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Wstęp 
 

 
  Jednym z nowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 

rok szkolny 2022/2023 jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy 

z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania 

języka polskiego jako języka obcego.  

 

   Uczniowie  z doświadczeniem migracyjnym pojawiali się już wcześniej 

w naszym systemie oświaty. Jednak skala tego zjawiska, szczególnie po 

przyjęciu uchodźców z Ukrainy,  jest dziś bardzo duża. Jest to  ogromne 

wyzwanie dla dzieci, które znalazły się w naszym kraju,  nie znając często 

języka, ale też  dla nauczycieli, którzy ze względu na specjalne 

okoliczności  muszą doskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy z 

uczniem z doświadczeniem migracyjnym. 

 

   Poniższy pakiet zawiera materiały dotyczące wyżej wymienionego 

kierunku, skierowane do nauczycieli. Pakiet opracowano w oparciu o 

zasoby Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce, w tym wydawnictwa zwarte, 

filmy, artykuły z czasopism oraz wyselekcjonowane zasoby internetowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wydawnictwa zwarte 

 
Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego : konteksty 

- dylematy - trendy / pod redakcją Anny Seretny i Ewy 

Lipińskiej. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców 

Prac Naukowych Universitas, copyright 2021. Sygn. 85132 

 

Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty – 

dylematy – trendy to trzeci z kolei tom opracowanego przez nas 

cyklu pozycji naukowo-dydaktycznych z zakresu glottodydaktyki. 

Proponujemy w nim dalszą analizę naszej dyscypliny u progu trzeciej dekady XXI 

wieku. Szeroko zakreślona perspektywa pozwoliła na uwzględnienie z jednej strony 

nowszych czy mniej typowych zjawisk charakterystycznych dla polszczyzny 

wpływających na jej nauczanie, a z drugiej – największych bolączek współczesnej 

glottodydaktyki polonistycznej. Autorzy tekstów pochodzą z różnych krajowych i 

zagranicznych ośrodków naukowych i dydaktycznych, co sprawia, że analizowane 

zagadnienia ujmują z odmiennych perspektyw. Mamy nadzieję, że niniejsze 

opracowanie, stanowiące kolejne kompendium wiedzy glottodydaktycznej, będzie 

użyteczne dla wszystkich czytelników, którym ponownie życzymy, aby nauczanie 

języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego było dla nich PASJĄ, 

POWOŁANIEM i PRZYJEMNOŚCIĄ. 

Ze wstępu redaktorek tomu Anny Seretny i Ewy Lipińskiej 

 

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako 

obcego i drugiego / Przemysław E. Gębal, Władysław T. 

Miodunka. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2020. Sygn. 83521 

 
 
Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem 

glottodydaktyki polonistycznej w jej wymiarze teoretycznym oraz 

praktycznym. Ma charakter podręcznika akademickiego, 

przygotowanego częściowo w formie wykładu uniwersyteckiego 

oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do 

zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym. Zawartość 

i format książki skorelowane są z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i 

przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli oraz realizowanymi 

programami kształcenia glottodydaktyków polonistycznych w ramach studiów 

podyplomowych w różnych polskich ośrodkach akademickich. Pod względem treści 

obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki polonistycznej oraz wskazuje 

kierunki rozwoju konkretnych kompetencji dydaktyczno-metodycznych w odniesieniu 

do nauczania podsystemów polszczyzny oraz rozwijania kompetencji językowych. 



Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli 

języka polskiego jako obcego i drugiego. Ważnym odbiorcą będą także czynni 

zawodowo nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego zainteresowani 

podnoszeniem swoich kwalifikacji. Częściowo seminaryjny charakter publikacji 

umożliwi jej wykorzystywanie także w ramach różnych form doskonalenia 

oferowanych czynnym zawodowo polonistom. 

 
Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

"Gdybym znał dobrze język polski..." : %b (wybór 

tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla 

cudzoziemców) / Marek Gołkowski, Anna Kiermut, 

Maria Kuc, Małgorzata Majewska-Meyers. - Warszawa 

: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. 

Sygn. 80160 

 

Podręcznik rekomendowany przez Państwową Komisję 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w 

przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. 

 

Praca jest kolejną, zmienioną i poprawioną, wersją podręcznika z lat 

dziewięćdziesiątych minionego stulecia, przeznaczonego głównie dla słuchaczy 

początkujących i średnio zaawansowanych. Zawiera 40 jednostek metodycznych 

poświęconych podstawowym zagadnieniom gramatyki polskiej, klucz do ćwiczeń 

umożliwiający studentowi samodzielną pracę z podręcznikiem oraz przykładowy test 

z zakresu poprawności gramatycznej (wraz z kluczem) dla poziomu B1, wzorowany 

pod względem technik egzaminowania i punktacji na oryginalnych zadaniach 

certyfikatowych. 

 

Każda jednostka metodyczna składa się z tekstu i zestawu ćwiczeń obejmującego: 

 sprawdzenie zrozumienia tekstu; 

 ćwiczenia wdrażające omawianą formę lub konstrukcję gramatyczną; 

 ćwiczenia kontrastujące ją z innymi jednostkami morfologicznymi podobnymi 

pod względem formy lub funkcji; 

 ćwiczenia sprawdzające; 

 ćwiczenia leksykalne i konwersacyjne związane z tekstem. 

