


 

SPIS TREŚCI 
 
 
WSTĘP .......................................................................................................................................... 3 

KONTEKST – UCZNIOWIE Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI W POLSKIEJ SZKOLE .. 5 

UCZNIOWIE Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI W SZKOLE – PROBLEMY 
ADAPTACYJNE I INTEGRACYJNE .......................................................................................... 9 

METODA JES-PL - WSPIERANIE UCZNIÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI W 
PROCESIE INTEGRACJI I ADAPTACJI W POLSKIEJ SZKOLE ........................................ 14 

JĘZYK EDUKACJI SZKOLNEJ ............................................................................................... 16 

AKWIZYCJA JĘZYKA DRUGIEGO ........................................................................................ 20 

METODY KSZTAŁCENIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ..................................................... 25 

TEORIA PRZETWARZANIA INFORMACJI W PROCESIE UCZENIA SIĘ ........................ 28 

STRATEGICZNE ROZWIJANIE JĘZYKA – BUDOWANIE „RUSZTOWANIA” ................. 30 

TEORIA SAMOUKIERUNKOWANIA (SDT) ........................................................................... 34 

METODA JES-PL KROK PO KROKU ..................................................................................... 38 

WSPIERANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH .............. 48 

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA ................................................................................................ 64 

KULTUROWE ASPEKTY MATEMATYKI W WIELOKULTUROWEJ KLASIE ................ 79 

ANALIZA PODSTAWY PROGRAMOWEJ POD KĄTEM KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 86 

JAK UCZYĆ JĘZYKA EDUKACJI SZKOLNEJ NA LEKCJACH MATEMATYKI 
UCZNIÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI – PROPOZYCJE DYDAKTYCZNE .......... 94 

JAK UCZYĆ JĘZYKA EDUKACJI SZKOLNEJ NA LEKCJACH MATEMATYKI 
UCZNIÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI – PROPOZYCJE DYDAKTYCZNE ........ 158 

PRACA NAD ROZWIJANIEM SŁOWNICTWA .................................................................... 159 

ROZUMIENIE POLECEŃ ....................................................................................................... 170 

ADAPTACJA TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH ................................................................ 183 

PRACA NAD ROZUMIENIEM ZADAŃ TEKSTOWYCH ..................................................... 201 

RÓŻNICE I ASPEKTY KULTUROWE W ZADANIACH MATEMATYCZNYCH .............. 214 

ZAKOŃCZENIE ....................................................................................................................... 233 

INDEKS NAZWISK .............................................................. BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 237 

 

  



 3 

 

Wstęp 
 
Nie ma wątpliwości, w szkole do zdobywania wiedzy i umiejętności, 
na wszystkich przedmiotach, także tych tradycyjnie uznawanych 
za dyscypliny niejęzykowe, potrzebny jest język. Jest on niezbędny 
do zdobywania wiedzy, do jej przekazywania oraz wymiany. Język 
konieczny jest także w momencie, kiedy trzeba zademonstrować swoją 
wiedzę.  

Sukces w matematyce jest ważny, bo wyniki, jakie uczniowie 
osiągają są istotnymi wskaźnikami sukcesu szkolnego. Miarą sukcesów 
matematycznych są egzaminy końcowe w szkole podstawowej oraz 
średniej (matura). 

Brak znajomości języka kraju osiedlenia jest jednym 
z najistotniejszych czynników negatywnie wpływających na integrację 
i pozytywną akulturację, a w szkole, jak podkreśla Beacco (Beacco i in. 
2010) budowanie wiedzy i umiejętności szkolnych, bez względu 
na przedmiot nauczania, odbywa się poprzez język.  Dlatego tak ważne 
jest, aby uczniowie dostali wsparcie w tym zakresie.  

