
mgr Bożena Grabowska 
Szkoła Podstawowa w Mieroszynie 

 

 
PROGRAMY ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH 
 
 
 

z języka polskiego dla uczniów klas V – VI 
 
 

w roku szkolnym 2010 -  2011 
 
 
 
 
 

„Non scholae, sed vitae discimus”- 

 

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Program zajęć wyrównawczych 
 
Wstęp 
Program przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i  szóstych szkoły podstawowej  

z trudnościami w nauce języka polskiego 

 
 
Cele edukacyjne 
 
ogólne: 
- uzupełnienie wiadomości z zakresu kształcenia literackiego literackiego językowego, 

- rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania trudności 

 
szczegółowe: 
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem, 

- bogacenie słownictwa i doskonalenie umiejętności wykorzystania go w różnych formach 

  wypowiedzi, 

- kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi, 

- wdrażanie do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, 

- ćwiczenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce, 

- stymulowanie rozwoju uczniów poprzez wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej. 

 
Założenia programu 
W zajęciach uczestniczą uczniowie chętni i wyznaczeni przez nauczyciela języka polskiego. 

Zdobyte umiejętności wykorzystują na zajęciach podczas wykonywania zadań samodzielnych 

i w czasie pracy w grupach. 

Umiejętności zdobywane przez uczniów powodują coraz bardziej świadome posługiwanie się 
przez nich językiem. 

 
Realizacja założeń programowych 
 
Organizacja zajęć 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Uczestnicy spotykają się w ustalonym 

terminie. Praca na zajęciach jest systematyczna i planowa. 

 
Pomoce naukowe 
- ćwiczenia z ortografi 

- różnego rodzaju słowniki 

- wybrane przez nauczyciela teksty kultury 

- przygotowane przez nauczyciela teksty kultury 

 
Procedury osiągania celów 
- praca ze słownikami 

- ćwiczenia ortograficzne, językowe, redakcyjne 

- zabawy dydaktyczne 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, motywowanie do czytania i krytycznego odbioru  



  utworów literackich i innych tekstów kultury 

- rozwijanie umiejętności samodzielnego redagowania i pisania krótkich i dłuższych  tekstów na  

  dany lub dowolny temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność pod względem gramatycznym,  

  stylistycznym i ortograficznym oraz czytelności i estetyczności pisma 

- wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów wiedzy o otaczającym świecie 
- wdrażanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy 
- kształcenie umiejętności poprawnego rozwiązywania zadań testowych 
 

Metody i techniki nauczania 
- indywidualna praca z tekstem, 

- zbiorowa praca z tekstem, 

- rozmowa, 

- gry dydaktyczne, 

- mapa mentalna, 

- wizualizacja 

 
 

 Przewidywane osiągnięcia uczniów 
 

1. Uczniowie dostrzegają potrzebę poprawności językowej. 

2. Znają wartość słów i potrafią je zastosować. 

3. Potrafią tworzyć poprawne komunikaty językowe. 

4. Korzystają ze słowników i poradników językowych. 

5. Dbają o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

6. Rozpoznają i potrafią nazwać terminy literackie. 

7. Prawidłowo komponują wybrane formy wypowiedzi pisemnej. 

8. Argumentują i dobierają adekwatne środki językowe. 

9. Czytają ze zrozumieniem teksty kultury. 

10.  Dbają o gramatyczną poprawność komponowania wypowiedzi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TREŚCI KSZTAŁCENIA. 
 

Liczba 
godzin 

Propozycje 
realizacji treści 

Cele operacyjne umiejętności 
ucznia 

Uwagi o realizacji 

5 Czytanie ze 
zrozumieniem 

Uczeń; 
• Czyta wyraźnie, głośno 

zdaniami, przestrzega 
znaków interpunkcyjnych, 

• Doskonali technikę 
czytania cichego ze 
zrozumieniem, 

• Przestrzega właściwego 
przestankowania, intonacji 
i akcentów emocjonalnych, 

• Potrafi zredagować i 
odpowiedzieć na pytania o 
treść czytanego tekstu, 

• Umie wyszukać w tekście 
wyrazy, zdania, 
fragmenty, 

• Określa świat 
przedstawiony w tekście 
epickim i sytuację liryczną 
w poezji, 

• Wyjaśnia przyczyny i 
skutki wydarzeń, 

• Dokonuje charakterystyki 
postaci, 

• Dokonuje prób oceny 
bohaterów utworu, 

• Dokonuje analizy i 
interpretacji tekstu 
lirycznego, 

• Odczytuje sens dosłowny i 
przenośny tekstów 
poetyckich. 

•  

 

10 Redagowanie 
krótszych i 

dłuższych form 
wypowiedzi 

• Samodzielnie lub przy 
pomocy n-la redaguje 
zdania złożone 
współrzędnie i podrzędnie, 

• Tworzy kilkuzdaniową 
wypowiedź na określony 
temat, 

• Pisze poprawnie; 
ogłoszenie, zaproszenie, 
notatkę encyklopedyczną, 
plan wydarzeń, instrukcję 
obsługi, przepis na 
wykonanie czegoś, 

 



dedykację, życzenia, 
podziękowanie, notatkę 
biograficzną i inne, 

• Samodzielnie redaguje; 
dzieje bohatera, 
charakterystykę, opis 
reprodukcji, list 
streszczenie, 
sprawozdanie, recenzję, 
rozprawkę, przemówienie i 
inne, 