Zamieszczone w Wyborze materiały mogą być wykorzystane – zależnie od potrzeb – 

na wszystkich etapach procesu dydaktycznego: prezentacji, wdrożenia oraz utrwalenia 

i kontroli przyswojenia struktur. Książka może również służyć cudzoziemcom 

pragnącym samodzielnie doskonalić swoją znajomość polszczyzny. 

 

Źródło opisu: www.empik.com 



 
 

  

Gry i zabawy językowe : język polski jako obcy / Ewa 

Kołaczek. -  Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych,  

2019. Sygn. 80075 

 

GRY I ZABAWY JĘZYKOWE to starannie opracowany 

zestaw pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako 

obcego, stworzony z myślą o nauczycielach, którzy chcą w 

atrakcyjny sposób prowadzić swoje zajęcia. 

66 plansz formatu A4 zawiera różnorodne zadania aktywizujące: quizy, rozsypanki, 

gry, ćwiczenia z lukami, karty ze scenkami sytuacyjnymi itd. W połączeniu z bogatym 

materiałem ilustracyjnym są one doskonałym narzędziem, które ma na celu pomóc 

studentom w utrwaleniu słownictwa i opanowaniu podstawowych struktur z poziomu 

A0/A1. Proste, intuicyjne zadania zachęcają do jak największej aktywności językowej 

oraz stwarzają wiele okazji do zabawy i integracji grupy. 

Odpowiednio usztywnione plansze nadają się do wielokrotnego użytku. Poszczególne 

części gier są gotowe do wycięcia, a w zależności od potrzeb nauczycieli plansze 

można dodatkowo kopiować. 

GRY I ZABAWY JĘZYKOWE mogą być wykorzystywane na zajęciach grupowych 

oraz na lekcjach indywidualnych. Dołączona do zestawu broszura zawiera opis 

wszystkich gier wraz z praktycznymi wskazówkami oraz różnymi wariantami 

realizacji poszczególnych zadań. 

Zeszyt z instrukcjami do GIER I ZABAW JĘZYKOWYCH zawiera tabele z 

podpowiedziami które gry można wykorzystać jako materiał uzupełniający lub 

powtórzeniowy w pracy z podręcznikami HURRA!!! Po polsku 1 oraz SURVIVAL 

POLISH CRASH COURSE. Jednak, GRY I ZABAWY JĘZYKOWE, ze względu na 

swój uniwersalny charakter mogą być używane na wszystkich kursach na poziomie 

A0/A1. 

Opis za ksiegarnia.poltax.waw.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak to łatwo powiedzieć... : ćwiczenia komunikacyjne 

dla początkujących : poziom A1 i A2 /  Danuta Gałyga. 

- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 

Naukowych UNIVERSITAS,  2017. Sygn. 84194 

 

„Jak to łatwo powiedzieć...” to bogato ilustrowany zbiór 

ćwiczeń komunikacyjnych dla początkujących, uczących się na 

poziomie podstawowym (A1, A2). Program zbioru powiązany 

jest z systemem certyfikatowym języka polskiego, zawiera bowiem intencje 

pragmatyczne przewidziane w opracowanym przez Komisję ds. Certyfikacji 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego inwentarzu funkcjonalno-pojęciowym; 

zawiera także elementy inwentarza tematycznego. Zbiór charakteryzuje się 

bogactwem ćwiczeń słownikowych, ćwiczeń na rozumienie tekstów (pisanych i 

mówionych), a także ćwiczeń zawierające aspekt kulturowy oraz quizów 

tematycznych. Ponieważ większość uczących się to tzw. wzrokowcy, autorka kładzie 

szczególny nacisk na obraz, który ułatwia uczenie się. Na zbiór składa się 10 jednostek 

lekcyjnych. Każda jednostka jest podzielona na siedem, odpowiednio oznaczonych, 

części: 

 Dialogi, słownictwo, ćwiczenia 

 Ćwiczenia podsumowujące 

 Warto przeczytać 

 Warto posłuchać 

 Warto napisać 

 Warto wiedzieć 

 Quiz 

„Jak to łatwo powiedzieć...” to współczesny język polski w postaci dialogów, 

przedstawionych w formie obrazkowej (zdjęć) z tzw. „dymkami”. Dialogi są napisane 

prostym, ale w miarę autentycznym językiem. Ich treść nie jest ściśle 

podporządkowana zagadnieniom gramatycznym. Autorce chodziło raczej o 

autentyczność komunikacyjną, czego dowodem są zamieszczone w ćwiczeniach 

oryginalne teksty, pochodzące z polskich czasopism. Teksty te mają stanowić zachętę 

do mówienia i dyskusji. Proponowane w każdej jednostce lekcyjnej ćwiczenia należy 

wykorzystywać kreatywnie, uzupełniając je własnymi pomysłami lub pomysłami 

uczących się. Nauczyciel może zmieniać  kolejność wprowadzania materiału 

poszczególnych części lekcji, a te fragmenty, które wydają się za trudne dla poziomu 

danej grupy, może opuścić. Różnorodność i bogactwo ćwiczeń, nie tylko 

komunikacyjnych, fonetycznych i słownikowych, ale także w rozumieniu tekstów 

pisanych i mówionych oraz ćwiczeń prezentujących współczesną kulturę polską, 

sprawiają, iż zbiór stanowi cenną pomoc w nauce języka polskiego jako obcego. 

