „Mam psa” 
Widok ekranu głównego:
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●X nauka (Learn) – podczas nauki w trybie Learn uczeń wpisuje poprawne odpowiedzi na podstawie  
obrazków lub jako tłumaczenie 

●X literowanie (Speller) – podczas nauki w trybie Speller uczeń wpisuje odpowiedź ze słuchu  
(literowanie lub udzielanie odpowiedzi)

●X test (Test) – automatycznie generowany test z pytaniami typu: odpowiedź pisemna, dobieranie, test wielokrotnego wyboru, 
prawda/fałsz (można wybrać typy pytań, które pojawią się w teście) 

●X dopasowywanie (Match) – gra polegająca na dopasowywaniu słów z języka rodzimego i obcego w jak najkrótszym czasie 
●X grawitacja (Gravity) – gra polegająca na wpisywaniu tłumaczenia słowa spadającego z góry ekranu

●● opcje druku (Print): tabela, słownik, małe fiszki lub duże fiszki, drukowanie testu
●● udostępnianie zestawu słówek (Share): media społecznościowe, e-mail, link, kod HTML (embed) do osadzenia na stronie 

WWW lub blogu
●● ustawienia prywatności: dostęp publiczny (każdy może zobaczyć zbiór fiszek), klasa (członkowie utworzonej klasy),  

osoby posiadające hasło, tylko autor 
●● opcje edycji: może edytować każdy, tylko autor

Wersja płatna Quizlet Teacher – wszystkie funkcjonalności wersji bezpłatnej oraz:
●● dodawanie własnych zdjęć 
●● nagrywanie głosu
●● tworzenie nielimitowanej liczby klas, dodawanie uczniów i monitorowanie ich postępów 
●● gra Quizlet live – umożliwia przeprowadzenie quizu na lekcji w grupie min. sześciu uczniów. Quizlet automatycznie podzieli 

uczniów na trzy 4-osobowe grupy, nadając każdemu zespołowi nazwę gatunku zwierząt. Uczniowie podczas gry pracują 
zespołowo – każdy z członków grupy powinien udzielić odpowiedzi na pytanie, jeżeli w swoim zestawie posiada odpowiedź 
pasującą do definicji. Błędna odpowiedź skutkuje rozpoczęciem gry od początku

Jak wykorzystać Quizlet w nauczaniu języka polskiego?
●● wprowadzając, sprawdzając i utrwalając słownictwo i struktury
●● sprawdzając wiedzę podczas lekcji (Quizlet live) 
●● jako pracę domową: tworzenie przez uczniów własnych zestawów fiszek do danego tematu dla siebie lub kolegów 

Interfejs (menu strony): w języku angielskim

Koszt: wersja bezpłatna, wersja płatna – Quizlet Teacher

Obsługa programu: dla początkujących



Widok na telefonie ucznia:

 Fiszki do lekcji „Zwierzęta”, https://quizlet.com/_2mjkzv

Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego
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●● przeglądanie aplikacji (zakładka Przeglądaj aplikacje): możliwość wykorzystania gotowych aplikacji stworzonych przez 
innych użytkowników (33 kategorie, m.in. historia, język angielski, język polski jako obcy). Przeszukując aplikacje można wybrać 
odpowiedni poziom edukacji, np. edukacja wczesnoszkolna, gimnazjum, kształcenie ustawiczne i zawodowe. Przydatne aplikacje 
można kolekcjonować w folderze Moje aplikacje i ewentualnie modyfikować na własne potrzeby.

●● tworzenie aplikacji na podstawie gotowych szablonów (zakładka Tworzenie aplikacji), w tym:
●X pasujące pary – quiz polegający na dopasowywaniu dwóch odpowiadających sobie elementów. Mogą to być teksty, obrazy, 

audio lub wideo (i ich kombinacje, np. tekst – tłumaczenie/obraz, audio – tekst/obraz itp.).
●X grupowanie – quiz polegający na porządkowaniu elementów 

według kategorii, ustaleniu 2-4 kategorii (zdefiniowanych tekstem 
lub obrazem, np. owoce/warzywa, przysłówki/przymiotniki), 
do których należy przypisać wprowadzone elementy 

●X oś liczbowa – quiz polegający na dopasowywaniu elementów 
do daty/określonego przedziału czasowego (można go 
wykorzystać jako materiał wizualny do ćwiczenia czasów)

●X kolejność – quiz polegający na porządkowaniu elementów 
w określonej kolejności (alfabetycznej, numerycznej lub innej, 
ustalonej przez nauczyciela)

LearningApps to platforma do tworzenia ćwiczeń, testów 
i quizów oraz interaktywnych materiałów dydaktycznych. 
Platforma umożliwia przeglądanie gotowych aplikacji i ich 
bezpośrednie wykorzystywanie w nauczaniu lub modyfikowanie 
oraz przygotowywanie własnych aplikacji, tworzenie klas 
i monitorowanie postępów uczniów. Platforma jest dostępna 
w dwudziestu językach, w tym w języku polskim. Wszystkie 
funkcjonalności platformy są dostępne za darmo, a jej ogromną 
zaletą jest możliwość opracowywania wielu rodzajów quizów.

learningApps.org

Najważniejsze funkcjonalności:
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●X dowolny tekst odpowiedzi – np. podpisywanie obrazków, wpisywanie tekstu lub odpowiedzi ze słuchu  
(możliwość ustawienia rozróżniania wielkości liter)

●X pasujące pary – graficzna forma testu jednokrotnego wyboru polegająca na dopasowywaniu poprawnej odpowiedzi 
do znacznika na zdjęciu, np. części ciała, owoce i warzywa, meble, mapa z zaznaczonymi miastami Polski i zdjęcia zabytków 

●X test jednokrotnego wyboru – tworzenie pytań tekstowych lub pytań do obrazków
●X audio/wideo z adnotacjami – dodawanie pytań lub komentarzy, które będą wyświetlane podczas odtwarzania audio 

lub wideo. Należy wprowadzić czas, w jakim powinno pojawić się pytanie lub komentarz. Można też dodać przygotowany 
wcześniej quiz. Przykład: http://LearningApps.org/display?v=pfi1zi0p316

●X kolekcja kilku aplikacji – możliwość grupowania kilku aplikacji, np. według skali trudności, poziomów nauczania, tematów
●X Milioner – zastosowanie mechanizmu gry Milionerzy (możliwość stworzenia gry gramatycznej lub quizu o Polsce)
●X odsłoń obrazek – graficzna forma testu wielokrotnego wyboru – quiz polegający na ustaleniu 2-6 kategorii (zdefiniowanych 

tekstem), do których należy przypisać wprowadzone elementy. Elementy będą rozmieszczone losowo w formie puzzli. 
Po dopasowaniu wszystkich elementów uczeń zobaczy obrazek stanowiący tło quizu. 

●X krzyżówka, wykreślanka – możliwość wydrukowania krzyżówek, wykreślanek lub rozwiązywania ich online
●X zadanie z lukami – uzupełnianie zdań lub tekstu w formie klasycznych luk lub listy rozwijanej (forma testu jednokrotnego 

wyboru)
●X Wisielec (gra)
●X znajdź pary (gra Memory)

●X sondaż – narzędzie do przeprowadzania głosowań
●X czat
●X kalendarz
●X notatnik – narzędzie umożliwiające komunikację asynchroniczną (forum)
●X plansza – wirtualna tablica korkowa

●● dodawanie własnych obrazków do quizów lub przeszukiwanie archiwum zdjęć z Wikipedii 
●● nagrywanie głosu lub przeszukiwanie archiwum YouTube (w tym edycji filmów)
●● tworzenie klas i dodawanie członków klasy (zakładka Moje klasy): wysyłanie zbiorowych i indywidualnych wiadomości 

do członków klasy, dodawanie quizów do folderu klasy jako zadanie do wykonania, monitorowanie postępów uczniów 
●● udostępnianie stworzonych aplikacji: link, link do wersji pełnoekranowej, kod HTML (embed) do osadzenia na stronie WWW 

lub blogu, kod QR 



Przykładowy test (Pasujące pary – ustawianie znaczników na obrazku)
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Jak wykorzystać LearningApps w nauczaniu języka polskiego?
●● przygotowując interaktywny materiał dydaktyczny do wykorzystania podczas lekcji 
●● (np. gra Milionerzy, audio, wideo z adnotacjami) 
●● jako pracę domową: powtórzenie lub rozszerzenie materiału, przygotowanie do testu/przygotowanie do lekcji 
●● jako platformę współpracy z innymi nauczycielami – tworzenie wspólnych materiałów

Interfejs (menu strony): w 20 językach, w tym w języku polskim

Koszt: wersja bezpłatna

Obsługa programu: dla początkujących

Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

Widok wyboru odpowiedzi:

Widok po udzieleniu odpowiedzi:

quizy • testy • gry • materiały edukacyjne • urządzenia mobilne
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●● przeglądanie gotowych quizów (zakładka Public Kahoots): przeszukiwanie quizów stworzonych przez innych użytkowników, 
dodawanie gotowych quizów do własnego katalogu i modyfikowanie ich

●● tworzenie quizów i pytań (zakładka New K!), takich jak:
●X quiz (Quiz) – tworzenie quizów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru z limitowanym czasem na odpowiedź 

i przyznawaniem za udzielone odpowiedzi punktów. Quiz może zawierać pytania tekstowe, pytania do obrazków,  
do wideo lub jego fragmentu z kanału YouTube (możliwość ustawienia wyświetlanego przedziału czasowego) oraz 
maksymalnie cztery odpowiedzi do jednego pytania. Tryb Quiz umożliwia rywalizację indywidualną (każdy uczeń gra osobno) 
lub zespołową (uczniowie współdzielą urządzenie)

●X dyskusja (Discussion) – zadawanie jednego pytania, bez elementów rywalizacji 
●X ankieta (Survey) – narzędzie do ewaluacji postaw, preferencji, oczekiwań, udzielania informacji zwrotnych bez systemu punktów

●● przeglądanie zapisanych quizów (zakładka My Kahoots): ponowna edycja quizu, rozpoczęcie gry w czasie rzeczywistym,  
np. na lekcji (przycisk Play) lub udostępnienie quizu innej osobie (przycisk Share) 

●● opcje dotyczące ustawień gry: dodatkowe punkty za kilka poprawnych odpowiedzi z rzędu, mieszanie pytań lub odpowiedzi, 
automatyczne przejście do kolejnego pytania, pokazywanie trzech pierwszych miejsc w formie podium na koniec gry itp. 

●● dostęp do statystyk rozegranych quizów: przeglądanie, pobieranie, drukowanie statystyk z rozegranych quizów, w tym 
osiągnięć poszczególnych uczniów – po zakończonej grze można ściągnąć wyniki w pliku Excel (poprawne i niepoprawne 
odpowiedzi) lub przejrzeć je później (sekcja My recent results) 

Kahoot! to platforma do tworzenia i przeprowadzania 
efektownych quizów, ankiet oraz zadawania pytań 
(prowokowanie dyskusji). Quiz wyświetlany jest na ekranie 
głównym (komputer, rzutnik, tablica multimedialna), 
natomiast uczniowie odpowiadają na pytania, używając 
urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) lub komputerów 
i uzyskują punkty za poprawną odpowiedź oraz szybkość 
udzielania odpowiedzi. Dostępna jest również aplikacja 
Kahoot! na telefon komórkowy.

Strona umożliwiająca dołączenie do gry: kahoot.it getkahoot.com

Najważniejsze funkcjonalności:



Przykładowy Kahoot! – quiz do lekcji 16 „Mam zły humor”  
Widok ekranu głównego i na telefonie ucznia:
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Jak wykorzystać Kahoot! w nauczaniu języka polskiego?
●● przeprowadzając quiz w celu wstępnej oceny wiedzy lub sprawdzenia wiedzy (słownictwo, gramatyka)
●● jako pracę domową: powtórka materiału z lekcji lub przygotowanie do lekcji
●● jako platformę współpracy z innymi nauczycielami, tworzenie wspólnych materiałów

Interfejs (menu strony): w języku angielskim 

Koszt: wersja bezpłatna

Obsługa programu: dla początkujących

quizy • gry • urządzenia mobilne
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Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

●● przeglądanie gotowych quizów (zakładka Publiczne): przeszukiwanie quizów stworzonych przez innych użytkowników, 
dodawanie gotowych quizów do własnego katalogu i modyfikowanie ich

●● tworzenie quizów (zakładka Stwórz) – przygotowywanie quizów jednokrotnego wyboru z limitowanym czasem na odpowiedź. 
Quiz może zawierać pytania tekstowe lub pytania do obrazków oraz maksymalnie cztery odpowiedzi do jednego pytania. 
W trakcie tworzenia pytań można przeszukiwać zasoby Quizizz, by znaleźć podobne pytania i dodać je do swojego quizu.

●● przeglądanie zapisanych quizów (zakładka Mój Quizizz) – ponowna edycja quizu, rozpoczęcie gry w czasie rzeczywistym, 
np. na lekcji (przycisk Graj na żywo), udostępnienie quizu jako pracy domowej (przycisk Zadanie domowe) lub wydrukowanie 
quizu w formie papierowej. Udostępniając quiz jako zadanie domowe, ustalamy datę i godzinę, do której quiz powinien być przez 
uczniów wykonany. 

●● opcje ustawień gry w czasie rzeczywistym / zadań domowych dotyczące pytań quizu: Pomieszaj pytania – każdy z uczniów 
otrzyma pytania w innej kolejności; Pomieszaj odpowiedzi – odpowiedzi zostaną pomieszane dla każdego pytania; Pokaż 
odpowiedzi – uczniowie zobaczą poprawną odpowiedź po każdym pytaniu (jeżeli chcesz przeprowadzić ten sam quiz z inną grupą 
uczniów, można wyłączyć tę opcję); Pokaż podsumowanie testu – uczniowie zobaczą wszystkie pytania (poprawne i niepoprawne 
odpowiedzi) na koniec gry (jeżeli chcesz przeprowadzić ten sam quiz z inną grupą uczniów, można wyłączyć tę opcję)

●● dodatkowe opcje ustawień gry / zadań domowych: Pokaż ranking – na ekranie ucznia pokaże się ranking; Czasomierz – 
uczniowie otrzymają dodatkowe punkty za szybkość odpowiedzi; Pokaż memy – uczniowie zobaczą śmieszne obrazki po każdym 
pytaniu; Odtwórz muzykę – na urządzeniach uczniów podczas quizów będzie odtwarzana muzyka

●● dostęp do statystyk rozegranych quizów (zakładka Moje raporty): możliwość przeglądania, pobierania oraz drukowania 
statystyk z zakończonych quizów oraz osiągnięć poszczególnych uczniów

●● tworzenie memów (zakładka Moje memy): przygotowywanie własnych zabawnych obrazków, które będą się pokazywały 
podczas gry po udzieleniu poprawnej lub niepoprawnej odpowiedzi 

Quizizz to platforma do tworzenia i przeprowadzania quizów 
– testów jednokrotnego wyboru, dostępna również w języku 
polskim. Quiz wyświetla się na urządzeniach uczniów (smartfon, 
tablet, komputer), natomiast na ekranie głównym można śledzić 
postępy w rywalizacji (ranking uczestników quizu). Uczniowie 
uzyskują punkty za poprawną odpowiedź i (ewentualnie) za 
szybkość udzielenia odpowiedzi. Quizizz nie jest może tak 
efektowny jak Kahoot!, natomiast jego dodatkową zaletą jest 
możliwość zadawania prac domowych.
Uwaga! Strona umożliwiająca dołączenie do gry: join.quizziz.
com lub quizziz.com (przycisk Join a Game) quizizz.com

Najważniejsze funkcjonalności:



Przykładowy Quizizz do lekcji nr 14 „Mam marzenie”
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Jak wykorzystać Quizizz w nauczaniu języka polskiego?
●● przeprowadzając quiz w celu wstępnej oceny wiedzy lub sprawdzenia wiedzy (słownictwo, gramatyka)
●● jako pracę domową: powtórka materiału z lekcji lub przygotowanie do lekcji
●● jako platformę współpracy z innymi nauczycielami, tworzenie wspólnych materiałów

Interfejs (menu strony): w 6 językach, w tym w języku polskim

Koszt: wersja bezpłatna

Obsługa programu: dla początkujących

Widok ekranu głównego:

Widok na telefonie ucznia:

quizy • gry • urządzenia mobilne
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Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

●● tworzenie kodu QR: z adresem WWW, dowolnym tekstem, adresem e-mail, SMS-em lub danymi kontaktowymi (wizytówka)
●● generowanie i zapisywanie kodu QR: plik graficzny (polecany format PNG) lub plik PDF, w tym zawierający 12 kodów na stronę 

A4 (kody można wydrukować np. na papierze samoprzylepnym i umieszczać na materiałach dydaktycznych lub archiwizować 
i wykorzystać w późniejszym czasie). Zapisane na komputerze kody QR można dodawać do materiałów dydaktycznych (np. 
w plikach Word za pomocą funkcji Wstaw obrazek) 

Jak wykorzystać QR Online w nauczaniu języka polskiego?
●● opracowując materiały dydaktyczne zawierające kod QR z: 

●X uzupełnieniem lub rozszerzeniem materiału z lekcji 
●X łączem do quizu lub testu 
●X nagraniem audio 
●X tłumaczeniem wybranych słów lub fraz
●X kluczem do wykonania zadania

●● przygotowując grę polegającą na odnalezieniu kodów QR (np. zawierających dalsze instrukcje czy części zdania do ułożenia) 
●● tworząc interaktywny plakat, interaktywny eksponat

QR Online to serwis umożliwiający tworzenie kodów 
QR, czyli kodów kreskowych, wykorzystujących 
symbolikę kwadratowych czarnych i białych punktów 
rozmieszczonych w kwadratowej matrycy, pozwalających 
na zapisanie dużej ilości danych, takich jak dowolny 
tekst (np. słowa, zwroty, zdania, pytania, krótki tekst) lub 
adres strony WWW (zawierającej np. artykuł, audio lub 
wideo). Kody OR można odczytywać za pomocą aplikacji 
na telefonie komórkowym (np. Quick Skan – telefony 
z systemem IOS lub QR Skaner – telefony z systemem 
Android). W serwisie QR Online można generować kody 
bez zakładania konta i zapisywać je na komputerze. qr-online.pl

Najważniejsze funkcjonalności:



Przykładowy materiał dydaktyczny zawierający kod QR
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Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

Zobacz też artykuł dotyczący wykorzystania kodów QR w nauczaniu języków obcych („Języki obce w szkole” nr 3/106): 
http://jows.pl/artykuly/jak-wykorzystac-kody-qr-w-nauczaniu-jezykow-obcych

Interfejs (menu strony): w języku polskim

Koszt: wersja bezpłatna

Obsługa programu: dla początkujących

1. Zeskanuj kod QR, obejrzyj fragment filmu „Wojna domowa” i odpowiedz na pytania:

 Jak nazywa się przewodnik wycieczki?
__________________________________
Ile osób pracuje w Pałacu Kultury i Nauki?
__________________________________
Kiedy wydarzy się koniec świata?
__________________________________
Jakie jest najniebezpieczniejsze miejsce w Warszawie?
__________________________________
Dlaczego pani Dziubczyńska była zdenerwowana? 
__________________________________

2. Zeskanuj kod QR, przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:

Gdzie mieszka Swietłana?
__________________________________
Kim jest Swietłana?
__________________________________
Gdzie pracuje?
__________________________________
Jakie języki zna Swietłana?
__________________________________
Jakiego języka się uczy? 
__________________________________

urządzenia mobilne • kody QR • gry • materiały edukacyjne 
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Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

●● dodawanie słownego komentarza do zdjęć (zakładka Create a Fotobabble): możliwość wgrywania zdjęć i obrazków 
z komputera, Facebooka lub adresu WWW. Po wybraniu pliku można dograć jednominutowy komentarz klikając przycisk 
„Record”. Uwaga! Program poprosi o dostęp do mikrofonu na naszym komputerze. Po nagraniu komentarza możemy wybrać 
odpowiednią opcję ustawienia prywatności – plik dostępny publicznie (Public) lub tylko dla autora (Private).

