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WSTĘP

Program  Ku polszczyźnie został opracowany dla Szkoły Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w
Schiedamie  w  oparciu  o  Podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego  dla  przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
(załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego w poszczególnych
typach  szkół (Dz.  U.  poz.  977 z późn.  zm.)  oraz  o  Podstawę programową dla uczniów polskich
uczących  się  za granicą opracowaną wydaną przez  Ministerstwo Edukacji  Narodowej  (Warszawa
2010).

Dobór treści i celów nauczania w Szkole Polskiej w Shiedamie ograniczony został możliwościami
czasowymi,  jakimi dysponuje placówka (50 godzin w ciągu roku szkolnego, przy czym spotkania
odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają po 2,5 godziny) i zawiera najistotniejsze elementy do
wspierania  rozwoju języka polskiego  i  wiedzy na temat Polski  u uczniów wychowujących  się  na
gruncie kultury holenderskiej i przynajmniej w dwóch różnych środowiskach artykulacyjnych.

Program  zawiera  sześć  bloków tematycznych  dla  grup  młodszych:  grupy  trzylatków  i  grupy
czterolatków  oraz  dziesięć  bloków  dla  grup  starszych  (pięcio-  i  sześciolatków,  grupy  7+,  7+
zaawanasowanej).  Bloki  zawierają  treści  z  najważniejszych  zakresów komunikacyjnych  w języku
polskim i treści elementarne z kultury polskiej.

CELE OGÓLNE PROGRAMU

Celem  ogólnym  programu  jest  wspieranie  mowy  polskiej  uczniów,  przygotowanie  ich  do
odpowiedniego reagowania na treści  w sposób prosty,  wspieranie umiejętności  odnalezienia się w
codziennych  sytuacjach  komunikacyjnych  oraz  wzmacnianie  motywacji  uczniów do nauki  języka
polskiego,  rozbudzanie  zainteresowania  tradycjami  i  kulturą  polską  i  stymulowanie  uczniów  do
chętnego udziału w działaniach kulturalnych polonii na terenie Królestwa Niderlandów.
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TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA

SZCZEGÓŁOWE

TRZYLATKI I CZTEROLATKI

Kompetencje językowe Cele szczegółowe

TRZYLATEK CZTEROLATEK
Słuchanie − słucha i rozpoznaje 

dźwięków z otoczenia;
− rozumie proste polecenia 

w języku polskim, np.: 
podaj, usiądź;

− rozumie proste pytania w 
języku polskim, np.: co 
to?, gdzie?;

− różnicuje odgłosy 
zwierząt, pojazdów;

− naśladuje ton głosu 
nauczyciela;

− słucha z uwagą krótkich 
opowiadań i wierszyków;

− jak w grupie poprzedniej 
oraz:

− umie określić tempo: 
szybko, wolno;

− rozpoznaje inne dzieci po 
głosie;

− maszeruje w rytmie 
muzyki;

− umie powtórzyć krótkie 
frazy;

Mówienie − wypowiada wszystkie 
samogłoski w języku 
polskim;

− wypowiada spółgłoski w 
języku polskim: wargowe 
(twarde i zmiękczone), 
środkowojęzykowe i 
tylnojęzykowe, 
przedniojęzykowo-
zębowe, 
przedniojęzykowo-
dziąsłowe i tzw. 
półsamogłoski;

− prawidłowo wykonuje 
ćwiczenia artykulacyjne;

− naśladuje odgłosy 
zwierząt, pojazdów;

− wskazuje części swojego 
ciała;

− sygnalizuje nauczycielowi 
swoje potrzeby, np. chcę 
pić;

− zwraca się bezpośrednio 
do swojego rozmówcy: 
innego dziecka lub 
nauczyciela;

− wyraża swoje myśli, np. to
jest ładne;

− wypowiada się na temat 
obrazka, ilustracji;

− jak w grupie poprzedniej 
oraz:

− ma utrwalone głoski 
szeregu syczącego (‘s’, 
‘z’, ‘c’, ‘dz’;

− zadaje pytania w sposób 
zrozumiały;

−  dzieli się swoimi 
spostrzeżeniami w trakcie 
rozmowy;

− Zapytany o coś, 
odpowiada na forum 
grupy;

− powtarza krótkie 
rymowanki.
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Ku czytaniu − naśladuje ruchy 
czytających dorosłych;

− interesuje się książką;
− obserwuje otoczenie i 

wymienia jego elementy;
− wyszukuje takie same 

elementy na obrazku;
− wskazuje różnice 

pomiędzy dwoma 
obrazkami, przedmiotami;

− jak w grupie poprzedniej 
oraz:

− obserwuje napisy 
wskazane przez 
nauczyciela;

− składa pocięte obrazki w 
całość według podanego 
wzoru;

− sylabizuje w toku zabawy, 
rymowanek.