 

Opis za : www.empik.com 

 

 



 
 
 

 

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego /  pod 

red. Jana Lewandowskiego. -  Warszawa : Państwowe 

Wydaw. Naukowe,  1980. Sygn. 25803 

 

 

Publikacja ukazuje złożoność i różnorodność zagadnień 

lingwistyczno-dydaktycznych i metodologicznych, które 

związane były z nową (jak na tamte czasy) dziedziną badawczą 

i domagały się dalszego wnikliwego rozpatrzenia. Układ tekstów 

jest chronologiczny i ukazuje dotychczasowy (to jest do początku lat 80. XX w.) 

dorobek polskiej metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. 

 

                                                                                                               Opis za www.sjikp.us.edu.pl 

 
 
 

 

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia : 

transmisja i nauczanie języków mniejszościowych / red. 

Robert Dębski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i 

Wydawców Prac Naukowych Universitas,  cop. 2008. 

Sygn. 64977 

 

 

Książka „Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia” 

stanowi wprowadzenie do badań w dziedzinie komunikacji internetowej oraz wpływu 

tej komunikacji na utrzymywanie języków mniejszościowych. Zawiera przegląd 

współczesnej literatury z tego zakresu. Prezentuje oryginalne badania językoznawcze 

oraz ich syntezę, podaje też wskazówki dla przyszłych badaczy lub studentów 

interesujących.się.problematyką.języków.mniejszościowych. 

Niektóre wskazówki zawarte w publikacji mogą być również przydatne dla rodziców 

wychowujących dzieci w środowiskach wielojęzycznych oraz dla nauczycieli języków 

mniejszościowych. Analiza tekstów elektronicznych produkowanych przez 

emigrantów może też służyć do zrozumienia zjawisk migracji, w taki sam sposób, jak 

analiza listów pisanych przez emigrantów służyła przez wiele lat do zgłębiania wiedzy 

na ten temat. 

 

 

Opis za www.empik.com 

 

 

 



Pisać jak z nut : podręcznik rozwijający sprawność 

pisania : dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2 /  Ewa 

Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska. - Kraków :  

Uniwersitas, cop. 2016. Sygn. 76956 

 

Podręcznik jest adresowany do uczących się języka polskiego 

jako obcego, drugiego i odziedziczonego na poziomie 

samodzielności B1+/B2. Może również stanowić pomoc w pracy 

z uczniami klas gimnazjalnych i licealnych w szkołach polskich w kraju i za granicą 

oraz w przygotowaniach do egzaminu biegłości. Uwzględniono w nim formy pisemne 

wymagane na tych poziomach, ale także role komunikacyjne, pojęcia i intencje, które 

determinują charakter i cel wypowiedzi, tematykę, zagadnienia gramatyczne i 

stylistyczne oraz techniki pracy z tekstem. Materiał wyjściowy do zadań pisemnych 

występuje.w.postaci.bodźca.słownego.oraz.wizualnego. 

 

W podręczniku zastosowano innowacyjną metodę nauczania pisania poprzez 

słuchanie, z uwzględnieniem przekładu intersemiotycznego jako działania 

mediacyjnego oraz wymogami aktywnego (współ)-uczestnictwa uczących się. 

Przejawia się to m.in. w wykonywaniu zadań projektowych, które zakładają 

indywidualną lub grupową, w pełni samodzielną pracę studentów z wykorzystaniem 

zasobów internetowych. Zadania te mają także związek z obecnym w podręczniku 

podejściem interkulturowym. 

 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Planowanie lekcji języka obcego : podręcznik i poradnik 

dla nauczycieli języków obcych / %c Iwona Janowska. -  

Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 

Naukowych Universitas, cop. 2010. Sygn. 67283 

 

Tematyka publikacji wpisuje się w szeroki kontekst zagadnień 

związanych z przygotowaniem się nauczyciela do zajęć z języka 

obcego. Część teoretyczna omawia istotę i rolę planowania 

dydaktycznego w odniesieniu do działu programowego, jednostki metodycznej, 

lekcyjnej i zadaniowej. W części drugiej zamieszczono propozycję planu wynikowego 

oraz przykłady konspektów lekcji języka polskiego jako obcego. Publikacja pokazuje 

praktyczny aspekt nauczycielskich działań planistycznych opartych na zasadach 

podejścia zadaniowego ESOKJ. Adresowana jest do nauczycieli języków obcych oraz 

studentów przygotowujących się do podjęcia pracy w tym zawodzie. 

 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 



 

Polish doesn't bite! / [author Iwona Lewandowska ; 

illustrations Kamila Stankiewicz]. -  Warszawa : 

Wydawnictwo Edgard, 2011. Sygn. 84848 

 

Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i 

gramatyki za pomocą ćwiczeń 

Polski nie gryzie! to kurs, z którym: 

 aktywnie uczysz się języka od podstaw, 

 przyjemnie poznajesz użyteczne słownictwo, 

 praktycznie trenujesz znajomość gramatyki, 

 uczysz się gotowych zwrotów konwersacyjnych, 

 poznajesz współczesny, codzienny język polski. 

Kurs przeznaczony jest zarówno dla uczniów, jak i dorosłych samouków dopiero 

zaczynających naukę, którzy chcą łatwo i przyjemnie opanować podstawy języka 

polskiego na poziomie komunikacyjnym. 