• Pisze starannie pod 
względem ortograficznym i 
stylistycznym, 

• Samodzielnie korzysta ze 
słownika ortograficznego, 

5 Swobodne 
wypowiadanie 

się na dany 
temat 

• Stale wzbogaca i poszerza 
zasób słownictwa, 

• Opowiada treść 
przeczytanych tekstów 
literackich, 

• Redaguje wypowiedzi na 
podstawie ilustracji, 
własnych przeżyć, filmów 
lub tekstów prasowych, 

• Wypowiada się poprawnie 
pod względem 
gramatycznym i 
stylistycznym, 

• Samodzielnie korzysta ze 
słownika frazeologicznego, 

• Wygłasza z pamięci krótkie 
teksty poetyckie, 

• Posługuje się; cytatami, 
aforyzmami, sentencjami, 

• Słucha z uwagą opowiadań 
kolegów lub nauczyciela, 

• Rozpoznaje intencję 
nadawcy (złość, smutek, 
radość), 

• Oddziela informacje ważne 
od mniej ważnych, 

• Zabiera głos w dyskusji, 
broni swego poglądu, 
argumentuje swoje zdanie, 

 

8 Uzupełnienie 
wiadomości ze 

wszystkich 
działów 

gramatyki 

• Rozpoznaje rodzaje 
wypowiedzeń, 

• Konstruuje różne typy 
wypowiedzeń, 

• Dokonuje rozbioru 

 



gramatycznego i 
logicznego zdań, 

• Rozpoznaje części mowy i 
części zdania, 

• Tworzy rodzinę wyrazów, 
• Zna zasady deklinacji i 

koniugacji, 
•  

5 Korzystanie ze 
słowników, 

encyklopedii i 
innych źródeł 

wiedzy 

• Zna rodzaje słowników, 
• Potrafi samodzielnie 

korzystać ze; słownika 
frazeologicznego, wyrazów 
obcych, wyrazów 
bliskoznacznych, 
ortograficznego, 
poprawnej polszczyzny i 
języka polskiego, 

• Potrafi korzystać z 
encyklopedii, 

• Samodzielnie korzysta z 
innych źródeł wiedzy np. 
Internetu, encyklopedii 
multimedialnych, 
czasopism typu- 
Gimnazjalista lub Wictor, 

 

3 Rozwiązywanie 
zadań testów 
kompetencji z 
zakresu 
przedmiotów 
humanistycznych 
 
 
Sprawdzian po 
szkole 
podstawowej” – 
zestaw 
ćwiczeniowy 
zadań 
zamkniętych i 
otwartych 

• Zna zasady i procedury 
związane z 
przeprowadzaniem 
sprawdzianów po szkole 
podstawowej 

• Uważnie czyta instrukcje 
dla ucznia, 

• Czyta ze zrozumieniem 
teksty, 

• Uważnie czyta polecenia 
zadań testowych,  

• Dokonuje właściwych 
wyborów w zadaniach 
zamkniętych, poprawnie 
nanosi odpowiedzi, 

• Starannie udziela 
odpowiedzi na zadania 
otwarte, 

• Podejmuje się 
redagowania wypowiedzi 
pisemnych zgodnie z 
tematem. 

 

 
 
 



 
 
 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 
 

1. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych. 
2. Urozmaicanie zajęć przez stosowanie różnych form i metod pracy z uczniem; 

indywidualnych, zbiorowych, jednolitych, zróżnicowanych oraz metod- 
słownych, oglądowych, problemowych, działalności praktycznej, przekładu 
intersemiotycznego, elementów dramy, metaplanu i mapy mentalnej. 

3. Projektowanie, wykonanie i wykorzystywanie na zajęciach pomocy 
dydaktycznych. 

4. Korzystanie ze słowników, encyklopedii i innych źródeł wiedzy. 
5. Organizowanie konkursów; ortograficznych, recytatorskich, prezentacja 

wykonanych prac (plakat, ilustracja, kolaż, drama, mapa mentalna). 
6. Urozmaicanie zajęć poprzez wykorzystanie różnych środków dydaktycznych 

(wizualnych i dźwiękowych, komputerów). 
7. Częste powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości. 
8. Kontakt z pracownikami PPP i pedagogiem szkolnym. 
9. Kontakt z wychowawcami uczniów i nauczycielami innych przedmiotów. 
10.Informowanie dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców o postępach uczniów. 
11.Udzielanie wskazówek odnośnie pracy z dziećmi w zespole klasowym. 
12.Eliminowanie napięcia emocjonalnego poprzez stosowanie pochwał i 

nagradzania. 
13.Wzmacnianie samooceny ucznia poprzez eksponowanie jego mocnych stron. 
14.Współpraca z biblioteką szkolną (wypożyczanie na zajęcia potrzebnych 

pomocy dydaktycznych; lektur szkolnych, albumów, filmów, słowników itp.). 
 
 
EWALUACJA PROGRAMU 
 

1. Arkusz ewaluacyjny przydatności programu w pracy z uczniem słabym. 
2. Ewaluacja zajęć (ankieta skierowana do uczniów). 

 
 
 Materiały źródłowe: 

 

1.  S. Dylak, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania,  PWN  

             W- wa 2000r. 

2. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do języka polskiego dla klas V - VI  Wydawnictwa 

Edukacyjnego oraz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. 

 
 

Opracowała  

                                                            mgr Bożena Grabowska 