●● archiwizacja prac (zakładka My Fotobabbles)
●● udostępnianie plików: media społecznościowe, link, e-mail, kod HTML (embed) do osadzenia na stronie www lub blogu 

Fotobabble to serwis umożliwiający nagrywanie 
słownych komentarzy do zdjęć i obrazków. 
Uwaga! Wymaga aktualnej wersji programu Adobe 
Flash Player. Program jest dostępny również w formie 
aplikacji na telefony komórkowe z systemem iOS.

fotobabble.com

Najważniejsze funkcjonalności:
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Jak wykorzystać Fotobabble w nauczaniu języka polskiego?
●● jako pracę domową: ćwiczenia fonetyczne i rozwijające sprawność mówienia (nauczyciel może wybrać obrazek związany 

z tematem lekcji lub uczniowie mogą nagrać komentarz do zdjęć wybranych przez siebie)
●● jako pracę domową: ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (nauczyciel nagrywa komentarz słowny do zdjęcia,  

a uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące nagrania) 

Interfejs (menu strony): w języku angielskim

Koszt: wersja bezpłatna

Obsługa programu: dla początkujących

Przykładowy materiał:

Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.

http://www.fotobabble.com/m/dFIycGZLc0hXRW89

Co boli Martę?
____________________________________

Co powinna zrobić Marta?
____________________________________

Kiedy przyjmuje lekarz?
____________________________________

nagrywanie głosu
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●● tworzenie chmur wyrazowych (przycisk Create): możliwość ręcznego wpisywania wyrazów, importowania wyrazów ze 
strony WWW lub kopiowania z pliku tekstowego (należy oddzielić wyrazy przecinkami). Można dostosować kształt chmury 
(Shapes), krój czcionki (Fonts – Uwaga! Niektóre czcionki nie czytają polskich znaków specjalnych), układ wyrazów (Layout 
– aby program nie powtarzał wyrazów, należy zaznaczyć opcję Keep as is (don’t repeat words), kolor czcionki i efekty animacji 
(Colors and Animation). Aby zobaczyć wprowadzane zmiany, w trakcie tworzenia chmury należy kliknąć na przycisk Visualize. 
Po zakończeniu pracy można zapisać chmurę wyrazową, klikając na przycisk Save changes.

●● dostęp do wykonanych chmur wyrazowych: możliwy po zalogowaniu (zakładka My Clouds)
●● zapisywanie i udostępnianie plików (Download and Share): chmurę można zapisać w pliku graficznym, wydrukować (Print) 

oraz prezentować na lekcji, używając wersji Animation mode
●● udostępnianie chmur: media społecznościowe, link, e-mail, kod HTML (embed) do osadzenia na stronie lub blogu
●● opcje prywatności: chmura prywatna/publiczna 

Tagul to serwis umożliwiający tworzenie 
chmur wyrazowych – graficznych wizualizacji 
wyrazów. Z programu Tagul można korzystać 
bezpłatnie, jeżeli nasze prace są przeznaczone 
do niekomercyjnego użytku. Po założeniu konta 
możemy archiwizować i edytować stworzone 
chmury wyrazowe. Inne programy do tworzenia 
chmur wyrazowych to m.in. Tadexo lub Wordle. 

tagul.com

Najważniejsze funkcjonalności:
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Jak wykorzystać Tagul w nauczaniu języka polskiego?
●● powtarzając wiadomości z poprzedniej lekcji lub jako wprowadzenie do lekcji 
●● sprawdzając lub utrwalając słownictwo (np. tworzenie nowych form gramatycznych, synonimów i antonimów,  

układanie zdań z wyrazami z chmury, łączenie w pary)
●● stymulując dyskusję (np. uczniowie przygotowują chmury wyrazowe, które ich opisują)
●● podsumowując temat lekcji

Interfejs (menu strony): w języku angielskim 

Koszt: wersja bezpłatna do użytku niekomercyjnego

Obsługa programu: dla początkujących

Chmura wyrazowa do lekcji nr 12  
„Zwierzęta”

Ćwiczenie – grupa 1.
Proszę zakreślić nazwy zwierząt domowych 
i utworzyć liczbę mnogą (min. 5 form).

Ćwiczenie – grupa 2.
Proszę zakreślić nazwy dzikich zwierząt 
i utworzyć liczbę mnogą (min. 5 form).

chmury wyrazowe • materiały graficzne

Chmura wyrazowa do lekcji nr 3  
„Mam chłopaka, mam dziewczynę”

Ćwiczenie – grupa 1.
Proszę zakreślić przymiotniki dotyczące wyglądu 
i z wybranymi przymiotnikami ułożyć zdania 
(min. 5 przykładów).

Ćwiczenie – grupa 2.
Proszę zakreślić przymiotniki dotyczące charakteru 
i z wybranymi przymiotnikami ułożyć zdania 
(min. 5 przykładów). 



34

Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

Wersja bezpłatna:
●● zapisywanie interesujących artykułów: 1000 zakładek, opisywanie zachowanych zakładek, tagowanie (oznaczanie) 

tekstów wg słów kluczowych i różnych kryteriów (np. tytułów artykułów, tematu) 
●● podkreślanie: zaznaczanie słów, zwrotów, akapitów w artykułach (200 podkreśleń – 4 kolory)
●● wykonywanie zrzutów ekranu: opisywanie ich strzałkami, dodawanie własnych notatek, zapisywanie zrzutów ekranu 

w formacie PNG
●● dodawanie notatek do artykułu: dodatkowych informacji, tłumaczeń, poleceń dotyczących pracy domowej,  

wskazywanie nowego słownictwa lub trudnych zwrotów 
●● tworzenie grup: osób, którym udostępniamy, opracowane w Diigo, artykuły 

Wersja Basic:
●● nielimitowana liczba zakładek
●● 2000 podkreśleń 

Wersja Standard (funkcjonalności wersji Basic):
●● nielimitowana liczba zakładek i nielimitowana liczba podkreśleń
●● nielimitowana ilość miejsca na dysku (zachowywanie obrazów)

Wersja Professional (funkcjonalności wersji Standard):
●● dodawanie notatek do plików PDF
●● nielimitowane dodawanie notatek do zgromadzonych treści 
●● porządkowanie treści zgodnie z hierarchią ważności informacji (Outliner)

Diigo to portal społecznościowy do kolekcjonowania 
interesujących artykułów znalezionych w sieci, 
przechowywania ich oraz udostępniania innym. Umożliwia 
dodawanie do utworzonego konta zakładek do stron 
internetowych, dokumentów PDF, obrazków oraz notatek. 
Dostęp do zapisanych materiałów możliwy jest z dowolnego 
komputera. Aby efektywnie pracować z Diigo, konieczne 
jest dodanie wtyczki Diigo do przeglądarki internetowej, np. 
Mozilla Firefox lub Google Chrome, co umożliwia dodawanie 
zakładek oraz edycję artykułu z poziomu przeglądarki bez 
potrzeby logowania się na stronie portalu. Dostępna jest 
również aplikacja Diigo na telefony komórkowe. diigo.com

Najważniejsze funkcjonalności:
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Jak wykorzystać Diigo w nauczaniu języka polskiego?
●● kolekcjonując autentyczne materiały dydaktyczne na różne poziomy zaawansowania
●● udostępniając artykuł z wyróżnionymi słowami i zwrotami (do przeczytania przed lekcją lub po lekcji) 
●● udostępniając artykuł z wyróżnionymi akapitami artykułów z których należy wypisać nowe słownictwo
●● dodając komentarze do artykułów w celu zainicjowania dyskusji 
●● jako pracę domową dotyczącą wyróżnionych słów, zwrotów i zdań, np. napisanie przykładów z wyróżnionym słownictwem, 

przekształcenia
●● jako pracę domową: uczniowie sami zaznaczają nowe, trudne słowa w artykule i tworzą słownik do tekstu

Interfejs (menu strony): w języku angielskim

Koszt: wersja bezpłatna, wersja płatna – Basic, Standard, Professional 

Obsługa programu: dla średnio zaawansowanych

Przykładowy materiał – artykuł z wyróżnionymi fragmentami oraz notatką (praca domowa):  
Proszę napisać 5 zdań z wybranymi przymiotnikami.

zakładki społecznościowe • edycja artykułów
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●● tworzenie tablic (przycisk Tablica): tablice to miejsca, gdzie zapisuje się i porządkuje materiały wizualne – podobnie jak foldery 
w komputerze. Tablice mogą odnosić się do zainteresowań (podróże, kuchnia, moda), tematów (ubrania, znane osoby, język 
polski, Polska) czy form graficznych (np. kolekcjonowanie ciekawych infografik). Można również współdzielić tablice z innymi 
osobami w ramach zespołowych projektów, zbierania pomysłów lub do dzielenia się pomysłami 

●● przypinanie pinów (przycisk Zapisz): dodawanie obrazków za pomocą przycisku Zapisz do wybranej lub nowej tablicy
●● udostępnianie tablicy: tablica może być udostępniona publicznie lub zostać ukryta. Zapisanie pina na tablicy ukrytej oznacza, 

że piny i tablice ukryte nie pojawią się na stronie głównej, w wynikach wyszukiwania ani nigdzie indziej na Pintereście.  
Dostęp do tablicy ukrytej mogą jednak mieć osoby zaproszone przez właściciela tablicy.

●● komentowanie zasobów zgromadzonych na tablicy
●● obserwowanie innych użytkowników portalu Pinterest lub wybranych tablic (interesujące tematy i zbiory)
●● zapraszanie innych osób do współtworzenia tablic: zaproszenie możliwe jest poprzez edycję tablicy – wyszukanie osoby 

według imienia i nazwiska, nazwy użytkownika lub pełnego adresu e-mail w polu Współtwórcy. Osoba zaproszona otrzyma 
wiadomość e-mail lub powiadomienie o zaproszeniu. Właściciel tablicy kontroluje, kto może wysyłać zaproszenia do tablicy, 
usuwać osoby z tablicy oraz usuwać piny z tablicy.

●● przypinanie filmów przesłanych do serwisu YouTube, Vimeo lub TED

Pinterest to portal społecznościowy służący do publikowania, 
kolekcjonowania materiałów dydaktycznych, tzw. pinów 
(fotografii, rysunków, filmów, stron internetowych), oraz 
dzielenia się nimi. Program umożliwia przeszukiwanie 
zasobów zapisanych przez innych użytkowników lub 
kolekcjonowanie materiałów wizualnych znalezionych 
w internecie i zapisywanie obrazów z komputera.  
Umożliwia również komentowanie zgromadzonych zasobów. 
Dodatkowo serwis analizuje nasze zasoby i proponuje 
materiały, które mogą być dla nas interesujące.

pl.pinterest.com

Najważniejsze funkcjonalności:
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Narzędzia Web 2.0 przydatNe W NauczaNiu języka polSkiego

Jak wykorzystać Pinterest w nauczaniu języka polskiego?
●● kolekcjonując inspirujące materiały wizualne i udostępniając je uczniom
●● kolekcjonując infografiki stanowiące materiał do dyskusji
●● dzieląc się pomysłami, zasobami, artykułami, obrazami z innymi nauczycielami,  

np. https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=learning%20Polish&rs=typed&term_meta[]=learning%7Ctyped&term_
meta[]=Polish%7Ctyped

●● realizując projekty grupowe, np. cyfrowe portfolio
●● jako zadanie domowe: przygotowanie historii obrazkowej na zadany temat

Interfejs (menu strony): w wielu językach, w tym w języku polskim 

Koszt: wersja bezpłatna

Obsługa programu: dla początkujących

materiały wizualne • grafika • współpraca online

Tablica Pinterest z materiałami wizualnymi do lekcji 4 „Mam przepis”



38

Źródła i zaSoby SiecioWe przydatNe W NauczaNiu
języka polSkiego, hiStorii i kultury polSkiej

polona.pl – portal udostępniający w sieci zbiory Biblioteki Narodowej, takich jak: teksty literackie i nauko-
we, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografie, nuty oraz mapy.

culture.pl – serwis prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza zawierający artykuły o najciekawszych 
wydarzeniach związanych z polską kulturą. Źródło wiedzy o polskiej kulturze (aktualne wydarzenia, sylwet-
ki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach). 

ninateka.pl – portal Narodowego Instytutu Audiowizualnego zawierający filmy dokumentalne, fabularne, 
reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncer-
tów, audycje radiowe. W sekcji Ninateka Edu dla zarejestrowanych uczestników znajdują się gotowe scena-
riusze lekcji i ćwiczenia oraz bezpłatne materiały audiowizualne, stanowiące wprowadzenie w świat mediów, 
filmu, animacji, kultury i sztuki. 

audiovis.nac.gov.pl – przeszukiwarka zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego zawierającego ponad 100 
tysięcy fotografii oraz około 15 tysięcy nagrań obejmujących początek XX wieku oraz okres II Rzeczypospolitej, 
okres I i II wojny światowej, kształtowania granic Polski, PRL, zagadnienia z obszaru kultury, sztuki i religii.

fototeka.fn.org.pl – zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej związane tematycznie z historią filmu 
polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.), m.in. znane oraz unikatowe fotosy i robocze zdjęcia z planów 
filmowych, fotografie twórców (reżyserów, aktorów, operatorów itd.) oraz zdjęcia z premier.

zabytek.pl/pl – serwis Narodowego Instytutu Dziedzictwa udostępniający informacje o ponad 24 000 pol-
skich zabytków wraz z ich opisami, zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D) oraz in-
formacjami dotyczącymi lokalizacji obiektów.

adapter.pl – portal z polskimi filmami z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących oraz gotowe 
scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne, m.in. fotosy z filmów z audiodeskrypcją i napisami, słownik pojęć 
filmowych, opisy postaci. 

wolnelektury.pl – biblioteka internetowa prowadzona przez fundację Nowoczesna Polska, zawierająca 
ponad 4395 darmowych e-booków oraz audiobooków do czytania online lub do pobrania.

dzieje.pl – multimedialny portal dotyczący historii Polski XX wieku, prowadzony przez Muzeum Historii 
Polski oraz Polską Agencję Prasową, zrealizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Zawiera archiwalne fotografie, filmy, katalog postaci, quizy i konkursy oraz materiały 
edukacyjne. 

www.pamiec.pl – portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej zawierający m.in. informacje o wysta-
wach, wydawnictwach i akcjach społeczno-edukacyjnych IPN, kalendarium historyczne, bibliotekę cyfrową 
(elektroniczne wersje publikacji Instytutu) oraz gry online dotyczące najnowszej historii Polski (http://www.
pamiec.pl/pa/zagraj-online).

ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne – zbiór portali tematycznych prowadzonych przez 
Instytut Pamięci Narodowej dotyczących najnowszej historii Polski.

cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion – cyfrowe zasoby Muzeum Narodowego oraz dane dotyczące dzieł 
sztuki. W zasobach znajduje się ponad 29514 dzieł sztuki polskiej i światowej od antyku do współczes-
ności, takich jak: malarstwo, rzeźba, rysunki, ryciny i fotografie, numizmaty oraz przedmioty sztuki użyt-
kowej i wzornictwo. 

kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea – zebrane na jednej stronie odnośniki do wirtualnych spa-
cerów po ciekawych miejscach w Polsce, m.in. po Muzeum w Malborku oraz Zamku Królewskim w Warszawie.
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flickr.com – portal społecznościowy do przechowywania i udostępniania zdjęć cyfrowych online, na którym 
znajduje się m.in. profil Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: flickr.com/photos/polandmfa/albums. Zasoby 
portalu Flickr można przeszukiwać, korzystając z serwisu photosforclass.com, który wyszuka zdjęcia opubli-
kowane na Flickr, oznaczone licencją Creative Commons do użytku publicznego/uznanie autorstwa oraz au-
tomatycznie wygeneruje źródło oraz warunki licencji.