Książka (152 str.) opiera się na niezwykle atrakcyjnej metodzie aktywnej nauki języka 

poprzez rozwiązywanie różnorodnych ćwiczeń. W rozdziałach tematycznych 

znajdziesz: ponad 100 najpopularniejszych zagadnień, krótkie dialogi lub teksty z 

tłumaczeniem, gramatykę w pigułce, porcję niezbędnego słownictwa, ćwiczenia, 

ciekawostki o kulturze oraz specjalną sekcję Sprawdź się z zadaniami 

podsumowującymi. W każdej chwili masz dostęp do umieszczonych na marginesach 

praktycznych minisłowniczków, a dodatkowo na końcu książki znajdziesz podręczny 

polsko-angielski słownik. 

Odkryj unikalną metodę aktywnej nauki. Przekonaj się, że polski nie gryzie! 

                                                                                        

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

Po polsku? Tak! : przewodnik dla nauczyciela /  Aneta Lica 

i Zenon Lica ; opracowanie gier i zabaw Katarzyna Rukojć. 

- [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia,  [2020]. Sygn. 82713 

 

„Po polsku? Tak!” to seria przeznaczona dla dzieci uczących 

się języka polskiego jako drugiego rozpoczynających edukację 

wczesnoszkolną. Może być wykorzystywana na zajęciach 

grupowych i indywidualnych. Całość w sposób kompleksowy 

pozwala na ćwiczenie wszystkich sprawności językowych: 

słuchania, mówienia, czytania i pisania. Seria składa się z czterech części: elementarza, 

dwóch zeszytów ćwiczeń i przewodnika dla nauczyciela. Przewodnik w wyczerpujący 

i fachowy sposób przedstawia kolejne zagadnienia gramatyczne, cenne jest zwracanie 



uwagi na formy, które dla samych Polaków są trudne, oraz propozycje gier i zabaw 

utrwalających poznany materiał. Scenariusze zamieszczone na końcu książki mogą 

przydać się początkującym nauczycielom, którzy nie wypracowali jeszcze własnych 

metod pracy z dziećmi. 

 Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Polski, krok po kroku : seria podręczników do 
nauki języka polskiego dla obcokrajowców : 
poziom 1 / Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia 
Dawidek, Aneta Szymkiewicz. - Kraków : Polish-
courses.com, 2020. Sygn. 85191 

„Podręcznik nauczyciela” to obszerny poradnik 

metodyczny opracowany z myślą o lektorach, którzy 

pragną nauczać skutecznie, a zarazem w sposób 

twórczy i atrakcyjny. Stanowi on nie tylko poręczne 

narzędzie na zajęciach, lecz przede wszystkim ma być 

źródłem inspiracji i gotowych pomysłów. 

 

Podręcznik nauczyciela zawiera: 

1. komentarz metodyczny do wszystkich dialogów i ćwiczeń 

2. 76 zupełnie nowych gier komunikacyjnych, służących „rozgadaniu” oraz 

automatyzacji gramatyki i słownictwa 

3. 25 opisów dodatkowych działań aktywizujących uczniów, często nie 

wymagających kserowania 

4. odsyłacze do najbardziej przydatnych ćwiczeń z platformy e-polish.eu 

5. 10 testów autoewaluacyjnych dla ucznia 

6. 10 testów kontrolnych  

7. transkrypty wybranych nagrań z podręcznika 

8. klucz odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń z podręcznika 

 

Szczegółowe wskazówki metodyczne zawierają odpowiedzi na najczęściej stawiane 

przez nauczycieli pytania: 

 jak krok po kroku wprowadzać i trenować kolejne zagadnienia gramatyczne? 

 jak wyjaśniać znaczenie nowych słów bez tłumaczenia na język ucznia? 

 jak zmotywować uczniów do mówienia tylko po polsku? 

 jak uczyć, by zachęcać, a nie nużyć? 

We wstępie omówiono sposób korzystania z zasobów platformy e-polish.eu. W 

podręczniku znajduje się także 12 miesięczny kod dostępu dla nauczyciela do 

wszystkich zasobów portalu e-polish.eu. 

 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 



 

Sprawności przede wszystkim : materiały z konferencji 

Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia "Bristol" 

Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i 

Języka Polskiego jako Obcego (Kraków, 18-19 marca 

2005) /  red. Anna Seretny, Ewa Lipińska. - Kraków :  

Universitas,  cop. 2006. Sygn. 57203 

Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej 

Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli 

Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (Kraków, 18-19 marca 2005). 

Tom Sprawności przede wszystkim zawiera teksty referatów wygłoszonych przez 

uczestników drugiej z kolei konferencji zorganizowanej przez Sekcję 

Glottodydaktyczną Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli 

Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, przy współpracy Centrum Języka i 

Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w 

Krakowie w dniach 18 - 19 marca 2005 roku . Tematem obrad była problematyka 

rozwoju sprawności językowych, przede wszystkim zaś sprawności mówienia i 

czytania, które stanowią ważne ogniwo procesu dydaktycznego. Prace przedstawione 

w niniejszym tomie korzystają z różnych podejść i metodologii, a także odsyłają 

czytelnika do bogatej literatury przedmiotu. 

Opis za: polishbookstore.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Artykuły z czasopism. 