Problemy z nauką matematyki można pogrupować w następujące 
kategorie: problemy z językiem (specjalistycznym, formalnym), warstwą 
symboliczną, składnią, semantyką oraz dyskursem matematycznym 
(Kersaint, Thompson et Petkova, 2013). Celem niniejszej publikacji jest 
pokazanie, że pomoc w procesie uczenia się matematyki nie może być 
ograniczona do uczenia tylko i wyłącznie nowego, specjalistycznego 
słownictwa. Jest ono bardzo ważne, pokazujemy, jak można go uczyć, ale 
jednocześnie podkreślamy, że dyskurs matematyczny to coś więcej.  

Chciałybyśmy zachęcić nauczycieli matematyki, a także 
nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego do refleksji nad 
językiem matematyki: rozumieniem poleceń, tekstów matematycznych 
z podręcznika, wyjaśnień nauczyciela i innych uczniów. Powiązane są 
z nimi takie działania językowe, jak wnioskowanie, generalizowanie, 
abstrahowanie i wiele innych. Na zajęciach matematyki uczniowie uczą 
się nie tylko nazywania tego, co już wiedzą, ale przede wszystkim język 
służy im do poznawania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności. 

Celem niniejszej publikacji jest wsparcie nauczycieli w procesie 
uczenia uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji języka 
edukacji szkolnej na zajęciach matematyki.  
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Publikacja powstała dzięki grantowi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej przyznanego Fundacji im. Mikołaja Reja w Krakowie, 
w ramach projektu „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym 
środowisku wielokulturowym” (umowa nr MEN/2018/DWM/999). 
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Kontekst – uczniowie z doświadczeniem migracji w polskiej 
szkole  
 

Polska „ma wielowiekowe doświadczenie z emigracją, natomiast 
stosunkowo krótkie z imigracją (ostatnich dwadzieścia lat). Powody tego 
stanu rzeczy są historyczne – ekonomiczne i polityczne” (Zamojska 
2013:193). Ostatnie lata przynoszą jednak zmiany, ponieważ Polska 
również staje się krajem przyjmującym migrantów. Rośnie liczba 
cudzoziemców, ale także Polaków powracających do kraju. Wpływają na 
to m.in. zmiany polityczne i gospodarcze w Europie. W kontekście 
reemigracji istotnym czynnikiem jest również decyzja Wielkiej Brytanii 
o wyjściu z Unii Europejskiej.  

Mimo tendencji wzrostowych, liczba osób migrujących do Polski, 
w porównaniu do liczby cudzoziemców osiedlających się w innych 
krajach Europy, nie jest wielka. Jak wynika z badań Ipsos 
przeprowadzonych na zlecenie Międzynarodowej Organizacji 
ds. Migracji (IOM) w czerwcu 2015 r., co czwarty Polak uważa, 
że cudzoziemcy stanowią ponad 10% ludności Polski. Tymczasem 
w Polsce cudzoziemców przebywających legalnie, czyli posiadających 
dokumenty uprawniające do pobytu, jest około 36 5017, co stanowi około 
1% ludności. Prawie połowa z nich to obywatele Ukrainy. Liczną grupę 
stanowią Rosjanie, Wietnamczycy, Chińczycy oraz zwiększająca się 
ostatnio liczba Hindusów. W ośrodkach dla uchodźców dużą grupę 
stanowią także Czeczeni (UDSC 2018). Wśród przyjeżdżających do 
Polski nie brakuje też Niemców, Francuzów czy Włochów. 
 