Wybrane projekty zrealizowane w ramach konkursu prowadzonego przez Muzeum Historii Polski  
„Patriotyzm jutra” (edycje 2015-2016):

gdyniaopowiedziana.pl – przygotowana przez Muzeum Miasta Gdyni platforma internetowa prezentują-
ca kluczowe wydarzenia XX-wiecznej historii Gdyni. Zawartość platformy stanowią specjalnie zmontowane, 
krótkie (2-5 min) filmy z relacjami gdynian, których osobiste historie doskonale ilustrują kluczowe wydarzenia 
w dziejach XX-wiecznej Polski, a także dodatkowe materiały edukacyjne. 

ravensbruck.pl – strona internetowa zrealizowana przez Fundację na Rzecz Kobiet JA KOBIETA. Zawiera 
materiały ze zbiorów Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie, Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie, 
Muzeum w Tykocinie oraz Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące KL Ravensbrück. Więźniarki KL Ravensbrück 
przedstawiły swoją perspektywę, obozowe wspomnienia, zostały również wykorzystane materiały dokumentalne. 

tekapomorska.pl – strona internetowa projektu „Pomorska Teka Edukacyjna” Fundacji Centrum Solidarności 
z różnorodnymi materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli historii oraz młodzieży.

gry.fundacjachylinskiej.pl – projekt Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej poświęcony gen. Stanisławowi 
Sosabowskiemu, historii I Brygady Spadochronowej, jej udziałowi w operacji Market Garden oraz historii przy-
wracania pamięci polskim żołnierzom przez zwykłych obywateli Holandii, rząd holenderski i rodzinę królew-
ską. Projekt jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Na stronie można pobrać planszową grę 
edukacyjną w formacie PDF.

dsh.waw.pl/portrety-sprawiedliwych – projekt realizowany przez Dom Spotkań z Historią zakłada 
przygotowanie multimedialnego pakietu edukacyjnego o Sprawiedliwych uhonorowanych w warszawskim 
Ogrodzie Sprawiedliwych.

osrodekkulturygorna.pl/stas-wrobelek-ksiazka-o-lodzi – książka opracowana przez Ośrodek 
Kultury Górna to wciągająca i zabawna bajkowa opowieść o dziejach Łodzi, a której przewodnikiem jest fik-
cyjny bohater – miejski wróbel Staś. Dzieje Łodzi zostały wplecione w fabułę, aby zaszczepić w świadomości 
młodego odbiorcy przekonanie o atrakcyjności i wyjątkowości łódzkiej przeszłości.

mwb.com.pl/mwb2015/art,278,inka-pamiec-patriotyzm – projekt realizowany przez Muzeum Wojska 
w Białymstoku, promujący postawy patriotyczne w nawiązaniu do historii Danuty Siedzik ps. „Inka”. Na stro-
nie można pobrać komiks poświęcony „Ince”, opracowany przez znanych polskich artystów, będący punktem 
wyjścia podczas warsztatów historycznych dla młodzieży.

wolnelektury.pl/info/sluchajwszedzie – projekt „Słuchaj wszędzie” przygotowany przez Fundację 
Nowoczesna Polska to 7 dwujęzycznych około 20-minutowych podcastów do odsłuchania lub do pobrania 
i zapisania na komputerze. 

terenotwarty.wordpress.com/publikacje-publications – projekt „Pojednanie przez trudną pamięć. 
Tarnopolszczyzna” Fundacji Teren Otwarty gromadzi świadectwa dotyczące relacji polsko-ukraińskich oraz 
niesienia wzajemnej pomocy. Na stronie można pobrać publikację w formacie PDF pt. „Pojednanie przez trud-
ną pamięć. Wołyń 1943” (2012).

Źródła i zaSoby SiecioWe przydatNe W NauczaNiu
języka polSkiego, hiStorii i kultury polSkiej
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Bezpłatna platforma e-learningowa polskijazyk.pl służąca do nauki języka polskiego jako 
obcego, zrealizowana przez białostocką Fundację OKNO NA WSCHÓD, adresowana jest 
do osób rosyjsko- i ukraińskojęzycznych między 16. a 24. czwartym rokiem życia, potencjal-
nie zainteresowanych podjęciem studiów w języku polskim. Serwis zawiera 72 interaktyw-
ne lekcje języka polskiego na czterech poziomach zaawansowania (od poziomu A1 do B2,  
na każdym poziomie 18 lekcji) i umożliwia rozpoczęcie nauki języka od podstaw do opano-
wania go w stopniu komunikatywnym. 

Lekcje zawierają 14 różnych typów ćwiczeń, ponad 1000 plików audio nagranych przez 
profesjonalnych lektorów oraz ponad 1200 grafik (tabele, zdjęcia), co uatrakcyjnia i ułatwia 
naukę. Kursy są dostępne w dwóch wersjach językowych: rosyjskiej i ukraińskiej, a na wy-
branych ekranach możliwa jest opcja włączania i wyłączania tłumaczenia. Oprócz języka 
uczestnik kursu ma możliwość poznania historii i kultury Polski oraz sylwetek najbardziej 
znanych Polaków. 

Stworzenie platformy nie byłoby możliwe, gdyby nie ogrom pracy wielu osób i podmiotów, 
w tym oczywiście zespołu Fundacji oraz jej wolontariuszy. Szczególne podziękowania na-
leżą się firmie IDEO z Rzeszowa, która odpowiedzialna była za techniczną stronę realizacji 
projektu oraz znakomitemu zespołowi ze Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców Edu & 
More z Warszawy, który przygotował jej merytoryczną część – podkreśla Łukasz Pogorzelski, 
prezes Fundacji OKNO NA WSCHÓD.

W sześć miesięcy od uruchomienia w 2015 roku, na platformie zarejestrowało się ponad 
20 000 użytkowników, głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Ten niebywały sukces oraz uwa-
gi i prośby zgłaszane przez użytkowników zachęciły Fundację OKNO NA WSCHÓD do dal-
szych prac nad rozwojem platformy. 

W 2016 r. Fundacja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 
kontynuację prac nad rozbudową platformy. Dzięki dodatkowym środkom wprowadzono 
ukraińską wersję językową oraz wersję responsywną umożliwiającą korzystanie z platfor-
my na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony). Pod względem merytorycznym opra-
cowany został poziom B2 oraz dodatkowe pakiety ćwiczeń do każdej lekcji na platformie, 
sprawdzających lub utrwalających zdobytą wiedzę. 

Wierzymy, iż nasze wysiłki umożliwią lepszą dostępność narzędzi wspomagających naukę 
języka polskiego. W szczególności chodzi o metodę blended learning, która na Zachodzie 
jest standardem, a w naszej części Europy dopiero się upowszechnia. Metoda ta polega na 
łączeniu tradycyjnego modelu nauczania (tradycyjny kurs) z aktywnościami prowadzony-
mi zdalnie za pomocą komputera przez studenta/ucznia (e-learning). Wiele prowadzonych 
badań nad blended learningiem wskazuje nie tylko na komfort nauki oraz zaoszczędzony 
czas, ale również na większą skuteczność nauki. Liczymy, iż platforma polskijazyk.pl stanie 
się przyczynkiem do rozwoju blended learningu w nauce języka polskiego na Wschodzie 
– podsumowuje Szymon Łapiński, koordynator projektów Fundacji OKNO NA WSCHÓD.

platforma polSkijazyk.pl i możliWości WykorzyStaNia  
jej zaSobóW W NauczaNiu języka polSkiego W formule bleNded learNiNg
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platforma polSkijazyk.pl i możliWości WykorzyStaNia  
jej zaSobóW W NauczaNiu języka polSkiego W formule bleNded learNiNg

Platforma stanowi nowoczesne narzędzie, którym można uzupełnić tradycyjny kurs języka 
polskiego z nauczycielem lub na bazie którego można prowadzić nauczanie języka polskie-
go w formule blended learning.

Nauczanie w formule blended learning można zrealizować na dwa sposoby: włączając lek-
cje z danego poziomu jako obowiązkowy element kursu stacjonarnego lub traktować zaso-
by platformy jako materiał uzupełniający lub rozszerzający program nauczania.

Pierwszy model integruje stacjonarne lekcje z obowiązkową samodzielną nauką ucznia na 
platformie polskijazyk.pl i jest zbliżony do tradycyjnego podejścia – program jest realizowany 
w porządku chronologicznym (liniowym), a lekcje w klasie i nauka na platformie przeplatają 
się wzajemnie według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela. 

Na pierwszej lekcji z nauczycielem, oprócz przedstawienia zaplanowanego zakresu tema-
tycznego, należy wyjaśnić cel oraz strukturę kursu. Wyjaśnienia powinny motywować do 
nauki na platformie, m.in. prezentować korzyści z nauczania w formule blended learning. 
Kolejnym krokiem jest wykonanie przez ucznia lekcji lub jej części na platformie polskijazyk.
pl. Podczas lekcji na żywo z nauczycielem sprawdzana jest samodzielnie zdobyta wiedza, 
wiadomości są systematyzowane, rozszerzane, utrwalane w praktyce, wyjaśniane są wąt-
pliwości, np. gramatyczne. Nowe słownictwo, struktury oraz niezbędna gramatyka są rów-
nież w razie potrzeby wprowadzane, ale uzyskana przez uczniów wiedza umożliwia znacz-
ne skrócenie prezentacji nowego materiału, a zaoszczędzony czas może być przeznaczony 
na dodatkowe ćwiczenia komunikacyjne. 

Drugi model nauczania jest oparty w całości na tradycyjnym kursie z nauczycielem w kla-
sie, a platforma polskijazyk.pl stanowi materiał pomocniczy i wykorzystanie jej zasobów jest 
opcjonalne dla chętnych lub tylko niektóre lekcje są obowiązkowe do wykonania przed za-
jęciami stacjonarnymi. Można wykorzystywać wybrane lekcje i ćwiczenia w celu wzbogace-
nia lekcji z nauczycielem, uzupełnienia jej lub rozszerzenia.

Niezależnie od modelu, który wybierzemy, łączenie samodzielnej nauki z wykorzystaniem in-
teraktywnych lekcji i tradycyjnego kursu poprawia efektywność nauki i ma pozytywny wpływ 
na proces uczenia się. 
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Uczniowie i uczestnicy kursów językowych mają dzisiaj coraz większe oczekiwania wobec 
nauczycieli i lektorów. Praca tylko z wybranym podręcznikiem lub, co gorsza, z kopiowanymi 
materiałami z różnych podręczników, może nie wystarczać. Dlatego korzystanie z zasobów 
internetu, umiejętność dydaktyzacji materiałów i planowanie lekcji uwzględniających metodykę 
nauczania mieszanego (blended learning), w którym niezależnie od wybranego modelu cię-
żar nauki rozkłada się nie tylko na uczącego i nauczanego, ale też na trzy fazy: przed lekcją, 
w trakcie lekcji i po lekcji, znacznie nie tylko uatrakcyjnia, ale też przyspiesza proces nauki.

Wynikające z tego korzyści to m.in.:
• dla ucznia: szybciej widoczne efekty nauki, mniejsza monotonia i wzrost motywacji do 

poznawania języka obcego;
• dla nauczyciela: podnoszenie kompetencji metodycznych, wzrost satysfakcji z pracy i wy-

różnienie się spośród innych nauczycieli na rynku pracy.

Prezentowane poniżej konspekty i karty pracy powstały w czasie szkolenia 17 nauczycie-
li języka polskiego z obwodu żytomierskiego. Na początku szkolenia nauczyciele poznali 
zasady nauczania mieszanego i wybrane narzędzia Web 2.0, potem zapoznali się z zawar-
tością platformy polskijazyk.pl, a następnie w dwuosobowych zespołach tworzyli konspekty 
i karty pracy do lekcji dostępnych na poziomie A2. Bazą do każdego konspektu jest odpo-
wiednia lekcja online, dlatego korzystanie z proponowanych konspektów i kart pracy wyma-
ga wiedzy na temat zawartości każdej lekcji. W czasie pracy nad konspektami przyjęto zało-
żenie, że materiał będzie realizowany w ciągu minimum dwóch godzin lekcyjnych (90 minut). 

Jak korzystać z konspektów i kart pracy?
• Na początku trzeba zapoznać się z odpowiednią lekcją online, poznać jej temat i sposób 

jego realizacji, ekrany wiedzy (teksty, struktury i gramatykę) oraz ekrany szkoleniowe, 
w których wprowadzona wiedza jest utrwalana odpowiednimi ćwiczeniami.

• Następnie należy zapoznać się z celami lekcji, które zawsze wychodzą od nauki słowni-
ctwa, i póżniej poprzez wprowadzanie bądź utrwalanie zagadnień gramatycznych docho-
dzą do celu komunikacyjnego. Osiągnięcie umiejętności komunikacyjnych trzeba mieć 
na uwadze przede wszystkim.

Nauczanie i uczenie się są podzielone na trzy fazy: 
Przed lekcją, faza przed – składa się z propozycji zadań dla ucznia i dla nauczyciela. Uczeń 
powinien wykonać online lekcję lub wskazane przez nauczyciela wybrane ekrany, bez któ-
rych znajomości nie będzie mógł w pełni uczestniczyć w lekcji stacjonarnej. Z kolei zada-
nie nauczyciela to przygotowywanie szablonów czy opracowywanie zagadnień do ćwiczeń 
komunikacyjnych. Warto jednak pamiętać, że nie jest to praca jednorazowa i dobrze przy-
gotowane materiały posłużą do realizacji wielu lekcji.

W trakcie lekcji, faza w trakcie – składa się z aktywności, ćwiczeń i gier. Aktywności to 
zadania dla całej grupy (ewentualnie z podziałem na zespoły. Najczęściej wymagają wcześ-
niejszego zaangażowania uczniów (w fazie przed), wychodzą poza szkolną ławkę, często 
wymagają zastosowania najnowszych technologii. Ćwiczenia to zwykle propozycje zadań 
pisemnych, ale pomyślanych jako indywidualne lub do wykonania w parach. Bardzo czę-
sto mogą też być wstępem do doskonalenia sprawności czytania i mówienia. Gry zakładają 

autorSkie materiały dydaktyczNe do 18 lekcji z kurSu  
Na poziomie początkującym (a2), doStępNym Na platformie polSkijazyk.pl
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autorSkie materiały dydaktyczNe do 18 lekcji z kurSu  
Na poziomie początkującym (a2), doStępNym Na platformie polSkijazyk.pl

rywalizację, wymagają od nauczyciela przygotowania (planszy, kart itp.). Mogą zakładać 
rywalizację indywidualną, w parach lub zespołową. Powinny uwzględniać nagrodę, np. 
pochwałę, ocenę, wyróżnienie lub inne.

Po lekcji, faza po – przedstawia propozycje zadań domowych wykorzystujących i utrwala-
jących wiedzę oraz umiejętności zdobyte w dwóch poprzednich fazach.

W kartach pracy są propozycje minimum dwóch ćwiczeń i jednej gry językowej. Autorzy przy 
ich wyborze sugerowali się uzasadnieniem metodycznym, ale starali się nie powtarzać swo-
ich propozycji w innych lekcjach. Dlatego przeglądając różne konspekty, warto zastanowić 
się, czy ćwiczenie lub gra mogą być zrealizowane przy innym temacie. Odpowiedź najczęś-
ciej brzmi tak.

Korzytając z lekcji online i prezentowanych konspektów oraz kart pracy, warto zwrócić uwagę 
na przesunięcie akcentów. Autorzy są przekonani, że umiejętne zainteresowanie i zaanga-
żowanie uczniów zwiększy ich samodzielne wysiłki służące pogłębianiu wiedzy. Będą w tym 
pomocne nowoczesne technologie i zaplanowane w trakcie lekcji aktywności. Istotnym zało-
żeniem konspektów jest planowanie pracy indywidualnej, w parach i zespołowej, z naciskiem 
na pracę w parach. Nie wszystkie ćwiczenia powinien przygotowywać nauczyciel, ucznio-
wie wiele z nich mogą wykonać dla siebie nawzajem. Oczywiście pod kontrolą nauczycie-
la, by uniknąć błędów, ale pracując w ten sposób, nauczyciel podkreśla rolę ucznia i kształ-
tuje odpowiedzialność za proces nauki oraz współpracę w grupie. Planując pracę w parach, 
warto też pamiętać o zasadach łączenia par. Tu propozycji może być tak dużo, jak wielu jest 
nauczycieli: losowanie, chłopcy/dziewczyny, alfabetycznie, ze względu na zainteresowania 
itd. Praca w parach przynosi wiele korzyści. Uczy otwartości i uważności na potrzeby drugiej 
osoby, zwiększa również efekty nauki – zawiera przecież element nauczania, a kiedy przy-
gotowujemy się do nauczania innych, sami uczymy się najefektywniej.

Zawartość lekcji z kursu na poziomie A2, dostępnych na platformie polskijazyk.pl, jest zgod-
na z wytycznymi opracowania „Programy nauczania języka polskiego jako obcego” (poziomy 
A1-C2), red. naukowy W. Miodunka, Kraków 2011.

Tytuły wszystkich lekcji zaczynają się od czasownika Mam… W zamyśle autorów lekcji było 
bezpośrednie odniesienie się do życia codziennego, w którym: mamy przyjaciół, mamy prob-
lemy, mamy marzenia, mamy psa itd. Każda lekcja składa się z 30-35 ekranów prezentują-
cych wiedzę lub ćwiczeniowych oraz z dodatkowego pakietu ćwiczeń utrwalających wiedzę.

Autorki publikacji dziękują nauczycielom z obwodu żytomierskiego za ogromne zaangażo-
wanie w pracę podczas zajęć warsztatowych, w ramach których opracowywane były zarysy 
konspektów lekcji, za otwartość i chęć podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenie się wiedzą i po-
mysłami. Doświadczenie polonijnych nauczycieli z obwodu żytomierskiego w nauczaniu języ-
ka polskiego, biorących udział w projekcie, było bardzo cenne. Trzeba też podkreślić, że wie-
lu z nich w swojej codziennej pracy już korzysta ze zdobytej wiedzy, stosując interaktywną 
platformę polskijazyk.pl i nowoczesne dostępne za darmo technologie.