 

1. Na ratunek (wy)mowie, Aleksandra Stolarczyk. Remedium. - 2022, nr 3, 

s. 11-14 

2.  Specyfika systemów leksykalnych języka polskiego jako obcego, 

Krystyna Kacprowska. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 

2021/2022, nr 1, s. 69-84 

3.  Podejście naturalne i TPR w praktyce nauczania JPJO, Jan Oko. Język 

Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 35-48 

4. Trudności w opanowaniu odmiany liczebników w nauczaniu języka polskiego 

jako obcego na przykładzie studentów ukraińsko- i rosyjskojęzycznych, Olha 

Popova. Poradnik Językowy. - 2021, z. 5, s. 23-3 

5. Komunikacja ukierunowana na ucznia - formy sprzyjające rozwijaniu 

kompetencji komunikacyjnej, Monika Żelazna. Język Polski w Szkole 

Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 103-11 

6. Uczeń wschodniosłowiański w polskiej szkole jako wyzwanie 

glottodydaktyczne, Dominika Izdebska-Długosz. Język Polski w Szkole 

Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 113-128 

7. Tempo czytania rodzimych i nierodzimych użytkowników polszczyzny,  

Tomasz Moździerz. Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 4, s. 79-85 

8. Rozwijanie kompetencji narracyjnej dziecka dwujęzycznego w Polsce a 

jego sukces edukacyjny: porównawcze studium przypadku / Barbara 

Kyrc. Języki Obce w Szkole. - 2018, nr 4, s. 85-92 

9. Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego jako języka obcego 

w szkole ponadpodstawowej Anita Skóra. Język Polski w Szkole 

Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 53-66 

10.  Podcast w nauczaniu JPJO, Jan Oko. Język Polski w Szkole 

Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 41-52 

11.  Koncepcje kształcenia polonijnego Polaków na Ukrainie, Viktoriya 

Vakhovska, Daria Vakhovska. Język Polski w Szkole Podstawowej. - 

2021/2022, nr 1, s. 123-137 



12.  Pomoce Montessori w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Ewa 

Piotrowska-Rola, Marzena Porębska. Języki Obce w Szkole. - 2020, nr 1, 

s. 73-79 

13.  O świadomości fonetycznej osób udostępniających w serwisie YouTube 

materiały dla obcokrajowców uczących się języka polskiego, Ewa 

Bodyda.  Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 2, s. 43-48 

14.  Czy tak bardzo inne? O zdalnym nauczaniu polskiej gramatyki w grupach 

          wschodniosłowiańskich / Dominika Izdebska-Długosz.  Język Polski  

          w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 71-83 

15.  Chińscy uczniowe w polskiej szkole / Anna Mikulska. // Języki Obce w 

Szkole. - 2019, nr 4, s. 33-41 

16.  O trudnościach związanych z przyswajaniem słownictwa 

specjalistycznego przez cudzoziemców Michalina Rittner.  Języki Obce 

w Szkole. - 2018, nr 2, s. 31-37 

17.  Uczeń reemigrant w polskiej szkole - teoria a praktyka : studium 

przypadku / Anna Peza, Grażyna Przechodzka. Języki Obce w Szkole. - 

2019, nr 4, s. 19-26 

18.  O kilku pomysłach dydaktycznych wykorzystania naturalnej sytuacji 

komunikacyjnej w kształceniu studentów cudzoziemskich, Ewa Badyda, 

Ewa Kurlenda. Języki Obce w Szkole. - 2018, nr 4, s. 79-83 

19.  Strategie konwersacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na 

poziomie progowym,  Izabela Wieczorek. Języki Obce w Szkole. - 2019, 

nr 1, s. 87-93 

20.  Egzamin(y) z języka polskiego jako obcego na poziomie GCSE w 

Wielkiej Brytanii , Maksi Anna Kozińska.  Języki Obce w Szkole. - 2021, 

nr 3, s. 55-62 

21.  Instrumenty promocji polszczyzny w świecie : spotkania polonistyk 

trzech krajów - Chiny, Korea, Japonia,  Piotr Kajak.  Poradnik Językowy. 

- 2021, z. 5, s. 72-9 

22.  Jak uczyć w grupach heterogenicznych? : poradnik metodyczny dla 

nauczycieli języków obcych (na przykładzie polszczyzny),  Ewa 

Lipińska, Anna Serenty. Języki Obce w Szkole. - 2018, nr 4, s. 105-108 



23.  W 90 minut dookoła języka polskiego, Izabela Czerniejewska, Julia 

Karczewska.  Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 4, s. 73-77 

24.  Jak efektywnie rozwijać sprawności językowe dzieci, wykorzystując 

teksty literackie, Małgorzata Małyska.  Języki Obce w Szkole. - 2020, nr 

2, s. 107-112 

25.  O lekturze wiersza "Ta sama płyta" Janusza St. Pasierba na lekcjach 

języka polskiego jako obcego, Aneta Lewińska, Ewa Rogowska-

Cybulska.  Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 1, s. 39-42 

26.  Czego potrzebuje współczesna szkoła wielokulturowa? : polszczyzna 

jako język szkolnej edukacji - refleksje nauczycieli oddziału 

przygotowawczego. Anna Mikulska.  Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 1, 

s. 61-66 

27.  Nauka poprzez zabawę. Metody nauczania języka polskiego jako języka 

obcego w szkole podstawowej, Anita Skóra. Język Polski w Szkole 

Podstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 93-106 

28.  Film w edukacji językowej i kulturowej obcokrajowców, Dorota 

Tomczuk.  Języki Obce w Szkole. - 2018, nr 2, s. 27-30 

29.  Studenci chińscy i lektorzy języka polskiego jako obcego: trudności w 

interakcjach, Paulina Oczko.  Języki Obce w Szkole. - 2020, nr 3, s. 51-

56 

30.  Nie tylko ortografia : wybrane problemy kształcenia odmiany pisanej 

języka w nauczaniu dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich 

szkołach, Agnieszka Rypel. Języki Obce w Szkole. 