 
Fig. 1 Liczba cudzoziemców posiadających aktualnie ważne dokumenty uprawniające 
do pobytu w Polsce w 2018 roku, UDSC, 2018 (www.migracje.gov.pl) 
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Cudzoziemcy przebywający w Polsce nie są zbiorowością homogeniczną. 
Różnią się oni między sobą przede wszystkim sytuacją prawną związaną 
z pobytem, ale także motywami, które skłoniły ich do przyjazdu W tej 
zróżnicowanej grupie znajdują się emigranci i reemigranci ekonomiczni, 
klimatyczni, emigranci „z miłości”, emigranci i reemigranci seniorzy. 
a także uchodźcy – migranci polityczni (Kubitsky 2012:10-11). Status tej 
ostatniej grupy jest specyficzny. Konwencja Genewska z 1951 roku 
określa uchodźców jako „osoby, które na skutek uzasadnionej obawy 
przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, 
narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej 
grupy społecznej, nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony tego kraju”. 
Cudzoziemcy ci mogą mieć różny status pobytowy: zgodę na pobyt 
tolerowany (ochrona wprowadzona w 2003 roku), mogą korzystać 
z ochrony uzupełniającej, czy też uzyskać zgodę na pobyt w Polsce ze 
względów humanitarnych. W Polsce, na koniec 2016 r., ilość osób 
posiadających status uchodźcy lub będących w sytuacji uchodźcy 
wynosiła 11 747 (UDSC 2018). Według statystyk publikowanych przez 
Urząd do Spraw Cudzoziemców w 2017 roku, 5 080 cudzoziemców 
złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. 
Większość – 3,5 tys. wniosków – złożyli obywatele Rosji. Warunki 
nadania jednej z form ochrony międzynarodowej spełniało 520 osób, a 
wśród nich byli obywatele Ukrainy (276 osób), Rosji (87 osób) oraz 
Tadżykistanu (35 osób).  

Fakt, że cudzoziemców w Polsce przybywa, wpływa także na 
szkolnictwo. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych uczy się 
coraz więcej uczniów z doświadczeniem migracji. Koncentracja 
cudzoziemców największa jest w dużych miastach oraz w tych 
miejscowościach, gdzie są ośrodki dla uchodźców – tam uczniów 
cudzoziemskich i polskich powracających z zagranicy będzie najwięcej. 

Według wstępnych danych MEN, w roku szkolnym 2018/19 
w polskich szkołach, liczba cudzoziemców wynosiła 44 410 tysięcy. 
14 353 uczniów i uczennic cudzoziemskich oraz 2683 polskich dzieci 
korzysta z dodatkowych zajęć z języka polskiego.  
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Wykres 1. Uczniowie z doświadczeniem migracji w polskiej szkole, oprac. własne na 
podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 
każdego roku; dane za rok 2018/19 to dane wstępne.  
 

Nauka odbywa się w klasach ogólnodostępnych albo w oddziałach 
przygotowawczych (jest to rozwiązanie umocowane prawnie od września 
2016 roku1). Uczniowie z doświadczeniem migracji, słabo znający język 
polski lub nieznający go wcale, mogą korzystać w pierwszym roku po 
rozpoczęciu nauki w polskim systemie oświaty z zajęć języka polskiego 
w wymiarze 2 godzin oraz z dodatkowych zajęć wyrównawczych, przy 
czym suma dodatkowych godzin nie może przekraczać pięciu w tygodniu. 
Prawo do dodatkowego wsparcia językowego w wymiarze dwóch godzin 
mają do momentu osiągnięcia wystarczającej kompetencji językowej. 

Placówki, w których uczą się uczniowie z doświadczeniem 
migracji, stają się szkołami wielojęzycznymi i wielokulturowymi, 
a nauczyciele w nich uczący stają przed wyzwaniem zapewnienia dobrej 
jakości edukacji wszystkim uczniom, także tym słabo lub zupełnie 
nieznającym języka. Jedni nauczyciele są do tego przygotowani lepiej, 
inni gorzej, a jeszcze inni nie czują się zupełnie przygotowani do tego 
nowego zadania. Badania pokazują, że większość szkół jest słabo 
przygotowana do tej nowej sytuacji. Wielu nauczycieli nie wie, jak 
pracować z uczniami o takich potrzebach, jak wspierać ich w procesie 
akulturacji, jak pomagać w integracji. (Błeszyńska, 2010; Hennel-
                                                 