Przekazując te prace w ręce metodyków i nauczycieli polskiego, życzymy wielu sukce-
sów i satysfakcji z pracy. Zapraszamy też do kontaktu i dzielenia się swoimi uwagami lub 
doświadczeniami: biuro@efundacja.org
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KONSPEKT LEKCJI  
Autor konspektu i karty pracy: Agnieszka Pabiańczyk

Cele lekcji:
•  nauka słownictwa związanego z rutyną dnia
• przypomnienie nieoficjalnych form podawania godzin: za, wpół do, po
• utrwalenie stosowania trzech koniugacji (–m –sz, –ę –isz/–ysz, –ę –esz) 
• umiejętność przedstawienia własnego planu dnia  

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
•  Samodzielne wykonanie lekcji nr 1 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 9-11) oraz 

z gramatyką (20-25, 26).
• Przygotowanie minisłowników słów trudnych (min. 10 słów z ekranów: 2, 9, 26).

Nauczyciel
•  Przygotowanie chmury wyrazowej (min. 10 słów z ekranów: 2, 9, 26, np. program Wordle).
• Przygotowanie do wydruku kart zegarów (por. ćwiczenie 1, min. 5 kart dla każdego), trzech pudełek, 

planszy do gry „Czasowniki na start” (por. gra 2).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie w parach wymieniają się minisłownikami i porównują 

wybrane przez siebie słowa. 
• Nauczyciel prezentuje chmurę wyrazów, prosząc o ułożenie zdań 

z wybranymi słowami. Uczniowie mogą porównać, czy w swoich 
słownikach wypisali te same słowa co nauczyciel.

• Z przygotowanych podczas lekcji kart (por. ćwiczenie 2) uczniowie 
czytają swoje propozycje, odpowiadając na pytania nauczyciela, 
co się stanie osiem po ósmej, dziesięć po dziesiątej itd.

• Każde z pudełek przeznaczamy na jeden typ koniugacji. Uczniowie 
piszą na kartkach czasowniki i wrzucają do odpowiednich pudełek. 
Potem ćwiczą formy koniugacyjne wyciągając jedną kartkę 
i podając prawidłową formę osobową zaproponowaną przez 
nauczyciela lub kolegę i/lub tworząc z nią zdanie. To zadanie może 
być kontynuowane na kolejnych lekcjach. Uczniowie mogą dokładać 
nowe czasowniki lub przypominać sobie te, które wcześniej włożyli, 
ale np. w formach czasu przeszłego lub przyszłego.  

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – w parach
ćw. 2 – indywidualne

Proponowane gry:
gra 1 – zespołowa –„Która godzina?”
gra 2 – indywidualna lub zespołowa – „Czasowniki 
na start” 

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Nagranie wywiadów w parach – własny plan dnia i/lub członków rodziny.
• Narysowanie własnej „mapy dnia” z godzinami i czasownikami.
• Dokończenie zdania: Często spóźniam się, bo...

lekcja 1: mam dobry dzień
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lekcja 1: mam dobry dzień

KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę dorysować wskazówki wg instrukcji kolegi, który podaje godzinę. → 

Ćwiczenie 2
Proszę przygotować kartę „7 magicznych godzin” z wykorzystaniem  
czasowników z lekcji: pisać, brać, wstawać, rozmawiać, słuchać,  
oglądać, kupować. (Magicznymi godzinami nazywamy powtarzające  
się cyfry w godzinach, czyli siedem po siódmej, osiem po ósmej itd.).

Gra 1 – „Która godzina?”
Gra dla 2-8 graczy. Każdy z graczy kolejno wyrzuca kartę na stół i cała grupa poprawnie określa godzinę w formie ćwiczonej na tej 
lekcji np. za piętnaście dwunasta, dziesięć po drugiej itd. (Na potrzeby tej gry prosimy nie używać form oficjalnych, np.: dwunasta 
czterdzieści pięć). Gracz, który nie poda poprawnej odpowiedzi zabiera wszystkie karty ze stołu. Przegrywa osoba, która zostaje 
z kartami, a wygrywa ta, która pierwsza pozbędzie się swoich kart.

12:45 14:10 20:30 7:15 6:50

Gra 2 – „Czasowniki na start”
Gra dla min. dwóch graczy lub dwuosobowych 
zespołów. Gracze poruszają się na planszy po 
rzucie kostką. Stając na polu z końcówkami 
koniugacyjnymi muszą wymienić czasownik 
należący do danej koniugacji, podać jego 
odmianę w czasie teraźniejszym i/lub utworzyć 
zdanie. Odpowiedziawszy poprawnie mogą 
grać dalej, a jeśli odpowiedzą niepoprawnie 
tracą kolejkę. Zwycięża gracz/zespół, 
który pierwszy dotrze do mety.

Magiczna godzina Działanie 

9.09 nie wstajesz wcześnie

10.10 bierzesz lekcje tańca

11.11 rozmawiasz z przyjacielem

12.12 ktoś pisze do ciebie list

15.15 kupujesz świetne ubranie

17.17 oglądasz piękne zdjęcia

20.20 słuchasz nowej piosenki ulubionego zespołu
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KONSPEKT LEKCJI  
Autor konspektu i karty pracy: Agnieszka Pabiańczyk

Cele lekcji:
•  nauka słownictwa związanego z zakupami (produkty spożywcze i kosmetyki)
• poprawne używanie form dopełniacza (słoik dżemu, kilogram ziemniaków, szampon do włosów) 

i miejscownika (mydło w płynie)
• nauka trybu rozkazującego 
• umiejętność napisania listy zakupów (sklep spożywczy i drogeria)  

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
•  Samodzielne wykonanie lekcji nr 2 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 9, 17), 

ze strukturami (5, 18) oraz z gramatyką (22-24).
• Przygotowanie minisłowników w dwóch grupach (min. 10 słów: grupa pierwsza – produkty spożyw-

cze; grupa druga – kosmetyki).
• Zabranie na lekcję gazetek reklamowych ze zdjęciami produktów spożywczych i kosmetycznych.
• Wypisanie dziesięciu czasowników w formie rozkazującej.

Nauczyciel
• Przygotowanie fiszek (słownictwo – ekrany: 2, 5, 9 i 17).
• Wydrukowanie ćwiczeń (por. ćwiczenia 1, 2). 
• Przygotowanie kart do gier „Kółko-krzyżyk” (por. gra 1 i 2; po jednej karcie dla pary) oraz planszy 

do gry „Tryb rozkazujący” (por. gra 3 – jedna plansza dla 4-8 graczy).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie wymieniają się minisłownikami i odpytują się w parach z zapamiętanych słówek. 
• Nauczyciel pokazuje przygotowane fiszki, prosi o tworzenie zdań ze wskazanymi frazami i formą 

trybu rozkazującego, np. Kup mi odżywkę do włosów, daj mi krem do rąk.
• Z przyniesionych gazetek reklamowych uczniowie opracowują własne listy zakupów, prezentują je 

klasie, co i w jakiej cenie kupują.
• Uczniowie piszą dyktando gramatyczne – nauczyciel, a następnie każdy z uczniów proponuje frazę 

np. szampon – włosy do zapisania w poprawnej formie, czyli szampon do włosów.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie
ćw. 2 – indywidualnie i w parach

Proponowane gry:
gra 1 – w parach – „Kółko – krzyżyk”
gra 2 – w parach – „Kółko – krzyżyk”
gra 3 – indywidualna – „Tryb rozkazujący” 

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Napisanie listy zakupów na przyjęcie dla piętnastu osób.
• Napisanie „antyregulaminu” szkoły, np. biegaj szybko na przerwie, nie czesz włosów, krzycz na 

lekcji itd.

lekcja 2: mam liStę zakupóW
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę poprawić błędy w przepisie 
na ciasto (zastąpić podkreślone 
słowa właściwymi).
• pół kilometra mąki
• pół kawałka cukru
• 1 tabliczka kakao
• karton czekolady
• litr masła
• pół butelki pomarańczy

Ćwiczenie 2
Proszę posłuchać i zaznaczyć produkty, 
które kupiła Karolina i te, które kupił Marek. 
Proszę sprawdzić swoje odpowiedzi 
w parach.

lekcja 2: mam liStę zakupóW

Gra 1 – „Kółko – krzyżyk”
Gra dla dwóch graczy. Wygrywa gracz, 
który pierwszy skreśli słowa w linii 
(poziomo, pionowo lub ukośnie). Słowo 
można skreślić po wypowiedzeniu 
poprawnego wyrażenia, np. karton mleka, 
paczka ciastek, butelka lemoniady. 

Gra 2 – „Kółko – krzyżyk”
Gra dla dwóch graczy. Wygrywa gracz, 
który pierwszy skreśli słowa w linii 
(poziomo, pionowo lub ukośnie). Słowo 
można skreślić po wypowiedzeniu 
poprawnego wyrażenia, np. szampon do 
włosów, balsam do ciała, pasta do zębów.

Gra 3 – „Tryb rozkazujący”
Gra dla min. dwóch graczy. Każdy 
gracz po rzucie kostką tworzy formę 
trybu rozkazującego czasownika, na 
którym zatrzymała się kostka. W wersji 
trudniejszej może zaproponować zdanie. 
Wygrywa osoba, która poda najwięcej 
poprawnych form. Osoba, która nie udzieli 
poprawnej odpowiedzi, traci kolejkę. 

słoik kilogram litr

karton paczka butelka 

puszka tabliczka pudełko

do włosów do ciała do zębów

do twarzy do golenia do stóp

do rąk do cery 
mieszanej do mycia

dać jechać czytać

mieć kupić jeść

być wziąć pić

zrobić pisać zobaczyć
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lekcja 3: mam dzieWczyNę, mam chłopaka

KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Iryna Vitiuk, Yuliya Vovk 

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z opisem osób (wygląd i cechy charakteru)
• poprawne tworzenie porównań z użyciem: niż, od, z/ze
• użycie struktury: podobać się + celownik + mianownik
• poprawne stopniowanie przymiotników
• umiejętność opisu osób

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 3 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 7), 

ze strukturami (19) oraz z gramatyką (23, 25, 28, 32).
• Przygotowanie minisłowników w dwóch grupach (min. 10 słów; grupa pierwsza – przymiotniki 

określające charakter, grupa druga – przymiotniki opisujące wygląd).
• Przygotowanie do zaprezentowania na lekcji fotografii osoby (kogoś z rodziny lub kogoś znanego). 

Nauczyciel
• Wydrukowanie zdjęć osób charakterystycznych, łatwych do opisu.
• Przygotowanie kart do gry „Dodaj formę” (por. gra 1) oraz kart z nazwiskami postaci filmowych do 

gry „Casting” (por. gra 2).
• Wydrukowanie dialogu z ekranu 7 i przygotowanie szablonu komiksu (por. ćwiczenie 1, np. 

program storyboardthat.com).
• Przygotowanie szablonu do tworzenia zdań.

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie wymieniają się minisłownikami i odpytują się w parach z zapamiętanych słówek. 
• Nauczyciel pokazuje fotografie osób, prosząc o opis ich wyglądu. Następnie prosi o wskazanie 

fotografii osoby, którą opisuje. 
• Nauczyciel podając definicję, prosi o podanie właściwego przymiotnika, np. ktoś, kto nie myśli tylko 

o sobie, ale też pomaga innym. Odpowiedź – troskliwy, pomocny itp.
• Uczniowie uzasadniają wybór przyniesionej fotografii, używając struktury: ta osoba podoba/nie 

podoba mi się, ponieważ jest … Następnie ze wszystkich fotografii tworzona jest galeria na tablicy, 
pomocna do tworzenia porównań, np. Ta osoba jest najmłodsza ze wszystkich. Ten chłopak jest 
wyższy od tamtego. 

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – w parach
ćw. 2 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – w parach – „Dodaj formę”
gra 2 – zespołowa – „Casting”

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Napisanie charakterystyki wybranej osoby (kolegi, członka rodziny, kogoś znanego).
• Wypisanie z dialogu z ekranu 23 pięciu przymiotników i utworzenie z nimi zdań. 
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lekcja 3: mam dzieWczyNę, mam chłopaka

KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę przeczytać dialog z podziałem na role oraz uzupełnić komiks, w którym dwóch chłopców rozmawia o dziewczynie.

Ćwiczenie 2
Proszę napisać 5 poprawnych zdań wg szablonu.

Podoba komu? się kto?, ponieważ jest jaki/jaka/jakie?

Np. Podoba mu się Kasia, ponieważ jest zgrabna.

Gra 1 – „Dodaj formę”
Gra dla kilku dwuosobowych zespołów. Jedna osoba z pary losuje przymiotnik, tworzy poprawne formy stopniowania (stopień równy, 
wyższy lub najwyższy), druga osoba zapisuje je na tablicy. Wygrywa para, która napisze najwięcej form w określonym czasie.

mądry piękny szczupły najgorszy

duży lepszy dłuższy szerszy

mniejszy najładniejszy tęższy niski

Gra 2 – „Casting”
Gra dla kilku trzyosobowych zespołów. Uczestnicy losują role: reżysera, scenarzysty oraz kierownika castingu, a następnie trzy 
postacie bohaterów filmowych. Z prezentowanych na tablicy zdjęć wybierają odpowiednie osoby i uzasadniają swój wybór, porównując 
je z innymi osobami. Np. Detektywem może zostać on, bo jest wysportowany i wyższy od innych. Wygrywa zespół, który najlepiej 
dobierze obsadę aktorską do swojego filmu.
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KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Anna Nikeshyna, Alina Huben

Cele lekcji:
•  nauka słownictwa związanego z jedzeniem (produkty i dania)
• zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników
• poprawne stosowanie dopełniacza liczby mnogiej po przeczeniu: nie ma
• umiejętność zaplanowania jadłospisu

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 4 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 9, 14) oraz 

z gramatyką (20, 24).
• Napisanie przepisu na ulubione danie.

Nauczyciel
• Prezentacja, wydruk zdjęć produktów i dań, np. jabłka, kapusta, sernik, szarlotka, bigos, żurek itp.
• Wydrukowanie szablonów (por. ćwiczenia 1 i 2).
• Przygotowanie kart z talerzami do gry „Dobry kucharz” (por. gra 1; dla każdego ucznia trzy karty).
• Wydrukowanie kartek ze słownictwem do gry „Do pary” (por. gra 2).
• Przygotowanie dwóch woreczków/pudełek ze zdjęciami potraw lub ich nazwami, np. rosół, żurek, 

sernik, gotowane warzywa, świeża ryba itp.

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie czytają swoje przepisy i porównują je, jeśli 

wybrali takie same dania. 
• Uczniowie decydują, jakie składniki są potrzebne do 

przyrządzenia pokazywanych przez nauczyciela dań 
(zdjęcia, prezentacja).

• Po poprawnie wykonanym ćwiczeniu nr 1 nauczyciel 
czyta tekst, a uczniowie równocześnie pokazują 
czynności: umyć, pokroić, zetrzeć itd.

• Uczniowie wyciągają zdjęcie/kartkę i tworzą zdania; 
z pierwszego woreczka zdania pozytywne (jest/są), 
z drugiego negację (nie ma) np. są słodkie truskawki, 
nie ma zupy pomidorowej.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie 
ćw. 2 – w parach
ćw. 3 – zespołowo

Proponowane gry:
gra 1 – indywidualna – „Dobry kucharz”
gra 2 – indywidualna i w parach – „Do pary”
gra 3 – indywidualna – „Wężyk” 

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Przygotowanie jadłospisu restauracji (jeden dzień, kilka dań do wyboru).
• Nagranie filmu z przygotowywania ulubionego dania wraz z komentarzem dotyczącym 

wykonywanych czynności, np. Teraz obieram dwie cebule. Kroję ziemniaki.

lekcja 4: mam przepiS
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Niektóre czasowniki zmieniły swoje miejsce. Proszę napisać je na właściwych miejscach.

Przepis na barszcz ukraiński
Zacznij __________ fasolę, potem zapomnij __________ wszystkie potrzebne warzywa, czyli ziemniaki, marchewkę, pietruszkę, cebulę 
i buraki. Umyj __________ i włóż __________ w kostkę mięso, a następnie pokrój __________ je do garnka i dodaj __________ zimną 
wodą. Ugotuj __________ gotować zupę. Kiedy mięso już się gotuje, możesz pokroić __________ cebulę w plasterki, a ziemniaki 
w kostkę. Tak samo kapustę, marchewkę i pietruszkę. Buraki musisz zetrzeć __________ na tarce. Do gotującej się zupy dodaj 
__________ cebulę, marchewkę oraz pietruszkę. Po 10 minutach zalej __________ tarte buraki. Sprawdź, czy warzywa są już miękkie. 
Jeśli będą miękkie, przypraw __________ ziemniaki i kapustę. Dodaj jeszcze jabłko lub sok z cytryny i dodaj __________ solą i pieprzem. 
Nie obierz __________ na końcu dodać ugotowanej wcześniej fasoli. Smacznego!

Ćwiczenie 2
Proszę w parach wpisać jak najszybciej formy liczby mnogiej lub 
pojedynczej, a następnie sprawdzić nawzajem swoje odpowiedzi.

Ćwiczenie 3
Klasę dzielimy na dwa zespoły. Jeden zespół podaje rzeczownik 
(produkt lub danie) w liczbie pojedynczej, a osoba z drugiego 
zespołu zapisuje na tablicy jego poprawną formę w liczbie mnogiej 
w odpowiednim miejscu na tablicy podzielonej ze względu na 
zakończenia: –y, –i, –a, –e. Zespoły pracują na zmianę, starając się 
napisać jak najwięcej poprawnych form.

Np. jajecznica – jajecznice (w tabeli –e)

Gra 1 – „Dobry kucharz”
Każdy z uczestników otrzymuje dwa rysunki talerzy z produktami, z których 
musi wykreślić niepotrzebne składniki oraz jednym pustym talerzem do 
wpisania produktów potrzebnych do przygotowania wskazanego dania, 
np. żurku, bigosu, naleśnika itd. Wygrywa gracz, który pierwszy poprawnie 
wykona zadanie.