- 2018, nr 2, s. 11-17 

31.  Język polski odziedziczony w Paryżu, czyli o lekcjach przygotowujących 

do francuskiej matury z polskiego, Weronika Sowa.  Języki Obce w 

Szkole. - 2019, nr 4, s. 27-32 

32.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z 

doświadczeniem migracji : propozycja programu nauczania dla oddziału 

przygotowawczego, Dominika Bucko, Anna Mikulska. Języki Obce w 

Szkole. - 2019, nr 4, s. 43-48 



33.  Popkultura i media społecznościowe na lekcjach języka polskiego jako 

obcego, Katarzyna Furmaniak, Adrianna Olkowska.  Języki Obce w 

Szkole. - 2019, nr 4, s. 67-71 

34.  Szkice o Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Katarzyna Ostrowska. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 

2021/2022, nr 1, s. 129-140 

35.  Wykorzystywanie podręcznika "Po polsku po Polsce" w nauczaniu 

chińskich studentów języka polskiego jako obcego, Huiling Zhang. Język 

Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 107-121 

36.  Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej i irlandzkiej, 

Wioletta Hajduk-Gawron. Języki Obce w Szkole. - 2018, nr 2, s. 19-25 

37.  Terapeutyczna rola literatury. Wokół książki Ulfa Starka "Chłopiec, 

dziewczynka i mur..." : inspiracje dydaktyczne,  Klaudia Mucha-

Iwaniczko. Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 4, s. 61-65 

38.  „Cześć! Jestem Tom”, czyli nauka mówienia w języku polskim dla 

obcokrajowców. Propozycja lekcji dla początkujących, Patrycja Kubicha.  

Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 49-66 

39.  "Polski krok po kroku" jako źródło zadań rozwijających świadomość 

językową związaną z przymiotnikami, Piotr Raczyński. Język Polski w 

Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 79-92 

40.  Metoda JES-PL : nauczanie języka edukacji szkolnej uczniów z 

doświadczeniem migracji, Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta 

Szymańska. Języki Obce w Szkole. - 2018, nr 2, s. 5-10 

41.  Wykorzystanie multimedialnych kart pracy w nauczaniu języka 

polskiego,  Mateusz Wysocki. Język Polski w Szkole Podstawowej. - 

2021/2022, nr 2, s. 73-87 

42. Interaktywny program edukacyjny KIKUS digital do nauki języków dla 

najmłodszych : propozycja zastosowania, Justyna Hryniewicz. Języki 

Obce w Szkole. - 2019, nr 1, s. 81-86 

43.  Internetowe materiały do nauki języka polskiego jako obcego dostępne w 

Chinach, Huiling Zhang. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 

2021/2022, nr 2, s. 109-117 



44.  Spotkania z kulturą polską na dodatkowych lekcjach języka polskiego dla 

uczniów powracających z emigracji,  Katarzyna Stankiewicz, Anna 

Żurek. Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 4, s. 10-17 

45.  Praca z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole : metody działania i 

własne doświadczenia, Alina Szulgan. Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 

4, s. 55-59 

46.  Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. Propozycja metodyczna dla 

nauczycieli języka polskiego jako obcego na poziomie A1/A2,  Monika 

Żelazna.  Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 1, s. 67-

77 

47.  Film jako tekst kultury na zajęciach z języka polskiego jako obcego. Na 

przykładzie filmu "Ostatnia rodzina", Agnieszka Potyrańska.  Języki 

Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 105-117 

48.  Co przyszli lektorzy języka polskiego jako obcego wiedzą o czasowniku? 

Magdalena Karasek, Mateusz Gaze. Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 2, 

s. 55-59 

49.  Jak krok po kroku realizować kształcenie polonistyczne uczniów z 

doświadczeniem migracyjnym - poradnik praktyka z propozycją ćwiczeń, 

Agnieszka Tomasik. Polonistyka. - 2022, nr 3, s. 15-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Multimedia 

 

Białe czy czarne [Pomoce dydaktyczne] : analiza i 

synteza wzrokowa / Agnieszka Bala. - Kraków : 

Wydawnictwo Arson, [2014]. Sygnatura PD 1 

 

Seria SYMULTANICZNE I SEKWENCYJNE STRATEGIE 

UCZENIA SIĘ przeznaczona jest dla dzieci:  

- zagrożonych dysleksją i dyslektycznych 

-.z.trudnościami.w.nauce.języka.polskiego.i.obcego  

- z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autystycznych, z zespołem Aspergera, alalią, 

afazją..dziecięcą  

- także dla dzieci zdrowych, którym rodzice i opiekunowie chcą pomóc w 

usprawnieniu systemu językowego  

Zadania zawarte w grze rozwijają pamięć, analizę i syntezę wzrokową, uczą 

logicznego myślenia, naśladowania, kontynuowania i uzupełniania sekwencji, uczą 

analizowania wzoru od strony lewej do prawej, linijka w linijkę, zgodnie z kierunkiem 

czytania. 

 

I. Analiza i synteza wzrokowa 

Dzieci mają za zadanie ułożyć klocki według podanego wzoru w książeczce, 

analizując wzór od lewej do prawej strony, linijka w linijkę. 

Ćwiczenia te są przydatne w terapii neurobiologicznej, stymulacji ogólnorozwojowej, 

terapii logopedycznej, reedukacyjnej. 

Zadania zawarte w grach rozwijają pamięć, analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową, 

uczą logicznego myślenia, naśladowania i tworzenia sekwencji, przygotowują do 

nauki czytania i pisania. 