Ku pisaniu − posługuje się kredkami 
świecowymi;

− wykonuje drobne prace 
plastyczne;

− nabywa sprawność 
manualną poprzez prace 
wymagające 
zaangażowania mięśni 
dłoni, np.: lepienie z 
plasteliny;

− wykonuje niektóre 
czynności 
samoobsługowe;

− nabywa koordynację 
wzrokowo-ruchową w 
toku zabaw ruchowych, 
naśladując ruchy 
nauczyciela;

− nabywa koordynację 
ruchową w zabawach 
rytmizujących.

− jak w grupie poprzedniej 
oraz:

− odtwarza ruchem sposoby 
poruszania się zwierząt;

− stosuje gesty jako znaki 
umowne;

4 



Ku polszczyźnie 2015-9-1

GRUPA PIĘCIO- I SZEŚCIOLATKÓW
GRUPA 7+

GRUPA 7+ ZAAWANSOWANA

Kompetencje
językowe

Cele szczegółowe

UCZEŃ GRUPY
PIĘCIO- I

SZEŚCIOLATKÓW

UCZEŃ GRUPY 7+ UCZEŃ GRUPY 7+
ZAAWANSOWANEJ

Słuchanie − rozróżnia większość 
głosek istotnych dla 
języka polskiego;

− rozumie proste 
polecenia, proste 
wypowiedzi 
monologowe i 
dialogowe, o ile 
otrzymuje 
dodatkowe 
wyjaśnienia;

− rozumie proste 
teksty literackie 
wspierane 
obrazkami, gestami i
inne teksty kultury, o
ile otrzymuje 
wyjaśnienia;

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

−  rozróżnia głoski 
współczesnej 
polszczyzny z 
wyjątkiem 
najtrudniejszych;

− rozumie złożone 
polecenia;

− rozumie proste 
wypowiedzi 
monologowe i 
dialogowe bez 
dodatkowych 
wyjaśnień;

− rozumie proste 
teksty literackie 
(zwłaszcza pisane 
współczesną 
polszczyzną), 
wspierane 
obrazkami, 
gestami, 
rekwizytami; 

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

−  rozróżnia 
wszystkie głoski 
współczesnej 
polszczyzny;

− rozumie 
rozbudowane 
polecenia;

− rozumie złożone 
wypowiedzi 
monologowe i 
dialogowe;

− rozumie teksty 
literackie 
(zwłaszcza pisane 
współczesną 
polszczyzną);

Mówienie − wymawia poznane 
słowa w sposób na 
ogół zrozumiały;

− tworzy, z pomocą 
nauczyciela, krótką 
wypowiedź z 
prostych zdań;

− porozumiewa się w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych;

− stosuje formy 
grzecznościowe;

− odtwarza z pamięci 
rymowanki i inne 
proste teksty;

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

− wymawia poznane 
słowa w sposób 
zrozumiały;

− skutecznie 
porozumiewa się w 
codziennych 
sytuacjach, stosując
właściwe formy 
komunikowania 
się;

− uczestniczy w 
rozmowie, wyraża 
w prosty sposób 
własne zdanie;

− formułuje 
kilkuzdaniową 
wypowiedź, 
opowiada o 
własnych 
doświadczeniach, 
opisuje ludzi, 

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

− poprawnie 
wymawia słowa i 
zwroty;

− wypowiada się 
płynnie;

− opisuje, opowiada, 
charakteryzuje 
postać literacką;

− uczestniczy w 
rozmowie i prostej 
dyskusji;

− recytuje wiersze, 
stosując pauzę i 
intonację;

5 



Ku polszczyźnie 2015-9-1

przedmioty, 
sytuacje;

− formułuje życzenia;
− opowiada w prosty 

sposób akcję 
utworu;

− stosuje formuły 
grzecznościowe;

− recytuje wiersze;

Czytanie − zna wszystkie litery i
odpowiadające im 
głoski;

− dzieli wyraz na 
sylaby;

− czyta na głos krótkie 
zdania;