Gra 2 – „Do pary”
Gracze są podzieleni na dwie grupy. 
Osoby z pierwszej grupy otrzymują kartki 
z rzeczownikami, osoby z drugiej kartki 
z przymiotnikami. Zadaniem graczy jest 
jak najszybsze znalezienie swojej pary, 
czyli rzeczownik + przymiotnik, np. kasza 
gryczana, barszcz ukraiński itd. oraz 
napisanie jednego zdania z użyciem danej 
frazy. Wygrywa para, która najszybciej 
i poprawnie wykona zadanie.

Gra 3 – „Wężyk”
Uczestnicy kolejno podają zapamiętane z lekcji online słowa, np. kapuśniak, następna osoba musi podać liczbę mnogą tego słowa 
i zaproponować kolejne: kapuśniaki, jajko, kolejna osoba: jajka, bułka. Osoba, która nie poda poprawnej formy odpada z gry. Wygrywa 
osoba, która najdłużej zostanie w grze podając nowe słowa i poprawne formy liczby mnogiej. Uwaga! Słowa nie mogą się powtarzać.

lekcja 4: mam przepiS
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KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Anna Semenets, Oksana Savitska

Cele lekcji:
•  nauka słownictwa związanego z pieniędzmi (wydatki, oszczędności)
• poprawne stosowanie struktur: stać/nie stać na, wydawać na, płacić za + biernik oraz pracować 

jako + mianownik
• poprawne stopniowanie przysłówków
• umiejętność mówienia o sprawach związanych z finansami 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 5 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (21) 

ze strukturami (2, 4, 9, 11, 17, 23) oraz z gramatyką (28-30).
• Wypisanie wszystkich zawodów z ekranu 23 i przygotowanie trzech zagadek z nimi związanych.
• Zabranie na lekcję ulotek reklamowych ze sklepów.

Nauczyciel
• Przygotowanie materiału graficznego do ćwiczenia komunikacyjnego (np. program piZap).
• Zaprojektowanie i wydrukowanie kart do gry „Znajdź przysłówek” (por. gra 1).
• Przygotowanie szablonu do tworzenia zdań (por. ćwiczenie 2).
• Opracowanie i wydrukowanie planszy do gry „Kasa na…” (por. gra 2).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Ćwiczenie komunikacyjne stymulowane 

materiałem graficznym. Rozmowa z uczniami 
wspomagana pytaniami: jak myślisz, na co 
ten chłopak wydaje pieniądze, za co płacą 
jego rodzice… itp.

• Uczniowie na podstawie przyniesionych 
ulotek reklamowych tworzą porównania 
z użyciem przysłówków i struktur: za tę szafę 
płacisz więcej/mniej niż za tamtą. W tym 
sklepie jest drożej/taniej niż w tamtym.

• Uczniowie zadają sobie nawzajem 
przygotowane wcześniej zagadki związane 
z wybranymi zawodami, np. Musi być 
wysoka i szczupła, pracuje jako… 
(odpowiedź modelka).

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – zespołowo 
ćw. 2 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – indywidualna i w parach – „Znajdź 
przysłówek”
gra 2 – indywidualna – „Kasa na…” 

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Przygotowanie chmury wyrazowej ze słów zapamiętanych w czasie lekcji  

 – (np. programy Tagul, Wordle).
• Przeprowadzenie wśród znajomych przygotowanej na lekcji ankiety.

lekcja 5: mam pieNiądze
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę w kilkuosobowych zespołach przygotować ankietę, pt. Na co wydają pieniądze nastolatki (min. 5 pytań).  
Proszę zwrócić uwagę, aby wykorzystywać poznane w lekcji słownictwo, w tym przysłówki.
Np. 

Jak często wydajesz pieniądze na słodycze?
– częściej niż raz w tygodniu
– rzadziej niż raz w miesiącu
– nie stać mnie na słodycze

Ćwiczenie 2
Proszę napisać pięć poprawnych zdań wg szablonu.

kto? pracuje jako kto? i stać go na co?

Np. Daniel pracuje jako kelner i stać go na nowy rower.

Gra 1 – „Znajdź przysłówek”
Gra dla min. dwóch graczy. Każdy gracz dostaje swoją kartę i ma za zadanie zaznaczyć przysłówki w stopniu wyższym, dopisać do 
nich stopień równy. Następnie prace konsultowane są w parach pod kątem poprawności. Osoby, które wykonały pracę poprawnie 
pokazują ją nauczycielowi i otrzymują nagrodę (plus, ocena, pochwała itp.)

drożej tanio daleko bliżej

miło mądrze lepiej starszy

rzadko najgorzej dobre częściej

Gra 2 – „Kasa na…”
Gra dla min. dwóch graczy lub 
dwóch grup kilkuosobowych. 
Gracze poruszają się po rzucie 
kostką. Stając na polach 
z kwotami muszą powiedzieć, 
na co można wydać taką sumę. 
Stając na polu premia, idą tyle 
pól do przodu, ile procent wynosi 
premia, stając na polu kradzież, 
cofają się o tyle pól, ile skradziono 
banknotów. Wygrywa gracz, który 
pierwszy dotrze do mety.

lekcja 5: mam pieNiądze
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KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Nataliia Rafalovska, Alla Petrushevska

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego ze spotkaniami towarzyskimi (okazje do świętowania,  

zaproszenia, życzenia)
• poprawne stosowanie dat (dopełniacz) oraz nazw miesięcy (miejscownik)
• umiejętność pisania zaproszeń i składania życzeń z różnych okazji 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 6 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 6, 12, 14, 18), 

ze strukturami (8, 20), stosowaniem dat (3, 5) oraz ze wzorami życzeń (22).
• Przygotowanie materiału graficznego do ćwiczenia komunikacyjnego – (np. program piZap) – Jakie 

prezenty chciałbyś dostawać z okazji urodzin?
• Narysowanie drzewa genealogicznego z zaznaczeniem miesięcy, w których urodzili się poszczególni 

członkowie rodziny.  

Nauczyciel
• Zaprojektowanie pudełka i wydrukowanie kartek z datami do gry „Kartki z kalendarza” (por. gra 1).
• Przygotowanie i wydrukowanie szablonu do gry „Kto ma urodziny” (por. gra 2) oraz wydrukowanie tabeli 

do ćwiczenia prawda lub fałsz (por. ćwiczenie 2).
• Wydrukowanie szablonów zaproszeń na urodziny, ślub, rocznicę i inne okazje (por. ćwiczenie 1).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Ćwiczenie komunikacyjne 

stymulowane materiałem 
graficznym. Rozmowa z uczniami 
na temat prezentów, które 
chcieliby dostawać na urodziny. 
Porównywanie prac uczniów.

• Wystawa drzew genealogicznych. 
Uczniowie omawiają drzewa 
kolegów, np. Mama Kasi ma 
urodziny w maju lub Mama 
Kasi ma urodziny dwudziestego 
czwartego maja.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie
ćw. 2 – indywidualnie i w parach

Proponowane gry:
gra 1 – w parach – „Kartki z kalendarza”
gra 2 – indywidualna – „Kto ma urodziny?” 

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Napisanie życzeń z okazji urodzin dla rodziców lub rodzeństwa. Przysłanie tych życzeń nauczycielowi 

(sms, email).
• Napisanie listy prezentów na ślub przyjaciela (min. 10 prezentów).

lekcja 6: mam urodziNy
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę na wybranym szablonie napisać zaproszenie na urodziny, ślub, rocznicę. Zaproszenie powinno zawierać zwroty grzecznościowe 
i typowe dla zaproszeń, np. potwierdzenie przybycia, informację o miejscu wydarzenia i dacie. 

Ćwiczenie 2
Proszę posłuchać dialogu i przygotować dla kolegi z pary pytania do ćwiczenia prawda lub fałsz.

Mariusz:  Zuza, kiedy masz urodziny?
Zuzanna:  Już niedługo. Mam urodziny w lipcu.
Mariusz:  Moja dziewczyna też ma urodziny w lipcu, moja siostra w sierpniu, a mój brat we wrześniu.
Zuzanna:  A ty, kiedy masz urodziny?
Mariusz:  Ja mam urodziny w styczniu.
Zuzanna:  To tak jak moja starsza siostra. Ale ona nie lubi swoich urodzin.
Mariusz:  Dlaczego?
Zuzanna:  Bo są na początku roku. Jej koleżanki mają urodziny w kwietniu, w maju, w listopadzie albo w grudniu.  
  Moja siostra mówi, że zawsze jest najstarsza.

Gra 1 – „Kartki z kalendarza”
Każda z par losuje kartki z pudełka z datami. Otrzymuje punkt za 
poprawne podanie daty, np. czternasty lutego oraz kolejny punkt, jeśli 
potrafi powiedzieć, co tego dnia świętujemy, np. dzień zakochanych, 
Walentynki. Za niepoprawną odpowiedź przyznawane są punkty ujemne. 
Wygrywa para, która zdobędzie najwięcej punktów. 

lekcja 6: mam urodziNy
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Gra 2 – „Kto ma urodziny?”
Każdy z graczy otrzymuje jedną kartkę z nazwami miesięcy 
i miejscem do wpisywania imion. Jak najszybciej musi znaleźć 
osobę, która ma urodziny w danym miesiącu. Wygrywa ten, kto 
pierwszy uzupełni informacje przy każdym miesiącu. W małych 
grupach dopuszczalne jest włączenie członków rodziny, przyjaciół 
i nauczycieli. Np. W marcu urodziny ma nauczyciel chemii.
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KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Anna Semenets, Oksana Savitska

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z nauką (przedmioty, zajęcia, egzaminy, sposoby uczenia się)
• użycie struktury: przygotowywać się do + dopełniacz
• ćwiczenie odmiany czasownika modalnego: powinienem/powinnam…
• ćwiczenie aspektu czasowników w czasie przeszłym
• umiejętność prowadzenia rozmowy na tematy szkolne 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 7 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 9), 

ze strukturami (6, 12) oraz z gramatyką (17, 20, 23, 29).
• Przygotowanie na podstawie słownictwa z ekranu 9 ankiety dla kolegów na temat:  

Jak przygotowujesz się do egzaminu? (2 pytania).
• Przygotowanie na kartkach dwóch pytań (jedna odpowiedź prawdziwa i jedna odpowiedź fałszywa) na 

podstawie tekstu z ekranu 2 oraz wykonanie kartek (jednej z literą P i jednej z literą F). 

Nauczyciel
• Przygotowanie i wydrukowanie chmury wyrazowej ze strukturą: przygotowywać się do + dopełniacz 

(por. ćwiczenie 1, jedna karta dla każdego).
• Przygotowanie i wydrukowanie kart do gry „Aspekt – memorki” (por. gra 1, min. 3 pary aspektowe dla 

każdego).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie wymieniają się przygotowanymi ankietami i odpowiadają na pytania. Nauczyciel podsumowuje 

odpowiedzi, np. Ile osób nagrywa odpowiedzi i potem ich słucha lub ile osób robi fiszki itp. np. 
Miesiąc przed egzaminem:
– nagrywam notatki na telefon i słucham
– przygotowuję notatki
– jeszcze się nie uczę

• Nauczyciel czyta zebrane od uczniów kartki z pytaniami do tekstu z ekranu 2, a uczniowie podnoszą 
kartki z literą P (prawda) lub F (fałsz). Przed tym ćwiczeniem można odsłuchać lub przeczytać tekst. 
Jeśli w przygotowanych pytaniach pojawią się błędy, nauczyciel może je potem omówić i zaproponować 
wspólne poprawianie.

• Uczniowie kolejno podają czasowniki zapamiętane z lekcji w formie niedokonanej, następnie kolega 
podaje formę dokonaną tego czasownika i proponuje swój czasownik. Np. zdawać, zdać – pisać, 
napisać – uczyć się itd.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie i w parach
ćw. 2 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – indywidualna – „Aspekt – memorki”

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Dopisanie własnej wypowiedzi na temat: Jak się uczycie do egzaminu? 
• Ułożenie zdań z wybranymi formami z chmury wyrazowej wykorzystywanej na lekcji (por. ćwiczenie 1).
• Napisanie emaila do nauczyciela z prośbą o umożliwienie poprawienia sprawdzianu lub egzaminu.

lekcja 7: mam egzamiN
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21

KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę wybrać z danej chmury wyrazowej poprawne (pierwsza osoba z pary) i niepoprawne (druga osoba z pary) struktury.  
Proszę porównać w parach swoje odpowiedzi.

Ćwiczenie 2
Proszę napisać, używając czasownika modalnego powinieneś/powinnaś, pięć rad dla młodszego kolegi, jak najefektywniej przygotować 
się do egzaminu.
np.
1. Powinieneś zawsze na wykładach przygotowywać dobre notatki.
 

Gra 1 – „Apekt – memorki”
Gra dla 2-6 graczy.

Wariant pierwszy:
Z leżących na stole odwróconych kart gracze mają za zadanie 
wybrać pary aspektowe, zapamiętując położenie kart. Osoba,  
która zbierze najwięcej par wygrywa. 

Wariant drugi:
Każdy z graczy otrzymuje taką samą liczbę kart. Kolejno gracz 
przekazuje jedną kartę graczowi obok, starając się zebrać pary 
aspektowe. Karty aspektowe są odkładane na stół. Wygrywa osoba, 
która pierwsza pozbędzie się kart. Dodatkowym zadaniem może 
być układanie zdań z czasownikami.

lekcja 7: mam egzamiN
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KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Iryna Vitiuk, Yuliya Vovk

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z uczelnią i szkołą (pracownicy)
• poprawne tworzenie liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników męskoosobowych
• ćwiczenie form deklinacyjnych: pan profesor, pani profesor
• rozmowa o osobach pracujących na uczelni/w szkole 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 8 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 12, 21), 

ze strukturami (7) oraz z gramatyką (9,15, 23).
• Przygotowanie minisłowników (min. 10 słów) w dwóch grupach (grupa pierwsza – zawody w liczbie 

pojedynczej, grupa druga – zawody w liczbie mnogiej). 

Nauczyciel
• Przygotowanie i wydrukowanie zagadek dla uczniów – (np. aplikacja QR Code, por. ćwiczenie 1, min. 

jeden kod dla każdego).
• Przygotowanie i wydrukowanie kart (por. ćwiczenie 2) oraz planszy i kartek z przymiotnikami do gry 

„Nie tylko jeden” (por. gra 1).
• Propozycje sytuacji do gry „Profesor kontra student” (por. gra 2).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie wymieniają się minisłownikami i dopisują formy liczby pojedynczej lub mnogiej do 

zaproponowanych przez kolegów rzeczowników.
• Nauczyciel podaje rzeczownik np. – wykładowca, uczniowie podają formę wykładowcy. 
• Po wykonaniu ćwiczenia 1 każdy z uczniów zapisuje rozwiązanie swojej zagadki na tablicy (formy 

męskoosobowe). Następnie uczniowie dopisują do rzeczowników przymiotniki w odpowiedniej formie, 
np. serdeczni lekarze, dobrzy lektorzy itd.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie
ćw. 2 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – indywidualna – „Nie tylko jeden”
gra 2 – w parach – „Profesor kontra student” 

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Nagranie w trzyosobowych zespołach filmu (maks. 2 minuty) nt. Rozmowa uczniów o nauczycielach 

z użyciem struktur z lekcji (ekrany 2 i 7). Początek filmu: Co myślicie o nauczycielach w naszej szkole?

lekcja 8: mam Nauczyciela
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę zeskanować kod i odczytać tekst zagadki, Np. Tutaj pracują lektorzy. Tutaj pracują lekarze i ratownicy.  
Następnie proszę odpowiedzieć na pytanie. 

Ćwiczenie 2
Proszę wpisać na każdym płatku kwiatka nazwę osoby pracującej na uczelni, a następnie zaproponować zdania z trzema formami 
deklinacyjnymi. Np. Chodzę na wykłady doktora Majewskiego. Mam zajęcia z profesorem Nogackim.

Gra 1 – „Nie tylko jeden”
Gra dla 2-8 graczy. Gracz wybiera rzeczownik z planszy i losuje kartkę z przymiotnikiem. Tworzy formy liczby mnogiej, np. wymagający 
profesorowie, doświadczeni lekarze. Jeśli obie formy są poprawne, otrzymuje 2 punkty i na planszy zasłania rzeczownik, który wybrał. 
Gra trwa aż do utworzenia form liczby mnogiej od wszystkich rzeczowników, a wygrywa osoba, która zbierze najwięcej punktów.

Rzeczowniki:

Gra 2 – „Profesor kontra student”
Uczestnicy gry dzielą się na pary. W parze jedna osoba jest profesorem, druga studentem. Para losuje sytuację:, np. niezaliczony 
sprawdzian, nieobecność na zajęciach, poprawienie oceny ze sprawdzianu itp. Następnie każda para przygotowuje krótki dialog, 
który prezentuje przed grupą.

lekcja 8: mam Nauczyciela

profesor lekarz lektor wykładowca

inżynier pan nauczyciel magister

doktor uczeń pracownik student

wymagający doświadczony

sprawiedliwy pracowity

nudny uprzejmy

dowcipny ciekawy

tolerancyjny doświadczony

szczery punktualny

Przymiotniki:
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lekcja 9: mam treNiNg

KONSPEKT LEKCJI  
Autorzy konspektu i karty pracy: Volodymyr Vechkanov, Edward Zinnurov, Viktor Kolesnyk

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego ze sportem (dyscypliny sportowe, miejsca uprawiania sportu, zawodnicy)
• poznanie reguł modyfikacji znaczenia czasowników (przedrostki)
• ćwiczenie form deklinacyjnych – rodzaj męski
• umiejętność prowadzenia rozmów o sporcie 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 9 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 6, 13, 20), 

ze strukturami (15) oraz z gramatyką (24, 28-29).
• Przygotowanie fiszek (np. program Quizlet) w dwóch grupach (min. 10 słów; grupa pierwsza – sporty 

indywidualne, grupa druga – sporty drużynowe).
• Wydrukowanie tabeli deklinacyjnej, uzupełnionej trzema formami deklinacyjnymi (por. ćwiczenie 2).
• Fiszki ze słownictwem do gry „Skojarzenia”, np. kajakarz, stadion, bokser, rzeka, kort, kij, koszykarz itp. 