Zabawy można wykorzystać w codziennej pracy edukacyjnej w domu, przedszkolu i 

szkole. 

 

 

 Opis za: www.arson.pl 



 

Fiszki - polish  [Pomoce dydaktyczne] / redakcja: 

Kinga Perczyńska, Joanna Sławkowska-Marszeniuk 

; współpraca redakcyjna: Patrycja Wojsyk. - Gdańsk 

: Wydawnictwo Cztery Głowy, 2014. Nr inwentarza 

PD 419 

 

 

Starter zawiera 570 słów i zwrotów niezbędnych każdej osobie rozpoczynającej naukę 

języka polskiego. Materiał ujęto w 14 lekcjach, które wprowadzają nowe zagadnienia 

leksykalne i gramatyczne. Dzięki dołączonym nagraniom (mp3) można opanować 

poprawną wymowę. 

Tytuł zawiera: 

 300 trwałych kartoników 

 300 plików mp3 do pobrania 

 pudełko do nauki w formie quizu (MEMOBOX) 

 program do nauki online  

 praktyczne etui 

 
Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Polish : [Dokument dźwiękowy] : conversations : for 

beginner and intermediate students / [Victoria 

Atkinson ; redakcja Jakub Bero, Karolina 

Kostrzębska, Anna Wieczorek]. - Warszawa : 

Edgard, copyright 2017. Sygnatura:  DZS 2406 - CD 

1, DZS 2406 – CD 2, DZS 2406 – CD 3, DZS 2406 – 

druk 

 

Konwersacje Ekstra są przeznaczone dla osób chcących zdobyć lub udoskonalić 

umiejętność prowadzenia swobodnych rozmów w języku obcym. 

Pakiet Polski dla cudzoziemców zawiera od 4 do 6 godzin nagrań w wykonaniu 

wyłącznie native speakerów, kilkadziesiąt przykładowych dialogów, setki 

użytecznych słówek, zdań i gotowych zwrotów konwersacyjnych. W skład zestawu 

wchodzą książka i dwie płyty z nagraniami mp3. 

 
Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 



Polish [Dokument dźwiękowy] : conversations : for 

beginner and intermediate students /  [Victoria 

Atkinson ; redakcja Jakub Bero, Karolina 

Kostrzębska, Anna Wieczorek]. - Warszawa :  Edgard, 

copyright 2010. Sygnatura: DZS 2404 - CD 2, DZS 2404 

- Druk 2 

 

Kurs zawiera ok. 4 godzin nagrań, ponad 45 dialogów, 

słówka, zwroty, tłumaczenia i ćwiczenia utrwalające z 

kluczem odpowiedzi.Płyty są integralną częścią pakietu Polish for Foreigners 

Pack (razem z Polish For Foreigners). 

 

 Opis za: www.bp.ostroleka  

 

 

Polish [Dokument dźwiękowy] : for foreigners / [Marta 

Mijakowska-Johnson ; redakcja Joanna Gonsior, 

Berenika Wilczyńska]. - Warszawa : Edgard, copyright 

2017. Sygnatura: DZS 2405 - CD 1, DZS 2405 - CD 2, 

DZS 2405 – Druk, DZS 2405 CD 3 

"Polski dla cudzoziemców" przeznaczony jest dla osób 

początkujących i średnio zaawansowanych oraz wszystkich, 

którzy chcą szybko i samodzielnie nauczyć się podstaw języka 

polskiego. Kurs, w którego skład wchodzi książka oraz dwie płyty audio z nagraniami, 

uczy 1500 słów i zwrotów niezbędnych na co dzień. Nauka z kursem ułatwi 

samodzielne porozumiewanie się podczas podróży, w hotelu, w pracy, w restauracji 

oraz pozwoli na swobodną komunikację w języku polskim. 

Książka zawiera zapis nagrań, interesujące ćwiczenia, ciekawostki oraz uczy 

prawidłowej pisowni. Część gramatyczna wyjaśnia najważniejsze zagadnienia, a 

zamieszczone w książce tabele ułatwiają zapamiętanie materiału.  

Wysokiej jakości nagrania (150 min) native speakerów pozwalają osłuchać się z 

językiem, poznać jego melodię oraz prawidłowy polski akcent. Słówka, zwroty i 

dialogi wraz z tłumaczeniami zostały udźwiękowione przez profesjonalnych lektorów. 

Uczysz się bez konieczności zaglądania do książki!  

"Polski dla cudzoziemców" polecany jest do samodzielnej nauki w podróży, w domu, 

w samochodzie. Ucz się, gdziekolwiek jesteś! Opanuj podstawy języka i zacznij 

wreszcie rozmawiać! 

 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 



 

Polish [Dokument dźwiękowy] : for foreigners / [Marta 

Mijakowska-Johnson ; redakcja Joanna Gonsior, 

Berenika Wilczyńska]. -  Warszawa : Edgard, copyright 

2010. Sygnatura: DZS 2404 - CD 1, DZS 2404 - Druk 1 

 

Kurs zawiera słowa i zwroty niezbędne na co dzień, dialogi, 

nagrania native speakerów, gramatykę oraz ćwiczenia z 

odpowiedziami. Płyty są integralną częścią pakietu Polish 

for Foreigners Pack (razem z Polish Conversations). 

 
Opis za: www.bp.ostroleka.pl 

 

 

Polski w obrazkach : praktyczne plansze dydaktyczne.  