− rozumie proste i 
krótkie utwory 
literackie wspierane 
materiałem 
obrazkowym;

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

− czyta na głos 
prawidłowo 
akcentując wyrazy;

− rozumie krótkie 
teksty użytkowe;

− wyszukuje w 
tekście potrzebne 
informacje;

− rozumie krótkie 
utwory literackie i 
inne teksty kultury;

− korzysta z 
obrazkowych 
słowników;

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

− czyta na głos 
poprawnie i 
wyraźnie krótkie 
teksty (także 
nieznane);

− rozumie utwory 
literackie;

− określa 
podstawowe 
elementy świata 
przedstawionego w 
utworze literackim;

− rozumie 
podstawowe oraz 
przenośne 
znaczenie wyrazów
w tekście;

− korzysta z 
encyklopedii 
obrazkowych;

Pisanie − pisze wszystkie 
wielkie litery;

− przepisuje wyrazy;
− pisze z pamięci 

wyrazy;
− dba o poprawność 

graficzną polskich 
liter;

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

− pisze małe litery, 
dostrzega różnice 
między literą i 
głoską;

− przepisuje proste 
zdania;

− tworzy z pomocą 
nauczyciela krótką 
wypowiedź 
składającą się z 
prostych zdań;

− pisze według wzoru
krótki tekst o sobie;

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

− przepisuje krótkie 
teksty;

− pisze ze słuchu 
proste i krótkie 
zdania;

− z pomocą 
nauczyciela tworzy 
krótką wypowiedź 
(opis, życzenia, 
zaproszenia)

− pisze według wzoru
proste teksty 
związane z 
poznanymi 
utworami 
literackimi;

− stosuje podstawową
interpunkcję;

Wiedza  o
polskiej
kulturze,
środowisku

− zna świąteczne 
polskie tradycje;

− wskazuje na mapie 
położenie Polski w 

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

− zna postać: Jana 
Pawła II, Fryderyka

− jak w grupie 
poprzedniej oraz: 

− zna postać: Adama 
Mickiewicza, 

6 



Ku polszczyźnie 2015-9-1

przyrodniczo-
geograficznym

Europie;
− zna postaci legend 

polskich;
− wie, że stolicą Polski

jest Warszawa;
− zna polskie symbole 

narodowe;

Chopina;
− wskazuje 

najważniejsze 
miasta w Polsce;

− umie wymienić 
polskie święta 
narodowe i 
opowiedzieć o 
tradycji;

− śpiewa refren 
hymnu Polski;

Wisławy 
Szymborskiej, 
Henryka 
Sienkiewicza;

− śpiewa dwie 
pierwsze zwrotki i 
refren hymnu 
Polski;

− wskazuje 
najważniejsze 
zabytki w Polsce;

− zna: Tatry, Bałtyk, 
Wisłę, Odrę;

− wymienia zwierzęta
najczęściej 
występujące w 
Polsce;

Wiedza
językowo  -
literacka

− rozpoznaje wybrane 
utwory polskiej 
literatury dziecięcej;

− zna terminy: głoska, 
samogłoska, 
spółgłoska, litera, 
sylaba, zdanie;

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

− zna terminy: 
wiersz, bajka;

− zna terminy: 
rzeczownik, 
przymiotnik, 
czasownik;

− jak w grupie 
poprzedniej oraz:

− zna terminy: 
powieść, rym, 
opowiadanie;

− zna terminy: 
spójnik, liczebnik;

Biorąc  pod uwagę rozkład  zajęć  i  ilość godzin przeznaczonych  na  naukę języka  polskiego  z
elementami kultury polskiej w Szkole Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w Schiedamie w programie
zaproponowano sześć bloków tematycznych dla grupy trzylatków i grupy czterolatków oraz dziesięć
bloków tematycznych z założeniem, że w procesie kształcenia od grupy pięcio- i sześcioatków, przez
grupę 7+, po grupę zaawansowaną należy powracać do tych samych bloków tematycznych na coraz
wyższym  stopniu szczegółowości  ich omawiania  wraz  z doskonaleniem umiejętności  językowych
uczniów.
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BLOKI TEMATYCZNE REALIZOWANE W CIĄGU ROKU W GRUPIE
TRZYLATKÓW I GRUPIE CZTEROLOTAKÓW

1. WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK
O mnie 

− kim jestem?
− jak wyglądam?
− moi koledzy
− moi bohaterowie

2. LISTOPAD/GRUDZIEŃ
Moja rodzina

− moi bliscy
− mój dom
− uroczystości rodzinne
− święta

3. STYCZEŃ/LUTY
Moje otoczenie

− miejsce zamieszkania
− świat roślin
− świat zwierząt
− pory roku

4. MARZEC
Polska

− polskie symbole narodowe
− polskie miasta

5. KWIECIEŃ/MAJ
Życie codzienne

− części garderoby
− posiłki i potrawy
− czas
− higiena osobista

6. CZERWIEC
Lato

− podróże, pogoda
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BLOKI TEMATYCZNE REALIZOWANE W CIĄGU ROKU W GRUPIE PIĘCIO-
I SZEŚCIOLATKÓW, GRUPIE 7+ ORAZ GRUPIE 7+ ZAAWANSOWANEJ

1. WRZESIEŃ
Ja i moi bliscy

− podstawowe informacje o sobie, polskie korzenie
− najbliższa rodzina, przyjaciele, koledzy
− wygląd zewnętrzny
− zainteresowania

2. PAŹDZIERNIK
Mój dom

− mój dom rodzinny
− zwierzęta domowe
− domowe obowiązki

3. LISTOPAD/GRUDZIEŃ
Dawne polskie dzieje

− polskie legendy
− polska kultura: listopadowe święta
− symbole narodowe i hymn Polski

4. GRUDZIEŃ
Idą święta

− tradycje bożonarodzeniowe w kulturze polskiej

5. STYCZEŃ
Czas

− pory roku, kalendarz, dni tygodnia, pory dnia
− czynności dnia codziennego

6. LUTY
Sławna Polska

− sławni Polacy
− znane polskie miasta i zabytki

7. MARZEC
Życie codzienne

− zawody, usługi;
− zainteresowania

8. KWIECIEŃ
Polska wiosna

− tradycje wielkanocne
− świat roślin i zwierząt
− żywność

9. MAJ
Dbamy o polską mowę

− czytanie polskich książek
− polskie słówka: gramatyka i ortografia

10. CZERWIEC
Wakacyjne barwy

− samopoczucie, emocje
− dziecięce marzenia
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MINIMALNY ZAKRES GRAMATYCZNO-SYNTAKTYCZNY GRUP STARSZYCH

Uczniowie grup starszych w Szkole Polskiej w Schiedamie to dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
dlatego też nauka form gramatycznych  języka polskiego  nie przebiega  w sposób sformalizowany.
Świadomość struktury języka  jest  nabywana  w sposób pośredni  podczas rozwoju poszczególnych
umiejętności językowych, w naśladowaniu gotowych przykładów wypowiedzi.

Zakres gramatyczny Sposób użycia

Kategoria liczby i rodzaju − To jest szkoła. To jest Warszawa. To jest 
Rotterdam. To są dziewczynki i chłopcy, 
moje koleżanki i koledzy. Ta książka jest 
nudna. Te nożyczki są ostre. Ten rower jest 
niebieski a wstążka jest różowa.

Rzeczowniki
− formy w mianowniku liczby pojedynczej i 

mnogiej;
− nazywające osoby, zwierzęta, obiekty, 

zjawiska;

− w funkcji podmiotu;

− w funkcji orzecznika w orzeczeniu 
imiennym;

− formy w dopełniaczu liczby pojedynczej i 
mnogiej;

− w funkcji dopełnienia bliższego;
− w funkcji dopełnienia dalszego;
− po formie „nie ma” i czasownikach 

zaprzeczonych;
− po liczebnikach głównych;

− kobieta, chłopiec, skrzypce, drzwi, Wawel, 
rodzice, dzieci, tęcza, sweter;

− Dzieci lubią grać w piłkę. Pani Monika 
rozmawia z rodzicami. Słońce chowa się za
chmurami.

− Smok wawelski porywał i zjadał owce.
Książka stoi na półce.
− Piotruś jest uczniem. Małgosia jest 

baletnicą.

− Uczymy się języka polskiego. To jest rower 
Basi.

− Chłopiec głaszcze kota. 
− Spędzę wakacje u dziadków.
− Gdzie jest książka? Nie ma jej na półce. Nie

lubię deszczu.
− Mam siedem lat. Pies ma cztery łapy.
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MINIMALNY ZAKRES KOMUNIKACYJNY GRUP STARSZYCH

Funkcje komunikacyjne Realizacja
− dziękowanie, przepraszanie; reagowanie na 

podziękowania i przeprosiny
− Dziękuję!, Proszę bardzo!, Przepraszam, 

Proszę, Nie ma za co.
− nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami i 

nauczycielem; przedstawianie siebie i 
innych

− Jak masz na imię? Jak pani/pan ma na 
imię? Mam na imię... Jestem... Jak się 
nazywasz? Jak się pani/pan nazywa? 
Nazywam się...