(por. gra 3, min. 10 fiszek każdy). 

Nauczyciel
• Przygotowanie zagadek dla uczniów – (por. ćwiczenie 1, np. aplikacja QR Code, min. jeden kod dla 

każdego).
• Wydruk kół olimpijskich do gry „Olimpiada 2020”, przygotowanie pytań pomocniczych do gry oraz 

nagrody dla zwycięskiego zespołu (por. gra 1).
• Zapewnienie pudełka na fiszki.
• Przygotowanie dużych kart z przedrostkami: za–, prze–, wy–, po–, z–, w–. (por. gra 4, jedna karta dla 

pary). Na każdej karcie miejsce do wpisywania czasowników.
• Przygotowanie kart z ilustracją/fotografią sprzętu sportowego (por. gra 2).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie umieszczają wszystkie fiszki w pudełku nauczyciela. Następnie każdy z uczniów losuje 

jedną fiszkę i podaje nazwę zawodnika, np. koszykarz, a grupa dodaje prawidłową nazwę dyscypliny, 
np. koszykówka. Jeśli słowo się powtarza uczeń podaje miejsce, np. boisko, odpowiedź grupy,  
np. piłka ręczna.

• Uczniowie kolejno podają formy (dyscyplina, zawodnik, zawodnicy, miejsce): np. piłka nożna – piłkarz – 
piłkarze – boisko. Osoba, która nie poda poprawnej formy przechodzi na koniec kolejki. 

• Nauczyciel prosi, by osoby, które lubią sporty drużynowe stanęły z jego prawej strony, a osoby, które 
lubią sporty indywidualne po lewej stronie. Każdy wymienia lubianą dyscyplinę sportu. Kolejny podział: 
osoby, które lubią sporty letnie i zimowe, osoby, które oglądają sport lub nie, uprawiają sport lub nie itd.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie
ćw. 2 – w parach

Proponowane gry:
gra 1 – zespołowa – „Olimpiada 2020”
gra 2 – indywidualna – „Sprzęt sportowy”
gra 3 – indywidualna – „Skojarzenia”
gra 4 – w parach – „Minuta dla czasowników” 

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Uczeń komentatorem sportowym. Napisanie krótkiej wypowiedzi o starcie zawodników w wybranej 

dyscyplinie sportowej.
• Nagranie krótkiego filmu z zawodów lub treningu w wybranej dyscyplinie i przygotowanie krótkiego 

komentarza.
• Stworzenie listy dobrych rad – dlaczego warto uprawiać sport?
• Przygotowanie chmury wyrazowej na podstawie gry 2.
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KARTA PRACY:
Ćwiczenie 1
Proszę zeskanować kod i odczytać tekst zagadki: Jakim jestem sportowcem?  
Np. Ten sport uprawia się na ringu. Jest to sport drużynowy, uprawia się go na lodowisku. 
Następnie proszę odpowiedzieć na pytanie.

Ćwiczenie 2
Proszę wymienić się w parach tablicami deklinacyjnymi, uzupełnić brakujące formy 
i zaproponować przykłady.

przypadek liczba pojedyncza przykład
mianownik
(kto? co?) piłkarz

dopełniacz
(kogo? czego?)

celownik
(komu? czemu?) piłkarzowi

biernik
(kogo? co?)
narzędnik

(z kim? z czym?)
miejscownik

(o kim? o czym?) piłkarzu

Gra 1 – „Olimpiada 2020”
Gra dla kilkuosobowych zespołów, dobieranych podczas losowania kół olimpijskich. Jeden 
zespół to ten sam kolor koła. Gra polega na wymyśleniu nowej dyscypliny sportu. Zespoły 
mają na przygotowanie kilka minut. Potem prezentują swoją dyscyplinę. Powołana przez 
nauczyciela komisja ocenia pomysł, biorąc pod uwagę: oryginalność, kreatywność, sposób 
prezentacji i poprawność językową. Najlepszy zespół otrzymuje nagrodę. Pytania pomocnicze: 
Ile osób bierze udział w grze? Jak długo trwa gra? Jakie są reguły, kto i kiedy wygrywa/
przegrywa? Jaki sprzęt sportowy jest potrzebny? Jaki strój sportowy jest zalecany? itp.

Gra 2 – „Sprzęt sportowy”
Z leżących na stole kart gracze kolejno wyciągają jedną kartę, 
np. z kijem od hokeja. Ich zadaniem jest utworzenie poprawnego 
zdania wg wzoru. Hokeiści grają w hokeja na lodowisku. 
Po wykonaniu zadania gracz zabiera kartę. Jeśli nie uda 
mu się poprawnie zbudować zdania, odkłada kartę na stół. 
Wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej kart.

Gra 3 – „Skojarzenia”
Gracze losują między sobą fiszki ze słowami do gry. Prowadzący 
wymienia dyscyplinę sportową, a gracze pozbywają się kart ze 
słowami, które się z nią kojarzą, np. piłka nożna, gracze mogą 
oddać karty: piłkarz, piłka, boisko, stadion, mecz, bramkarz, gol 
itp. Wygrywa osoba, która pierwsza pozbędzie się swoich kart.

Gra 4 – „Minuta dla czasowników”
Na kartach z przedrostkami gracze w parach dopisują czasowniki 
związane ze sportem i znane z lekcji online. Wygrywa para, która 
w ciągu minuty dopisze jak najwięcej poprawnych czasowników, 
np. grać, zagrać, przegrać, wygrać, pograć.

lekcja 9: mam treNiNg

←
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lekcja 10: mam taleNt

KONSPEKT LEKCJI  
Autorzy konspektu i karty pracy: Volodymyr Vechkanov, Edward Zinnurov, Viktor Kolesnyk

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z rozwojem osobistym (talent, możliwości)
• poprawne stosowanie struktur: umieć, potrafić + przysłówek + bezokolicznik  

oraz brać udział w + miejscownik
• umiejętność prowadzenia rozmowy o uzdolnieniach, o mocnych stronach i sukcesach 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 10 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 10) oraz 

ze strukturami (4, 7, 12).
• Przygotowanie krótkiego wystąpienia na temat swoich mocnych stron, talentów czy umiejętności.

Nauczyciel
• Przygotowanie szablonów do gry „Znajdź kogoś, kto…” (por. gra 1) oraz dyplomów do uzupełnienia 

(por. ćwiczenie 1, jeden szablon dla każdego).
• Przygotowanie chmury wyrazów (por. ćwiczenie 3, np. program Word Cloud).
• Przygotowanie materiału graficznego do ćwiczenia – (por. ćwiczenie 2, np. program piZap) 
• Wydrukowanie kartek z cyframi od 1 do 3 – gra „Łowca talentów”. Wymyślenie pytań do gry 

z wykorzystaniem słownictwa z lekcji (por. gra 2, karty z cy frami dla każdego). 

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Nauczyciel lub wyznaczony uczeń prosi, by wstały osoby, które mają talent do języków, następnie 

podniosły prawą rękę te, które mają zdolności do języka angielskiego. Kolejne prośby: osoby 
utalentowane matematycznie patrzą w prawo; osoby, które biorą udział w zawodach patrzą w lewo itd. 
W zabawie wykorzystywane są struktury z lekcji, angażowana jest cała grupa.

• Chętni uczniowie przynoszą na lekcję coś, co potwierdza ich talent, np. medal, dyplom, instrument itp. 
W krótkim wystąpieniu opowiadają o swoich zdolnościach i ewentualnych sukcesach.  
Nauczyciel może moderować późniejszą dyskusję. 

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – w parach
ćw. 2 – indywidualnie
ćw. 3 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – indywidualna i zespołowa –  
 „Znajdź kogoś, kto…”
gra 2 – zespołowa – „Łowca talentów”

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Napisanie ogłoszenia, w którym poszukiwany jest sponsor gotowy przeznaczyć środki finansowe 

na rozwój talentu osoby piszącej ogłoszenie. Należy pamiętać o jak najlepszym zareklamowaniu 
własnej osoby.
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KARTA PRACY:

lekcja 10: mam taleNt

imię

Ma zdolności
muzyczne
aktorskie
plastyczne

Ma talent do
sportu
matematyki
prac ręcznych

Jest dobry z
języków obcych
historii
biologii

Gra 2 – „Łowca talentów”
Każdy z graczy otrzymuje karty z punktacją od 1 do 3. 
Nauczyciel lub prowadzący zadaje pytania, na które 
uczestnicy odpowiadają podnosząc karty, gdzie  
1 oznacza – nie mam takiego talentu,  
2 – mam takie umiejętności,  
3 – mam do tego wrodzony i wyjątkowy talent.  
Jedna osoba rejestruje wyniki grupy i przygotowuje 
podsumowanie, np. procentową tabelę. 

Przykładowe pytania:

– Masz zdolności organizacyjne?

– Zawsze bierzesz udział w zawodach sportowych i wygrywasz?

– Masz zdolności muzyczne?

– Znasz dobrze język obcy? 

Gra 1 – „Znajdź kogoś, kto…”
Każdy gracz otrzymuje jedną kartę i w ciągu wyznaczonego 
czasu powinien porozmawiać z kolegami i wpisać 
ich imiona zgodnie z zadeklarowanymi przez nich 
umiejętnościami i zdolnościami. Następnie wyniki 
analizowane są wspólnie. Wygrywa gracz, który zgodnie 
z prawdą i najszybciej wypełni tabelę.

Ćwiczenie 2
Proszę napisać na podstawie materiału graficznego osiem zdań 
na temat tego, co i jak umieją robić chłopak i dziewczyna.

Ćwiczenie 1
Proszę na podstawie przygotowanego wystąpienia porozmawiać w parach 
o swoich talentach i uzupełnić dyplom dla kolegi, przyznając mu odpowiedni 
tytuł za wybrane osiągnięcia, np. zawodnika miesiąca za rekord w bieganiu, 
pisarza roku za najlepsze wypracowania, serdecznego wolontariusza 
za pomoc kolegom itp. Dyplomy mogą być prezentowane na klasowej tablicy.

Ćwiczenie 3
Proszę wybrać z chmury wyrazowej poprawne słowa, pasujące 
do struktury: brać udział w… i zaproponować z nimi zdania.
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lekcja 11: mam problem

KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Iuliia Novitska, Oksana Lytvak

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z awariami (problemy techniczne, sprzęt AGD)
• poprawne stosowanie struktur: należy, można, warto, trzeba, można + bezokolicznik
• utrwalenie czasowników: nie działa, zepsuło się
• utrwalenie odmiany w czasie przeszłym czasowników: móc, musieć
• umiejętność zgłaszania awarii, reklamacji 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 11 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 7),  

ze strukturami (4, 13, 20) oraz z gramatyką (18, 26).
• Napisanie jednego zdania prawdziwego i jednego fałszywego, np. Jeśli lodówka ma wadę fabryczną, 

możesz ją zwrócić do sklepu. Mój telefon działa dobrze, ponieważ zepsuł się głośnik.  

Nauczyciel
• Przygotowanie fiszek (np. program Quizlet) i podanie linku uczniom, by mogli uczyć się słówek 

i wykonać test (słownictwo z lekcji: co może nie działać, np. winda, drukarka, żelazko itp.)
• Wydrukowanie kartek z antonimami, np.: działać/zepsuć się, oddać do naprawy/nie reperować, 

włączyć/wyłączyć itd.– gra „Magnesy” (por. gra 1).
• Wydrukowanie kart „Prawda/Fałsz”, para kart dla każdego.
• Wydrukowanie zdań do puzzli ze słowami: wolno, trzeba, należy, można, warto (por. ćwiczenie 1)  

oraz zdań opisujących sytuacje do gry „Halo, tu serwis”, np.: wadliwy towar, niedziałający telefon itp. 
(por. gra 2).

• Wykonanie kostek do gry „Musiałem lub mogłem” (por. gra 3).
• Przygotowanie rozsypanki wyrazowej (por. ćwiczenie 2).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Nauczyciel zbiera zdania przygotowane przez uczniów, sprawdza ich poprawność i kolejno czyta. 

Uczniowie mają w rękach parę kart „Prawda/ Fałsz” i podnoszą je w odpowiednim momencie, 
decydując czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – w parach 
ćw. 2 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – indywidualna i w parach – „Magnesy”
gra 2 – w parach – „Halo, tu serwis”
gra 3 – indywidualna – „Musiałem lub mogłem”

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Napisanie porady, co zrobić, kiedy popsuje się wybrany sprzęt (komputer, telefon, aparat fotograficzny itp.)
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę przygotować puzzle dla kolegi z pary, tnąc zdania napisane na kartkach przez nauczyciela.  
Następnie proszę wymienić się puzzlami i ułożyć poprawne zdania. 
Przykładowe zdania:
W banku / trzeba / czytać / umowę.
W sklepie / należy / wypełnić / formularz / gwarancyjny.
Można / poprosić o / zwrot / pieniędzy.

Ćwiczenie 2
Proszę utworzyć z rozsypanych wyrazów poprawne zwroty, np. złożyć reklamację. 

działa, zepsuło się, naprawić, włączyć, wyłączyć, wypełnić, oddać do serwisu, zwrócić, wymienić, złożyć, 
komórka, zegarek, ekspres do kawy, piekarnik, formularz, żelazko, drukarka, reklamacja, głośnik, słuchawki

 

Gra 1 – „Magnesy”
Gra dla min. ośmiu graczy. Każdy z uczestników gry otrzymuje jedną kartkę. Zadanie graczy polega na znalezieniu osoby, która ma formę 
przeciwstawną, np. kupić/oddać do sklepu, oddać do serwisu/odebrać z serwisu. Po odnalezieniu właściwego antonimu, para tworzy 
poprawne zdania i zapisuje na tablicy. Wygrywa para, która wykona zadanie najszybciej.
 

Gra 2 – „Halo, tu serwis”
Pary losują sytuację i przygotowują dialog. Jedna osoba ma problem, a druga radzi jej, co powinna zrobić.
Przykładowe sytuacje:
– zgubiony paragon a wymiana wadliwego sprzętu
– złożenie reklamacji
– popsuta winda
– źle działająca drukarka itp.
Każda z par prezentuje swój dialog. Nagrodą może być umieszczenie najlepszych dialogów z podaniem nazwisk ich autorów na klasowej 
tablicy. Dialogi zostają wybrane w drodze głosowania.

Gra 3 – „Musiałem lub mogłem”
Gra dla min. dwóch graczy, którzy kolejno rzucają kostkami proponując zdanie/pytanie ze wskazaną formą czasu przeszłego 
czasowników: móc i musieć, np. Musieliśmy oddać pralkę do serwisu. Wygrywa gracz, który poda najwięcej poprawnych zdań.

lekcja 11: mam problem
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lekcja 12: mam pSa

KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Mirosława Starowierow, Valentyna Kolesnyk

Cele lekcji:
• nauka słownictwa dotyczącego zwierząt (gatunki hodowlane, egzotyczne i domowe)
• poprawne stosowanie struktury: zajmować się, opiekować się + narzędnik
• tworzenie porównań, np. pracowity jak mrówka
• utrwalenie liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego
• umiejętność rozmawiania o zwierzętach i o opiece nad nimi 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 12 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 12, 23), 

ze strukturami (5, 8, 25) i z gramatyką (17).
• Przygotowanie materiału graficznego (np. program piZap) – podział klasy na trzy grupy, z których każda 

opracowuje słownictwo z inną grupą zwierząt (hodowlane, egzotyczne, domowe).
• Wymyślenie trzech zagadek do kalamburów.
• Przyniesienie materiałów do wykonania kolażu (materiały i przybory plastyczne, zdjęcia, wycinki gazet) – 

(por. gra 2).  

Nauczyciel
• Przygotowanie fiszek (np. program Quizlet) – podanie linku uczniom z zadaniem nauczenia się słówek 

i wykonania testu (słownictwo z lekcji).
• Przygotowanie testu (np. program Kahoot) – porównania np. dumny jak (kogut, paw, żółw, rak). 
• Wydrukowanie szablonów (por. ćwiczenia 1 i 2).
• Narysowanie na dużych kartach czterech chmur z końcówkami liczby mnogiej: –(t)a, –y, –i, –e – gra 

„Chmurka – końcówka” (por. gra 1).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Zgodnie z podziałem klasy na grupy zajmujące się rodzajami zwierząt nauczyciel wybiera liderów 

grup: hodowcę, pracownika ZOO i właściciela zwierzęcia domowego. Następnie uczniowie, którzy 
przygotowali materiały graficzne ustawiają się alfabetycznie wymieniając zwierzęta ze swojej grupy,  
np. zwierzęta egzotyczne: hipopotam, krokodyl, lew, nosorożec, słoń, żyrafa itd. Grupy mogą wymienić 
się grafikami, by móc utrwalić słownictwo z innej grupy.

• Wykonanie testu Kahoot.
• Gra w kalambury – odgadywanie nazw zwierząt z wykorzystaniem zagadek uczniów, np. …ma długą 

szyję i ciekawe, jak ona ją myje?

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie 
ćw. 2 – indywidualnie
ćw. 3 – w parach

Proponowane gry:
gra 1 – zespołowa – „Chmurka – końcówka”.
gra 2 – w parach – „Reklama ZOO”.

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Napisanie planu dnia opiekuna zwierząt – do wyboru: domowych, egzotycznych lub hodowlanych.
• Nagranie filmu z udziałem wybranego zwierzęcia z krótkim komentarzem, np. W tym akwarium jest 

dużo rybek. Opiekuje się nimi mój kolega. Raz w miesiącu czyści akwarium i zmienia wodę. Codziennie 
karmi rybki specjalnym pokarmem.

• Napisanie ogłoszenia nt. Zaginął pies lub Uciekły zwierzęta z ZOO. Do ogłoszenia konieczne jest 
dołączenie zdjęcia.



poziom A2 

67

KARTA PRACY:
Ćwiczenie 1
Proszę uzupełnić w poniższych porównaniach brakujące 
nazwy zwierząt.