1  [Teka] / Iwona Stempek ; opracowanie graficzne 

Joanna Czyż ; rysunki Małgorzata Mianowska, Eliza 

Luty. -  Kraków :  Polish-courses.com, 2019. 

Sygntura : Nr inwentarza: GF 93 

 

„Polski w obrazkach” to niezastąpiona pomoc w czasie zajęć 

języka polskiego. Zestaw plansz zawiera podstawowe słowa 

oraz zwroty niezbędne na początkowym etapie nauki. 

Precyzyjnie dobrane i sugestywne ilustracje pozwolą bez tłumaczenia zrozumieć 

znaczenie 193 rzeczowników, 63 przymiotników, 43 czasowników i 30 zwrotów. 

Naturalnie plansze ze względu na swoje walory estetyczne mogą stanowić praktyczną 

dekorację pracowni językowej, jednak ich najważniejszym zadaniem jest ułatwienie 

wprowadzania i utrwalania nowej leksyki bez potrzeby tłumaczenia i sięgania po 

słownik. 

 
Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 



 

Polski w obrazkach : praktyczne plansze dydaktyczne.  

2  [Teka] / Iwona Stempek, Joanna Czyż ; opracowanie 

graficzne Joanna Czyż ; rysunki Małgorzata 

Mianowska, Eliza Luty. - Kraków : Polish-courses.com, 

2021. Nr inwentarza: GF 94 

 

„Polski w obrazkach 2” to niezastąpiona pomoc w czasie zajęć 

języka polskiego. Zestaw 17 plansz zawiera podstawowe słowa 

oraz zwroty niezbędne na początkowym etapie nauki. Precyzyjnie dobrane sugestywne 

fotografie i obrazki ilustrują znaczenie ponad 500 słów i wyrażeń związanych z życiem 

codziennym, rodziną i domem, miastem, podróżami oraz otaczającym nas światem. 

Naturalnie plansze ze względu na swoje walory estetyczne mogą stanowić praktyczną 

dekorację pracowni językowej, jednak ich najważniejszym zadaniem jest ułatwienie 

wprowadzania i utrwalania nowej leksyki bez potrzeby tłumaczenia i sięgania po 

słownik. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

SUDOKU Sylabowe [Pomoce dydaktyczne] ; MEMO 

Sylabowe ; TUPUTU Sylabowe : 3w1/ Agnieszka 

Bala. -  Kraków : Wydawnictwo Arson,  [2011]. Nr 

inwentarza: PD 3 

 

Zadania zawarte w grach rozwijają pamięć, analizę i syntezę 

wzrokową oraz słuchową, uczą logicznego myślenia, 

naśladowania i tworzenia sekwencji, przygotowują do nauki czytania i pisania. 

Usprawniają też procesy myślowe, rozwijają podstawowe funkcje umysłowe, 

rozwijają lewopółkulowe poznawcze umiejętności oparte na strategiach 

symultanicznych (prawopółkulowych) i sekwencyjnych (lewopółkulowych). 

500.% a Ćwiczenia te są przydatne w terapii neurobiologicznej, stymulacji 

ogólnorozwojowej, terapii logopedycznej, reedukacyjnej. 

500.% a Zabawy można wykorzystać w codziennej pracy edukacyjnej w domu, 

przedszkolu i szkole. 

500 % a Gra przeznaczona jest dla dzieci:  zagrożonych dysleksją i dyslektycznych ;  

z trudnościami w nauce języka polskiego i obcego ;  z zaburzeniami rozwojowymi, w 

tym autystycznych, z zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą ; zdrowych, którym 

rodzice i opiekunowie chcą pomóc w usprawnieniu systemu językowego. 

 

Opis za: www.bp.ostroleka.pl 

 



 

Szeregi i relacje [Pomoce dydaktyczne] : mega zestaw 

300 elementów / %c Agnieszka Bala. 

 - Kraków : Wydawnictwo Arson, [2011].  

Nr inwentarza: PD 2 

Seria SYMULTANICZNE I SEKWENCYJNE STRATEGIE 

UCZENIA SIĘ przeznaczona jest dla dzieci: 

-.zagrożonych.dysleksją.i..dyslektycznych 

-.z.trudnościami.w.nauce.języka.polskiego.i.obcego 

- z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autystycznych, z zespołem Aspergera, alalią, 

afazją.dziecięcą 

- także dla dzieci zdrowych, którym rodzice i opiekunowie chcą pomóc w 

usprawnieniu systemu językowego 

Zadania usprawniają procesy myślowe, rozwijają podstawowe funkcje umysłowe, 

rozwijają lewopółkulowe poznawcze umiejętności oparte na strategiach 

symultanicznych (prawopółkulowych) i sekwencyjnych (lewopółkulowych). 

Ćwiczenia te są przydatne w terapii neurobiologicznej, stymulacji ogólnorozwojowej, 

terapii logopedycznej, reedukacyjnej. 

Zadania zawarte w grach rozwijają pamięć, analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową, 

uczą logicznego myślenia, naśladowania i tworzenia sekwencji, przygotowują do 

nauki.czytania.i.pisania. 

Zabawy można wykorzystać w codziennej pracy edukacyjnej w domu, przedszkolu i 

szkole. 

Zawartość: 

- 300 elementów tekturowych 

- 60 pasków wzorcowych 

- instrukcja ćwiczeń 

- pudełko tekturowe 

Opis za: www.empik.com 
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