− obliczanie ilości i wieku, pytanie o ilość i 
wiek

− Ile jest ...? Jest ... Ile masz lat? Mam 
siedem lat. A ty?

− określanie kolorów i pytanie o kolory − niebieski, biały, czerwony, czarny, żółty, 
zielony Czy to jest biały? Jaki kolor ma 
kapelusz? Jaki jest twój ulubiony kolor?

− określanie sposobów przemieszczania się i 
pytanie o środki transportu

− Ojej! Nie mogę jechać pociągiem. Przecież 
mogę iść na piechotę! Do babci zwykle 
jeżdżę autem. Czym dziś jedziesz? Dziś jadę
metrem. Czym jeździsz do szkoły?

− określanie pór dnia, dni tygodnia i czasu; 
pytanie o czas

− Śpię w sobotę i w niedzielę. Kiedy grasz w 
piłkę? Czy dziś jest wtorek? Nie, dziś jest 
piątek. Rano jem śniadanie. Która 
godzina? Jest piąta.

− określanie wielkości − Ta kurtka jest za duża. Ta sukienka jest za 
mała. Ten sweter jest w sam raz. Tatry to 
najwyższe góry w Polsce

− opisywanie czynności i pytanie o 
wykonywane czynności

− Co on robi? On sprząta. Czy on ogląda 
telewizję? Nie, on śpi. Kura znosi jajka. 
Czy kura znosi jajka?
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METODY NAUCZANIA I FORMY PRACY

Nadrzędną rolą nauczyciela jest kierowanie pracą na zajęciach tak, aby uczniowie sukcesywnie
zdobywali  umiejętności  założone  przez  program  Ku  polszczyźnie. Uczeń  ma  przede  wszystkim
nabywać  umiejętności  językowe,  pogłębiać  świadomość  języka  polskiego,  za  pomocą  którego
porozumiewa się przynajmniej z jednym rodzicem i w środowisku polonijnym.

 W pracy z grupami: TRZYLATKÓW, CZTEROLATKÓW, PIĘCIO- i SZCZEŚCIOLATKÓW
preferuje się następujące metody:

• metody  słowne:  rozmowy,  opowiadania,  zagadki,  objaśnienia  i  instrukcje,  sposoby
społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa;

• metody oglądowe:  obserwacja  i  pokaz,  osobisty  przykład  nauczyciela,  udostępnianie
sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, utwory muzyczne;

• metody czynne: metoda zadań stawianych dziecku, metoda samodzielnych
• metody  aktywizujące:  burza  mózgów,  gry  dydaktyczne  i  logopedyczne,  zabawa,

piosenki i pląsy, techniki parateatralne: dramy, symulacje.

Zalecanymi formami pracy na tych etapach są: praca indywidualna, zespołowa i zbiorowa.
W pracy z grupą 7+ i grupą 7+ zaawansowaną preferuje się:

• metody podające: pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienie;
• metody eksponujące: fragmenty spektaklu, fragmenty filmu;
• metody praktyczne: ćwiczenia w pisaniu i czytaniu;
• metody problemowe: burza mózgów, dyskusja;
• metody aktywizujące: symulacja, drama, metoda sześciu kapeluszy, mapy mentalne.

Zalecanymi  formami  pracy  na  tych  etapach  są:  praca  indywidualna,  praca  grupowa,  praca  w
parach, praca zbiorowa.

TEKSTY KULTURY, PODRĘCZNIK I
NARZĘDZIA PRACY

TEKSTY KULTURY:

1. Liliana Bardijewska, Zielony wędrowiec
2. Władysław Bełza, Katechizm polskiego dziecka
3. Jan Brzechwa, wybór wierszy dla dzieci
4. Wanda Chotomska, Wanda Chotomska dla najmłodszych
5. Mira Jaworczakowa, Jacek, Wacek i Pankracek, Oto jest Kasia
6. Grzegorz Kasdepke, Kacperiada
7. Maria Kownacka, Plastusiowy pamiętnik
8. Maria Kruger, Karolcia
9. Joanna Kulmowa, Zasypianki
10. Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz, Przygody Koziołka Matołka
11. Aneta Noworyta, Strachy na Lachy
12. Anna Onichimowska, Najwyższa góra świata
13. Marian Orłoń, Florentynka
14. Janina Porazińska, Szewczyk Dratewka
15. Julian Tuwim, wybór wierszy dla dzieci
16. Wojciech Widłak, Pan Kuleczka
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17. Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego (dwie pierwsze zwrotki)
18. cykl książek „Czytam sobie”