Ćwiczenie 2
Proszę zmienić w tekście (na podstawie ekranu 12) liczbę 
pojedynczą na mnogą.

Witamy w największym i najpiękniejszym ZOO w Polsce!
Szanowni Państwo! Podczas spaceru będą Państwo mogli 
zobaczyć (zwierzę) __________ egzotyczne, między innymi: 
(żyrafa) ________, (słoń) _________, (lew) _________, (tygrys) 
_________, (hipopotam) ___________, (nosorożec) __________, 
(zebra) __________, (antylopa) ___________, (orangutan) 
______________, (goryl) __________ i (małpa) ____________, 
a także (zwierzę) ___________ leśne: (lis) ___________, (sarna) 
_____________ oraz – uwaga – (żubr) ____________ tylko u nas! 

Bardzo miło nam poinformować, że w tym miesiącu do naszego ZOO 
przyjechały nowe zwierzęta: dwa (niedźwiedź) ______________ 
z Ameryki Południowej i trzy (pingwin) _____________ prosto 
z Nowej Zelandii! A już niedługo gorylica Marta urodzi małe i ZOO 
wzbogaci się o nowych mieszkańców.
Zapraszamy do zwiedzania!

Ćwiczenie 3
Proszę przygotować dla kolegi z pary sześć zdań 
do uzupełnienia form narzędnika. Następnie proszę wymienić 
się pracami, wykonać zadanie i sprawdzić jego poprawność. 
np. 
Dziewczynka opiekuje się (mały kot) ______________________.
Treser zajmuje się (lew) ________________________________.
Hodowca opiekuje się (chory koń) ________________________.

Gra 1 – „Chmurka – końcówka”
Gra dla kilku 3,4-osobowych zespołów. W wyznaczonym czasie 
zespół musi wpisać w odpowiednią chmurkę jak najwięcej 
rzeczowników (nazw zwierząt) w liczbie mnogiej. –(t)a (np. 
zwierzęta, pisklęta, szczenięta), –y (np. hipopotamy, żyrafy, 
osły), –i (np. króliki, chomiki, rybki), –e (np. krokodyle, słonie, 
niedźwiedzie). Wygrywa zespół, który wpisze jak najwięcej słów.

Gra 2 – „Reklama ZOO”
Proszę przygotować w parach ciekawy plakat/kolaż reklamujący 
ZOO. Proszę zachęcić do wizyty w ZOO, wymyślając oryginalne 
hasła, np. Tylko u nas żyrafy mają tak długie szyje. W naszym 
ZOO nie tylko sowy są mądre. Prace mogą być prezentowane 
w klasie/szkole, ale też na stronach internetowych (np. 
Pinterest). Można zaproponować głosowanie na najbardziej 
przekonującą reklamę.

lekcja 12: mam pSa
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lekcja 13: mam bałagaN

KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Iuliia Novitska, Oksana Lytvak

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z utrzymaniem porządku (sprzątanie, czyszczenie, mycie)
• utrwalenie poprawnego stosowania miejscownika 
• utrwalenie użycia przyimków i wyrażeń przyimkowych
• umiejętność opowiedzenia o pracach wykonywanych w domu 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 13 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2), 

ze strukturami (5) oraz z gramatyką (12, 17, 20).
• Napisanie listy zadań dla siebie i swojego pomocnika – min. 6 zadań, np. Układamy ubrania w szafie. 

Odkurzamy dywan. Myjemy wannę. 

Nauczyciel
• Wykonanie trzech kostek z przyimkami (podział na przyimki i wyrażenia przyimkowe łączące się 

z narzędnikiem: za, nad, przed, pod oraz z dopełniaczem: obok, naprzeciwko, po prawej stronie 
i miejscownikiem: w, na, przy) – gra „Kości przyimkowe” (por. gra 1).

• Przygotowanie kartek samoprzylepnych z czynnościami: umyć okno, ścierać kurze, odkurzać dywan itp.
• Wydrukowanie kilku zdjęć pomieszczeń, w których jest bałagan (por. ćwiczenie 2).
• Zapewnienie dwóch identycznych zestawów klocków (por. gra 3).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Na plecach uczniów nauczyciel przykleja kartki z zadaniami, które powinni wykonać. Uczniowie muszą 

treść zadania odgadnąć zadając pytania, np. Czy moje okno jest brudne? Czy jest kurz na półce itd. 
Odpowiedź. Muszę umyć okno. Muszę zetrzeć kurze.

• Uczniowie aranżują wnętrze klasy (np. przestawiają lekkie meble, dekoracje) opowiadając jak wygląda 
sala, np. Na środku stoi stół. Z prawej strony stołu są dwa krzesła.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie i w parach
ćw. 2 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – indywidualna – „Kości przyimkowe”.
gra 2 – zespołowa – „Wojna miejscownikowa”.
gra 3 – w parach – „Bliźniacze klocki”.

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Przygotowanie puzzli składających się z czasowników i rzeczowników, np. myć podłogę, zmywać 

naczynia, wyrzucać śmieci itd. – min. 6 par.
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę napisać listę min. 10 przedmiotów znajdujących się 
w klasie/szkole. Następnie wymienić się pracami z kolegą 
z pary i do zaproponowanych przez niego rzeczowników 
dopisać formy miejscownika, np. stół – na stole, tablica – na 
tablicy, krzesło – na krześle itd. Proszę nawzajem sprawdzić 
swoje prace i ewentualnie poprawić błędy.

Ćwiczenie 2
Proszę obejrzeć zdjęcie i napisać kilka zdań na temat tego, 
co powinien zrobić właściciel pomieszczenia, żeby przywrócić 
porządek. Osoby w grupie, które miały te same zdjęcia, 
porównują swoje propozycje usunięcia bałaganu.  →

Gra 1 – „Kości przyimkowe”
Każdy z graczy rzuca jedną z kostek i tworzy poprawną formę z wybranym słowem, np. obok mojego łóżka, naprzeciwko drewnianej 
szafy, w dużym pokoju, itd. Każdemu graczowi przyznawane są punkty: jeden za poprawną formę rzeczownika i jeden za poprawną 
formę przymiotnika lub zaimka. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej punktów.

Gra 2 – „Wojna miejscownikowa”
Grupę dzielimy na dwa zespoły, których zadaniem jest wygranie „wojny” poprzez utworzenie jak największej liczby poprawnych 
form miejscownika. Gracze grają stojąc. Pierwszy zespół podaje rzeczownik, od którego zespół przeciwników musi utworzyć formę 
miejscownika. Niepoprawna odpowiedź powoduje, że jeden z członków musi usiąść. Przegrywa zespół, w którym wszyscy usiądą. 
Kolejność siadania można ustalić wcześniej np. losując swoją pozycję w szeregu.

Gra 3 – „Bliźniacze klocki”
Każda para, siedząc zwrócona do siebie plecami, ma za zadanie ułożyć w ten sam sposób klocki. Jedna osoba mówi co robi, druga 
musi, nie widząc pracy partnera, ułożyć klocki w ten sam sposób. Osoba układająca mówi: na dole jest duży pomarańczowy klocek, 
na pomarańczowym klocku, na środku jest mały zielony klocek itd. Wygrywa para, która pierwsza i bezbłędnie wykona zadanie.

lekcja 13: mam bałagaN
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lekcja 14: mam marzeNie

KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Nataliia Rafalovska, Alla Petrushevska

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z przyszłością (marzenia, pragnienia)
• poprawna odmiana zaimków: ktoś, coś 
• umiejętność opowiadania o planach i marzeniach

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 14 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2), 

ze strukturami (8, 17) oraz z gramatyką (22, 24). 
• Opracowanie ankiety pt. O czym marzysz? (por. ćwiczenie 1)
• Wybranie fotografii (np. bank zdjęć Pixabay) obrazującej największe marzenie. 

Nauczyciel
• Opracowanie szablonu (por. ćwiczenie 2).
• Wybranie fotografii do gry „Czyje to marzenie?” (por. gra 2, jedno zdjęcie dla pary).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie umieszczają na tablicy przyniesione fotografie. Następnie każdy z nich pisze przy 

fotografiach imię kolegi, o którym myśli, że to jego marzenie. Następnie uczniowie stają przy swoich 
fotografiach i sprawdzają, ile osób domyśliło się ich marzenia, a potem mówią kilka zdań o swoim 
marzeniu.

• Uczniowie stoją w szeregu i kolejno wypowiadają swoje marzenie. Następna osoba powtarza marzenia 
poprzedników i dodaje swoje. Osoba, która się pomyli idzie na koniec kolejki. Nauczyciel kontroluje, 
aby uczniowie tworzyli poprawne wypowiedzi.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – zespołowo
ćw. 2 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – zespołowa – „Głuchy telefon”
gra 2 – w parach – „Czyje to marzenie?” 

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Opublikowanie wyników ankiety O czym marzysz na portalu społecznościowym/forum internetowym.
• Napisanie recepty na spełnienie marzeń, np. Myśl o swoim marzeniu. Wyobrażaj sobie, że już się 

spełniło. Poznaj ludzi, którzy mieli podobne marzenia itp.
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę przeprowadzić wśród kolegów ankietę pt.  
O czym marzysz i opracować podsumowanie.  
Np. Dziewięć osób marzy o dalekich podróżach,  
pięć osób marzy o karierze itp.   →

Ćwiczenie 2
Proszę dopasować zaimki do odpowiednich czasowników.

Gra 1 – „Głuchy telefon”
Graczy dzieli się na kilkuosobowe zespoły (7-10 osób), których zadaniem jest przekazywanie 
wiadomości na ucho. Pierwsza osoba w szeregu opowiada drugiej kilka krótkich zdań o swoim 
marzeniu. Druga trzeciej i tak dalej, aż do ostatniej. Ostatnia osoba powtarza usłyszane 
marzenie na głos. Punkty są przyznawane za jak najbardziej wierne odtworzenie wypowiedzi 
pierwszej osoby. Przed rozpoczęciem gry nauczyciel może nagrać na dyktafon wypowiedź 
pierwszej osoby, by móc obiektywnie ocenić wierność przekazu.

Gra 2 – „Czyje to marzenie?”
Z rozłożonych na stole fotografii każda para wybiera jedno zdjęcie i przygotowuje plan działania dla osoby, która może mieć takie 
marzenia. Plan prezentowany jest przed grupą i oceniany punktami przez pozostałe pary w skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza plan 
niemożliwy do realizacji, 2 prawdopodobny i 3 bardzo dobry i realny. Wygrywa para, która zdobędzie najwięcej punktów.

lekcja 14: mam marzeNie
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lekcja 15: mam Wiadomość

KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Lina Borovska, Tatiana Shportun

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z korespondencją (listy, wiadomości, rozmowy telefoniczne)
• poprawne stosowanie nagłówków i form oficjalnych w listach 
• tworzenie form czasowników prefiksalnych (aspekt i zmiana znaczenia, np. przepisywać/przepisać, 

odpisywać/odpisać itd.
• umiejętność napisania listu, wiadomości 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 15 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 4, 14, 20), 

ze strukturami (10) i z gramatyką (23).
• Wybór i wydrukowanie ikonek (np. darmowa strona pl.freepik.com) oraz napisanie tekstów wiadomości – 

gra „Szkolny detektyw” (por. gra 1).
• Złożenie kilku papierowych samolotów. 

Nauczyciel
• Przygotowanie i wydrukowanie chmur wyrazów (np. program Word Cloud) – jednej z przymiotnikami  

(por. ćwiczenie 1, jedna chmura dla każdego) i drugiej z czasownikami (por. gra 2, jedna chmura dla pary). 
• Wydrukowanie listu (por. ćwiczenie 3).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie na przygotowanych samolotach 

piszą wiadomość do kolegów, opuszczając 
niektóre słowa. Następnie wypuszczają 
samoloty w kierunku kolegów. Osoby, przy 
których „wyląduje” samolot, muszą uzupełnić 
wiadomość i odesłać ją do nadawcy. 
Przykładowe wiadomości: … poważaniem, 
z … dziękuję za wiadomość itp. Odpowiedzi: 
Z poważaniem, z góry dziękuję za wiadomość.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie 
ćw. 2 – w parach
ćw. 3 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – indywidualna – „Szkolny detektyw”
gra 2 – w parach – „Czasowniki dla pary”

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Napisanie listu do najważniejszej osoby w życiu.
• Nagranie w parach rozmowy telefonicznej na wybrany temat. Początek rozmowy: Dzień dobry, 

nazywam się, czy mogę rozmawiać z… itd.
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę z chmury wyrazowej wypisać poprawne słowa używane w nagłówkach listów 
i dopisać do nich odpowiedniego adresata, np. Szanowne Panie itd.

Ćwiczenie 2
Proszę wymyślić treść smsa, napisać go bez polskich znaków, a potem w parach wymienić 
się smsami i w tekście kolegi dopisać polskie znaki.
Np. Prosze o odpowiedz na email, ktory wyslalam w srode.

Ćwiczenie 3
Proszę przeredagować ten list tak, by był napisany w stylu oficjalnym.

Hej,
piszę do was, bo interesuje mnie rekrutacja. Nie znalazłem na waszej stronie internetowej informacji,  
kiedy zaczyna się rekrutacja na studia i jakie warunki ma spełnić cudzoziemiec.
Odpowiedzcie na kilka pytań:
– czy na waszą uczelnię może aplikować obcokrajowiec?
– czy u was są możliwe studia po angielsku?
Igor Smolev

Gra 1 – „Szkolny detektyw”
Dla każdego gracza przygotowana jest kartka z ikonką. Gra polega na jak najszybszym odnalezieniu pasującej do niej treści 
wiadomości. W miarę możliwości kartki z wiadomościami powinny być ukryte w klasie. Wygrywa osoba, która najszybciej znajdzie 
swoją wiadomość.
Przykładowe wiadomości:

Gra 2 – „Czasowniki dla pary”
Każda para otrzymuje chmurę wyrazów z czasownikami. 
Zadaniem graczy jest utworzenie zdań z każdym czasownikiem. 
Wygrywa para, która zrobi to najszybciej i bezbłędnie. 

lekcja 15: mam Wiadomość

Wyślij mi jeszcze raz załącznik.

Zaproszenie prześlij listem tradycyjnym, a nie emailem.

Wydrukuj wszystkie emaile.

Przekaż wiadomość dalej.

→
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lekcja 16: mam zły humor

KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Lina Borovska, Tatiana Shportun

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z samopoczuciem i złym nastrojem
• utrwalenie struktur: jest mi + przysłówek 
• poprawne tworzenie form rzeczowników odczasownikowych
• umiejętność opisywania swojego stanu emocjonalnego 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 16 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 9) 

ze strukturami (6, 13) i z gramatyką (18, 21).
• Przygotowanie skali samopoczucia i emocji (rysunek).
• Wypisanie na pojedynczych kartkach dziesięciu czasowników z lekcji online. 

Nauczyciel
• Przygotowanie tematów do dyskusji dotyczących odczuwania negatywnych emocji i zdenerwowania, 

np. Co czułeś, gdy nauczyciel był niesprawiedliwy. W autobusie ktoś oblał cię kawą itp.
• Wypisanie na samoprzylepnych kartkach propozycji, co można zrobić, gdy jest się w złym humorze.
• Przygotowanie planszy do gry „Budowniczy” (por. gra 2).
• Wybór i wydrukowanie emotikonów (por. ćwiczenie 2).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Uczniowie porównują swoje skale samopoczucia i emocji. Następnie opowiadają sobie w parach, 

kiedy tak się czują. Kolejnym zadaniem jest przekazanie grupie odczuć partnera z pary, np. Paweł jest 
wściekły, kiedy musi stać na bramce. Woli grać na innej pozycji.

• Nauczyciel umieszcza na ścianie kartki z wypisanymi radami na zły humor, np. długo śpię, 
uśmiecham się, oglądam komedię, spotykam się z kolegami itp. Uczniowie czytają i wybierają dla 
siebie najlepszą propozycję. Następnie uzasadniają swój wybór.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie 
ćw. 2 – indywidualnie 

Proponowane gry:
gra 1 – indywidualna i zespołowa – „Dobry psycholog”
gra 2 – indywidualna – „Budowniczy”

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Zredagowanie ulotki reklamującej porady psychologa – „Jak szybko poprawić samopoczucie?
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KARTA PRACY:
Ćwiczenie 1
Proszę dokończyć zdania, np. Jestem zły, ponieważ...

Ćwiczenie 2
Proszę nazwać stan emocjonalny/sytuację wyrażaną przez emotikony.
Przykład:

Gra 1 – „Dobry psycholog” 
Każdy z graczy demonstruje pewien stan, np. jest mi zimno, gorąco, duszno, smutno itd. Zadaniem innych graczy jest odgadnięcie tego 
stanu. Wygrywa osoba, która odgadnie najwięcej przedstawianych sytuacji. 

Gra 2 – „Budowniczy”
Wszyscy uczestnicy gry kładą na stole przygotowane kartki z czasownikami. Następnie każdy gracz losuje jedną kartkę i tworzy 
formę rzeczownikową, np. słuchać + –nie = słuchanie. Potem przykleja kartkę na wybrane pole planszy i za utworzenie poprawnej 
formy otrzymuje punkt. Kolejnym zadaniem jest zapisanie tej formy w odpowiednim miejscu planszy. Gra kończy się, gdy wszystkie 
pola są zapełnione.

lekcja 16: mam zły humor

Jestem

zły/a
przygnębiony/a
zdenerwowany/a
wściekły/a
smutny/a
zazdrosny/a
nieszczęśliwy/a
niespokojny/a
zmartwiony/a
zmęczony/a
znudzony/a

pić

+

–cie

picie

–niejeść jedzenie

Jest zmęczony.

Jest smutny.

Jest zdenerwowany.

