
 

KOŁO  „Z JĘZYKIEM POLSKIM ZA PAN BRAT” 

 
Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje 

zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić 

sprawność komunikowania. Program będzie realizowany na zajęciach 

pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.  

 

Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka 

polskiego, a także rozwój indywidualnych zainteresowań. 

 
CELE OGÓLNE: 

1. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, 

a w szczególności – Konkursu kuratoryjnego z języka polskiego, 

Międzyszkolnego Konkursu Frazeologicznego „Prymusi frazeologii”. 

2. Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego. 

3. Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka 

polskiego.  

4. Utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, a także 

rozwój indywidualnych zainteresowań. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
1. Podnoszenie sprawności językowej, 

2. Propagowanie kultury języka polskiego, 

3. Rozwijanie zainteresowań językiem polskim – m.in. frazeologią, fleksją czy 

składnią zdań. 

4. Doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników, katalogów 

bibliotecznych, Internetu oraz programów komputerowych. 

5. Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi ( 

objętych programem nauczania). 

6. Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej. 



TREŚCI 
ZAJĘCIA W BIBLIOTECE  

§ zaplecze informacyjno-literackie, zapoznanie uczniów z działami 

biblioteki, przegląd czasopism dziecięcych i młodzieżowych. 

LITERATURA PIĘKNA  A  POPULARNONAUKOWA  
§ beletrystyka, encyklopedie, wybrane słowniki, przeznaczenie, ćwiczenia 

w korzystaniu z naciskiem na słowniki frazeologiczne języka polskiego 

(Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny „Prymusi Frazeologii”) oraz 

słowniki terminów literackich. 

ROZSZERZENIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU LITERATURY 

PIĘKNEJ  
§ najważniejsze terminy literackie ( program nauczania), analiza i 

interpretacja wybranych tekstów (program merytoryczny Kuratoryjnego 

konkursu polonistycznego). 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU GRAMATYKI 

I ORTOGRAFII 
§ przypomnienie wszystkich poznanych zasad ortografii, rozwiązywanie 

krzyżówek i rebusów ortograficznych, ugruntowanie wiedzy 

gramatycznej, rozwiązywanie skomplikowanych zadań gramatycznych.  

SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA  
§ opracowanie słowników frazeologicznych, plansz, gazetek z 

zagadnieniami do zapamiętania, rozwiązywanie testów 

przygotowujących do udziału w konkursach humanistycznych. 

PRÓBY WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ  
§ zastosowanie zasad pisowni wybranych form wypowiedzi.  

 

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU 
§ Techniki uczenia się poprzez prace indywidualną, pracę w grupach. 

§ Metody interaktywne polegające na łączeniu treści języka polskiego z innymi 

przedmiotami. 



§ Wykorzystanie najnowszych TIK - tablicy interaktywnej, aplikacji, programów 

multimedialnych…  

 
PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 
Po zrealizowaniu programu uczeń powinien: 

§  dostrzec bogactwo, wieloznaczność i wielofunkcyjność słów, 

§ osiągnąć sprawność komunikowania się z otoczeniem, 

§ dokonywać selekcji materiału z różnych źródeł wiedzy, 

§ sprawnie posługiwać się słownikami, katalogami bibliotecznymi, 

§  wykorzystywać Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i 

łatwo  dostępnych informacji, 

§ przygotować informacje na określony temat w oparciu o kilka źródeł, 

§ wzbogacić swą wiedzę z zakresu nauki o języku, literatury i kultury, 

§ z sukcesem brać udział w konkursach humanistycznych. 

 