1 Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami: – 
art. 165 i 166 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi. 
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Brzozowska, Pamuła-Behrens, 2017; Pamuła-Behrens, Szymańska, 
2018). Badania przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie IOM (2015) 
pokazują, że „nastawienie Polaków wobec imigrantów jest zdecydowanie 
bardziej pozytywne wśród osób, które wcześniej miały kontakt 
z cudzoziemcami na gruncie zawodowym czy prywatnym. Przykładowo, 
deklarowana akceptacja Afrykanów i Wietnamczyków w roli sąsiadów 
czy kolegów z pracy jest wśród tych respondentów o około 20% wyższa 
niż wśród osób, które nie miały kontaktu z cudzoziemcami” (IPSOS 
2015). Pozwala to mieć nadzieję, że nauczyciele, którzy mają kontakt 
z cudzoziemcami, także będą mieli lepsze nastawienie do osób 
z doświadczeniem migracji: uczniów cudzoziemskich i ich rodziców. 
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Uczniowie z doświadczeniem migracji w szkole – problemy 
adaptacyjne i integracyjne 
 
W założeniach i wytycznych na temat polskiej polityki integracji 
cudzoziemców z 2013 roku tak zdefiniowano proces integracji i jej cele: 
 

„integracja to złożony i dynamiczny proces dwustronny, angażujący 
zarówno cudzoziemców, jak i społeczeństwo przyjmujące, którego 
celem jest pełne i równe członkostwo cudzoziemców w społeczeństwie 
państwa przyjmującego. Celem integracji powinno być doprowadzenie 
do możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w Polsce, 
w tym na rynku pracy, a także uniezależnienie się imigranta 
od świadczeń i pomocy społecznej. (MRPPS, 2013)  
 

Ważne w tej definicji jest podkreślenie, że integracja jest procesem 
dwustronnym, w który jest zaangażowany przyjeżdżający, ale także 
przyjmujący, bo „nie tylko cudzoziemiec oswaja się z warunkami 
w nowym miejscu, ale także społeczeństwo przyjmujące wychodzi mu 
naprzeciw (Klaus 2007: 16). Ważne jest, że celem tego procesu jest 
autonomiczne funkcjonowanie w społeczeństwie osób osiedlających się. 
Obecnie w Polsce, według raportu Komitetu Badań nad Migracjami PAN, 
nie ma wsparcia integracyjnego ze strony państwa polskiego, brak jest 
spójnej i konsekwentnej polityki integracyjnej, w programach nauczania 
nie rozwija się ani wiedzy o różnorodności kulturowej Polski, ani 
umiejętności międzykulturowych, rzadko organizuje się zajęcia 
antydyskryminacyjne oraz nie prowadzi ich monitoringu ani 
pogłębionych badań na ten temat (Górny, Grzymała-Moszczyńska, Klaus, 
Łodziński, 2017). 

Adaptacja i integracja w nowym kraju nie jest procesem łatwym. 
Osoby migrujące muszą się odnaleźć w nowej kulturze, a przyjmujący 
muszą być przygotowani na spotkanie z kulturą inną, często odległą. Te 
procesy są też wyzwaniem dla osób powracających do kraju, które przez 
dłuższy czas mieszkały w innych warunkach i muszą powtórnie 
zaadaptować się w polskiej rzeczywistości. Dla osób przyjeżdżających 
z dziećmi, to sytuacja jeszcze bardziej skomplikowana. 

Liczba dzieci powracających nie jest dokładnie znana, 
bo dysponujemy tylko danymi dotyczącymi dzieci polskich 
powracających z zagranicy, które mają problemy językowe w szkole 
i otrzymują wsparcie. Nie wiadomo jednak, ile dzieci polskich 
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migrujących z rodzicami ma problemy adaptacyjne, bo nie prowadzi się 
takich statystyk. Badające sytuację powrotów do Polski z dziećmi 
badaczki Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna Grzymała 
Moszczyńska, Joanna Durlik i Paulina Szydłowska podkreślają, że 
najczęstsze problemy, których doświadczały powracające dzieci 
i młodzież wynikały z adaptacji w środowisku szkolnym. Wynikały one 
z różnic między systemem edukacji w Polsce i w kraju, z którego 
przyjechały, ale także z trudności tych uczniów, którzy są wielojęzyczni 
i wielokulturowi. Dodatkowym problemem są słabe kompetencje 
w obszarze języka edukacji szkolnej – języka polskiego koniecznego do 
nabywania nowej wiedzy i umiejętności w szkole (Grzymała-
Moszczyńska i in. 2015). 