Jest zaskoczony.
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lekcja 17: mam przyjaciół

KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Alina Huben, Anna Nikeshyna

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z budowaniem relacji (zaufanie, przyjaźń, związki)
• poprawne stosowanie struktury: ufać + celownik
• utrwalenie odmiany przez przypadki rzeczowników: przyjaciel i przyjaciółka w liczbie pojedynczej 

i mnogiej
• umiejętność prowadzenia rozmów o relacjach, zaufaniu i przyjaźni

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 17 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 11) 

ze strukturami (5, 8) i z gramatyką (23, 25-26).
• Przygotowanie „Dziennika przyjaźni” (w formie papierowej lub w formie bloga) z uwzględnieniem 

odpowiedzi na pytania: Dlaczego przyjacielowi można ufać? Czym się różni przyjaciel od kolegi? 
W dzienniku powinno się znaleźć kilka wpisów opisujących przyjacielskie relacje. 

Nauczyciel
• Przygotowanie pustych tablic deklinacyjnych i wydrukowanie fiszek z odmianą rzeczowników przyjaciel 

i przyjaciółka w liczbie pojedynczej i mnogiej do gry „Przyjacielska odmiana” (por. gra 1).
• Opracowanie testu (np. program Kahoot.it) dotyczącego poprawnego stosowania celownika, np. Ufam 

tylko mojemu: braciom, bratu, brata, bratem itd.
• Wydrukowanie zdjęć obrazujących relacje przyjaciół (por. ćwiczenie 1).
• Znalezienie i wydrukowanie kilku ogłoszeń z portali społecznościowych typu: sympatia.pl., przyjaciel.eu 

(por. ćwiczenie 2).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Prezentacja „Dzienników przyjaźni” 

i przeprowadzenie burzy mózgów, na temat 
tego, co wyróżnia przyjaciela z grona kolegów 
i znajomych.

• Przeprowadzenie testu (program Kahoot.it).
• Tworzenie sieci przyjaciół pt. Przyjaciel mojego 

przyjaciela… Uczniowie kolejno w szeregu 
mówią po jednym zdaniu na temat swojego 
przyjaciela. Następna osoba powtarza zdanie 
poprzednika i dodaje swoje, np. Przyjaciel 
mojego kolegi studiuje biologię, a moja 
przyjaciółka teraz zdaje maturę. Kolejna osoba: 
Przyjaciółka mojego kolegi zdaje maturę, a mój 
przyjaciel wyjechał za granicę.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – indywidualnie i zespołowo 
ćw. 2 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – w parach i zespołowa – „Przyjacielska odmiana”
gra 2 – indywidualna i zespołowa – „Minuta dla celownika”

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Wykonanie fotografii przyjaciela i przygotowanie jego charakterystyki.
• Opracowanie testu (np. program Kahoot.it) sprawdzającego poprawność odmiany rzeczowników: 

przyjaciel i przyjaciółka.
• Napisanie wypowiedzi na temat: Z jaką postacią fikcyjną (literacką lub filmową) mógłbym się 

zaprzyjaźnić? (min. 10 zdań).
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę wybrać jedno zdjęcie (nie wskazując go innym kolegom z grupy), a następnie opisać je w formie ustnej lub pisemnej.  
Każdy przedstawia swój opis, a koledzy wskazują zdjęcie, o którym mowa.

Ćwiczenie 2
Proszę odpisać na ogłoszenie i zaproponować swoją przyjaźń.

Halina 2016-10-16 23:29
Cześć!
Mam na imię Halina i mam 19 lat. Szukam prawdziwych przyjaciół. Niestety często spotykam osoby, z którymi 
nie mogę się dogadać. Piszę z nadzieją, że ktoś do mnie napisze. Kocham podróże. Bardzo chciałabym 
znaleźć osobę, która ma też taką pasję i z którą będę mogą zwiedzać świat.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Gra 1 – „Przyjacielska odmiana”
W parach lub małych zespołach gracze losują kartkę z formą deklinacyjną, umieszczają ją w odpowiednim miejscu tabeli i zapisują na 
tablicy zdanie z użyciem danej formy. Wygrywa zespół, który wykona zadanie najszybciej i popełni jak najmniej błędów w zdaniach. 
Za każdy błąd można odejmować punkty.

Gra 2 – „Minuta dla celownika”
Dwaj gracze lub 2, 3 dwuosobowe zespoły w ciągu minuty mają za zadanie wypisać na tablicy jak najwięcej rzeczowników (osoby) 
w celowniku, np. przyjacielowi, koledze, braciom, rodzicom itd. Wygrywa zespół, który wypisze więcej poprawnych form. Jeśli grupa jest 
większa, można zaangażowa ć wszystkich realizując tę grę na kartkach (format A0) i wyróżniając zespoły kolorem markera. Dla utrwalenia 
można na tablicy wypisać czasowniki, które łączą się z celownikiem, np. ufać, dziękować, życzyć.

lekcja 17: mam przyjaciół

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik
(kto? co?) przyjaciel przyjaciółki

dopełniacz
(kogo? czego?)

celownik
(komu? czemu?)

biernik
(kogo? co?)
narzędnik

(z kim? z czym?)
miejscownik

(o kim? o czym?)



poziom A2 

78

lekcja 18: mam rezerWację

KONSPEKT LEKCJI  
Autorki konspektu i karty pracy: Mirosława Starowierow, Valentyna Kolesnyk 

Cele lekcji:
• nauka słownictwa związanego z podróżowaniem (rezerwacje, warunki zakwaterowania, planowanie 

dojazdu)
• wprowadzenie prefiksalnego rozróżnienia znaczenia czasowników: wyjechać/wyjeżdżać, przyjechać/

przyjeżdżać, przyjść/przychodzić, zejść/schodzić itp.
• umiejętność opowiedzenia o zaplanowanej podróży i pobycie 

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przed: Uczeń
• Samodzielne wykonanie lekcji nr 18 online, zwrócenie uwagi na ekrany ze słownictwem (2, 9), 

ze strukturami (5, 12) oraz z gramatyką (15, 18, 21, 24, 27, 31-32).
• Przygotowanie krótkiej prezentacji pt. Będę właścicielem tego hotelu. Wyszukanie odpowiednich zdjęć 

i przygotowanie oferty.

Nauczyciel
• Przygotowanie kart do gry „Do celu” (por. gra 2).

Faza w trakcie: Proponowane aktywności:
• Przedstawienie prezentacji pt. Będę właścicielem tego hotelu. Porównywanie ofert i przeprowadzenie 

głosowania na najlepszą propozycję. Utrwalanie słownictwa z lekcji online: pokój z łazienką, balkonem, 
widokiem na las…, miejsce parkingowe, klimatyzacja, wyżywienie, szwedzki stół itp.

• Uczniowie kolejno podają sobie instrukcję wykorzystując czasowniki ruchu, np. Proszę wyjść z sali, 
Proszę odejść od okna, Proszę zejść ze schodów, Proszę podejść do tablicy itd. Gdy pozwalają na to 
warunki w klasie/szkole uczniowie wykonują te polecenia.

Proponowane ćwiczenia:
ćw. 1 – w parach
ćw. 2 – indywidualnie

Proponowane gry:
gra 1 – w parach i zespołowa – „Nawigacja”
gra 2 – indywidualna  – „Do celu” 

Faza po: Propozycje pracy domowej:
• Wykonanie folderu dla biura turystycznego z ofertami wybranych hoteli – praca zespołowa na 

podstawie wcześniej przygotowanych prezentacji.
• Przyznanie gwiazdek i napisanie oceny – pozytywnej lub negatywnej – hotelu wg wzorów 

internetowych, np. Jestem zadowolony z pobytu. Jedzenie w formie szwedzkiego bufetu było smaczne. 
Pokój był czysty. Obsługa miła i kompetentna.
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KARTA PRACY:

Ćwiczenie 1
Proszę napisać początek dialogu (dwa wersy), pt. Reklamacje w hotelu. Następnie proszę wymienić się kartkami w parach i dokończyć 
dialog kolegi z pary. Po zakończeniu każda para czyta swój dialog.
np.

– W moim pokoju jest brudna pościel.
– To niemożliwe. Wszystkie pokoje są sprzątane przed przyjazdem nowych gości.
– …

Ćwiczenie 2
Proszę przygotować własną listę dziesięciu najważniejszych rzeczy w hotelu.
np.
Hotel powinien zapewnić:
• Pokoje dwuosobowe z łazienkami…

Gra 1 – „Nawigacja”
Gracze w parach przygotowują instrukcję, jak dojechać do hotelu. Następnie każda z par udziela instrukcji innym uczestnikom gry 
używając czasowników: dojechać, przejechać, zjechać, wjechać itd. Zadaniem graczy jest przygotowanie rysunku wg instrukcji.  
Punkty przyznawane są graczom, którzy wykonają poprawne rysunki.

Gra 2 – „Do celu”
Gra dla min. dwóch graczy. Każdy otrzymuje taka samą liczbę kart sugerujących użycie poprawnego czasownika. Karty kolejno są 
wyrzucane na stół po podaniu odpowiedniego czasownika, np. wyrzucając kartę na miejsce, należy podać jeden z czasowników: 
przyjechać, przyjść, dojechać, dojść. Podanie błędnego czasownika, np. zjechać na miejsce, powoduje, że trzeba kartę zabrać ze stołu. 
Wygrywa gracz, który pierwszy pozbędzie się swoich kart.

lekcja 18: mam rezerWację 

...do celu ...z góry ...na górę ...pod hotel ...z domu
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Tytuł lekcji Słownictwo Struktury Gramatyka

1 Mam  
dobry dzień

• rutyna dnia 
– czasowniki

• godziny: za, po, 
wpół do…

• przygotować, brać + biernik
• najpierw – potem, następnie, później

• czas teraźniejszy: 
powtórzenie 3 koniugacji: 
-m, -sz; -ę, -isz; -ę,-esz

• koniugacja: brać

2 Mam zakupy • produkty spożywcze 
• kosmetyki

• paczka, puszka, kilogram… + dopełniacz
• szampon do + dopełniacz
• mydło w + miejscownik

• tryb rozkazujący: chodź, 
chodźmy, zrób, zróbmy 
itd.

3
Mam 
dziewczynę, 
mam 
chłopaka

• opis osób 
– przymiotniki

• cechy charakteru 
– przymiotniki

• zapoznawanie się

• tęsknić za + narzędnik
• poznać się + kiedy, gdzie
• podoba mi się + zaimek (celownik) 
• + mianownik
• dzięki, naprzeciwko + celownik

• stopniowanie 
przymiotników

• dopełniacz posesywny: 
czyj, czyja, czyje…

4 Mam  
przepis

• typowe polskie potrawy
• przepis na danie
• przygotowywanie 

posiłków

• chce mi się jeść,
• chce mi się pić

• l.mn. rzeczowników 
i przymiotników

• mianownik i dopełniacz 
(jest/nie ma)

5 Mam 
pieniądze

• pieniądze, zarobki, 
wydatki

• prace dorywcze

• stać na/nie stać na + biernik
• płacić za + biernik
• wydawać, oszczędzać, zarabiać na + biernik
• pracować jako + mianownik

• stopniowanie 
przysłówków

6 Mam  
urodziny

• daty, nazwy miesięcy
• rodzaje prezentów
• okazje do świętowania
• życzenia
• zaproszenia

• organizować, urządzać… + biernik
• zaproszenie dla + dopełniacz
• zaproszenie na + biernik
• prezent z okazji + dopełniacz
• życzyć + celownik

• celownik l.poj./l.mn. 
(rzeczownik)

7 Mam  
egzamin

• przygotowania do 
egzaminu

• sposoby uczenia się
• korespondencja 

z nauczycielem

• mieć, zdawać egzamin z + dopełniacz
• chodzić na/zapisywać się na + biernik l. mn.
• przygotowywać się do + dopełniacz
• przygotowywać, powtarzać + biernik
• szukać + dopełniacz

• odmiana powinienem/
powinnam

• czas przeszły dokonany 
i niedokonany

8 Mam  
nauczyciela

• tytuły naukowe
• oficjalne zwroty

• nauczyciel + dopełniacz
• prowadzić + biernik z + dopełniacz

• l.mn. rodzaj 
męskoosobowy: 
rzeczowniki przymiotniki 
i zaimki 

• deklinacja: pan doktor, 
pani profesor

9 Mam  
trening

• dyscypliny sportu
• sportowcy
• miejsca uprawiania 

sportu
• rodzaje zawodów 

sportowych

• kibicować + celownik
• chodzić na, grać + biernik
• uprawiać, trenować, ćwiczyć + biernik

• aspekt i różnicowanie 
znaczeń: grać:zagrać, 
przegrać:przegrywać, 
wygrać:wygrywać…

• deklinacja r. męski, l.poj. 
i l.mn.: zawodnik, trening

10 Mam  
talent

• mocne i słabe strony
• umiejętności, talenty
• nagrody, wyróżnienia

• mieć talent do + dopełniacz
• być utalentowanym + przysłówek
• mieć talent + przymiotnik
• umieć, potrafić + przymiotnik + 

bezokolicznik
• brać udział, nie brać udziału w + 

miejscownik
• zająć, zdobyć, odkryć, rozwijać + biernik

• deklinacja r. męski: 
rzeczowniki i przymiotniki, 
l.poj. i l.mn. 

• tryb warunkowy: jeśli…

zaSoby platformy polSkijazyk.pl – poziom a2
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zaSoby platformy polSkijazyk.pl – poziom a2

Tytuł lekcji Słownictwo Struktury Gramatyka

11 Mam  
problem

• prośba o pomoc
• udzielanie porad
• sprzęt RTV
• reklamacje

• popsuł mi się/nie działa + mianownik
• załatwić + biernik

• formy bezosobowe: 
trzeba, warto, należy + 
bezokolicznik

• czas przeszły: móc, 
musieć 

• deklinacja r. żeński, l.poj.

12 Mam  
psa

• zwierzęta domowe, 
hodowlane, 
egzotyczne

• mieć, hodować, kochać + biernik
• opiekować, zajmować się + narzędnik
• porównania: wolny jak żółw…

• odmiana zaimka: który, 
która, które l.poj. i l.mn.

• l.mn. rodzaj 
niemęskosobowy

• l.mn. nieregularna: 
pies:psy

13 Mam 
bałagan

• utrzymywanie 
porządku

• opis pokoju

• sprzątać, odkurzać, myć, zmywać, 
ścierać, wyrzucać + biernik

• miejscownik l.poj. i l.mn. – 
rzeczowniki i przymiotniki

• odmiana zaimka: swój, 
swoja, swoje, l.poj. i l.mn.

• użycie przyimków: w, na, 
pod, nad, obok

14 Mam 
marzenie • marzenia, pragnienia

• marzyć, śnić, myśleć o + miejscownik
• pragnąć + dopełniacz
• pragnąć + bezokolicznik
• chciałbym, żeby…

• odmiana: ktoś , coś
• odmiana partykuły: żeby, 

budowa zdań

15 Mam 
wiadomość

• wzory korespondencji
• pozdrowienia, list, 

e-mail, sms
• nagłówki listów
• rozmowa telefoniczna 

• otrzymać, dostać, wysłać + biernik, do/od 
+ dopełniacz + celownik

• przesłać, odesłać

• deklinacja rzeczowników 
zakończonych na -ość 

• podpisywać/podpisać… – 
różnicowanie znaczenia

16 Mam zły 
humor

• złe samopoczucie
• choroby
• przyczyny złego 

humoru

• jest mi + przysłówek
• mianownik + zaimek (biernik) + 

denerwuje… 
• mieć dość + dopełniacz
• być + przymiotnik

• tworzenie rzeczowników 
odczasownikowych

• deklinacja rzeczowników 
l.poj. i l.mn.

17 Mam 
przyjaciół

• przyjaźń, relacje 
w grupie

• bliskie osoby

• być pewnym, że…
• nie być pewnym, czy…
• ufać, nie ufać + celownik
• nie zawieść, nie zdradzić + dopełniacz
• liczyć, zawieść, zdradzić + biernik

• deklinacja przyjaciel/
przyjaciółka – l.poj. 
i l.mn.

• kilka, dużo itd. + 
dopełniacz

• użycie przyimków: 
z, wśród, między

18 Mam 
rezerwację

• oferta hoteli
• rezerwacja pokojów

• być niezadowolonym z + dopełniacz
• być rozczarowanym, zaskoczonym, 

bo, ponieważ…
• pojechać, pójść do + dopełniacz
• pojechać, pójść na + biernik

• czasowniki ruchu: 
warianty czasownika 
jechać – wyjechać, 
przyjechać itp.

• pary aspektowe 
czasowników 
ruchu: jechać, iść – 
wyjechać:wyjeżdżać, 
odjechać:odjeżdżać…

• odmiana czasownika iść 
– czas przeszły
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Publikacja powstała w ramach projektu „Język polski 2.0 – zastosowanie 
nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego. Szkolenie dla 
nauczycieli języka polskiego z obwodu żytomierskiego” (termin realizacji 
1.08. – 30.11.2016).

Celem projektu było dostarczenie nowoczesnych narzędzi i zasobów edu-
kacyjnych polonijnym nauczycielom języka polskiego z obwodu żytomier-
skiego poprzez realizację 5-dniowego szkolenia z zakresu narzędzi Web 
2.0 przydatnych w nauczaniu języka polskiego oraz metodyki nauczania 
w formule blended learning (nauczanie mieszane), z wykorzystaniem za-
sobów bezpłatnej platformy polskijazyk.pl, jak również tworzenia autorskich 
materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych technologii.

Realizacja szkolenia wzbogaciła nauczycielski warsztat pracy o nowe na-
rzędzia i metody nauczania oraz podniosła kompetencje nauczycieli polo-
nijnych placówek edukacyjnych w zakresie tworzenia autorskich materiałów 
dydaktycznych z użyciem nowoczesnych technologii i w oparciu o platformę 
polskijazyk.pl umożliwiającą prowadzenie nauczania mieszanego.

Projekt zrealizowała Fundacja Edu & More (Polska) we współpracy z Centrum 
Polsko-Niemiecko-Ukraińskie „Życie w jedności” (Ukraina).

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

o projekcie