Legendy:

1. O Lechu, Czechu i Rusie
2. O Piaście Kołodzieju
3. O smoku wawelskim
4. O śpiących rycerzach
5. O Warsie i Sawie

Piosenki:

1. Krakowiaczek jeden (za: Zygmunt Gloger)
2. Mam chusteczkę haftowaną
3. Płynie Wisła, płynie
4. Stary niedźwiedź
5. Wlazł kotek na płotek (za: Oskar Kolberg, muz. Stanisław Moniuszko)
6. Zasiali górale

Inne teksty kultury

• ewentualny  dobór  fragmentów  polskich  spektakli  lub  filmów,  słuchowisk,  utworów
muzycznych, czy też dzieł sztuk plastycznych, leży w rękach nauczyciela danej grupy i musi
odwoływać się do treści nauczania

PODRĘCZNIK

• fragmenty podręcznika internetowego Włącz Polskę

NARZĘDZIA

• wybór ćwiczeń ze strony superkid.pl, gry dydaktyczne i logopedyczne, mapa Polski, plansze
edukacyjne:  kolory,  nasze  urodziny,  nasze  ciało,  zawody,  dobre  wychowanie,  zdrowe
nawyki, Ilustrowany słownik języka polskiego (red. E. Sobol)
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OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Ocena opisowa, którą wystawiają na koniec każdego roku szkolnego nauczyciele wszystkich grup
na karcie osiągnięć ucznia, jest jawna dla rodziców lub opiekunów ucznia.

W  grupach  starszych  prowadzi  się  jawną  dla  ucznia  punktację,  która  obejmuje  kategorie:
aktywność, praca domowa, czytanie na forum. Każdy uczeń na początku roku wkleja na końcowej
karcie zeszytu tabelkę:

Moja aktywność

Moja praca domowa

Moje czytanie

Po  każdym  spotkaniu  zasłużeni  uczniowie  dostają  punkty  w  postaci  kolorowych  naklejek  i
wklejają je w miejsce odpowiedniej kategorii.

Pod koniec roku punkty są zliczane,  a  trzech uczniów o największej  liczbie punktów zostaje
nagrodzonych książką z literatury polskiej.

KARTA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (GRUPY MŁODSZE)

Imię i nazwisko:

Wiek:

Grupa:

Osiągnięcia Ocena opisowa

Wymawia głoski języka 
polskiego

Zna swoje imię i nazwisko

Dziecko umie się przywitać

Poprawnie formułuje 
wypowiedzi

Poprawnie formułuje 
pytania
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Rozumie pytania i polecenia
nauczyciela

Rozumie treść 
wysłuchanego tekstu

Prawidłowo określa stosunki
przestrzenne (na, pod, za, 
obok…)

Wypowiada się 
spontanicznie

Powtarza z pamięci krótki 
tekst

Dostrzega na obrazkach 
różnice i podobieństwa

Łączy obrazki w pary

Orientuje się w schemacie 
własnego ciała

Chętnie śpiewa w języku 
polskim

Chętnie uczestniczy w 
zabawach parateatralnych

Wskazuje polską flagę i 
polskie godło

KARTA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (GRUPY STARSZE)

Imię i nazwisko:

Wiek:

Grupa:

Osiągnięcia Ocena opisowa
Rozpoznaje, zapisuje, wymawia
wszystkie głoski języka 
polskiego

Rozpoznaje trudności polskiej 
ortografii

Skutecznie porozumiewa się w 
codziennych sytuacjach, 
stosując właściwe formy 
komunikowania się

Rozumie złożone wypowiedzi
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Rozumie polskie teksty 
literackie

Zrozumiale wypowiada słowa w
języku polskim

Wypowiada się płynnie

Recytuje polskie teksty z 
właściwą intonacją

Formułuje kilkuzdaniową 
wypowiedź

Czyta na głos w języku polskim

Pisze po polsku

Zakres wiedzy o kulturze 
polskiej

Zakres wiedzy z literatury 
polskiej 
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