Nierzadko kontakty pomiędzy osobami przyjmującymi 
i osiedlającymi się lub przyjeżdzającymi z zagranicy bywają trudne, 
ponieważ wymagają wysiłku przyjrzenia się własnej kulturze, zmierzenia 
się ze stereotypowym postrzeganiem Innego i negocjacji 
międzykulturowej i międzyjęzykowej. Ten proces odbywa się w każdej 
szkole przyjmującej uczniów z doświadczeniem migracji. Wszyscy 
zaangażowani w procesy edukacyjne – nauczyciele, uczniowie, personel 
szkolny – muszą nauczyć się mediować na co dzień pomiędzy różnymi 
kulturami i językami, dopasowywać się nawzajem, poszukiwać rozwiązań 
i kompromisów.  

Rosa Moro (2002), analizując problemy dzieci i młodzieży 
z doświadczeniem migracji, podkreśla fakt, że społeczeństwo 
przyjmujące migrantów bardzo często tworzy synkretyczną kulturę 
łączącą elementy różnych kultur. Dochodzi do „metysażu kulturowego”, 
który może wywoływać niepokój w społeczeństwie przyjmującym. 
Pojawienie się w nim osób o odmiennej kulturze powoduje zmiany, 
których często jego członkowie się obawiają, jak każdej innej zmiany. 
Ścierają się różne systemy wartości i postawy, co jest niełatwym 
doświadczeniem i wymaga kompetencji społecznych, interkulturowych 
oraz otwartości. Boris Cyrulnik (2014), francuski psychiatra i badacz 
procesów społecznych pod kątem psychologicznym stwierdza, że 
migranci zmieniają społeczeństwo przyjmujące i jego wyobrażenia. Dla 
Cyrulnika proces ten z jednej strony jest wzbogacający, ale z drugiej też 
bulwersujący. Uważa on, że proces integracji i adaptacji angażuje emocje 
i z tego powodu wymaga wspólnej pracy mentalnej. Obserwując procesy 
przyjmowania cudzoziemców w Polsce, możemy powiedzieć za Moro 
(2002:33), że i przed osiedlającymi się w nowym miejscu, i przed 
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przyjmującymi, stoi trudne zadanie polegające na znajdowaniu dróg do 
wzajemnej adaptacji dla wspólnego dobra społecznego. Bez 
współdziałania nie będą mogły zrealizować się procesy adaptacyjne 
i integracyjne.  

Proces adaptacji i integracji przebiega w różny sposób u różnych 
osób. Zależy to od wielu czynników, zaczynając od tych wynikających 
z kontekstu, w jakim odbywa, czy odbywała się, migracja, na czynnikach 
indywidualnych kończąc. Moro (2002) zwraca uwagę, aby rozmawiając 
w różnych kontekstach o różnicach kulturowych, nie spłycać dyskusji, nie 
sprowadzać jej do uproszczonych różnic między dwoma kulturami, bo 
wtedy łatwo wpaść w pułapkę stereotypów i uprzedzeń. Szczególnie łatwo 
w taką pułapkę wpaść w szkole. Jakże często słyszymy, że dzieci 
wietnamskie są pilne, pracowite i nie sprawiają większych trudności 
wychowawczych, chińskie są świetne z matematyki, a dzieci romskie 
mają problemy szkolne. Często, jak stwierdzają Katarzyna Gmaj, 
Krystyna Iglicka i Bartłomiej Walczak (2013: 29) „wśród uczniów, 
podobnie jak w świecie dorosłych, istnieje podział na „lepszą” i „gorszą” 
część świata. Uczniowie z Zachodu mogli częściej liczyć na życzliwe 
zainteresowanie rówieśników niż Ukraińcy, Białorusini, Mongołowie czy 
czarnoskórzy różnych narodowości”. Dlatego w szkole ważna jest 
perspektywa indywidualna, bo uczniowie z doświadczeniem migracji 
niosą ze sobą nie tylko bagaż związany z językiem i kulturą, w której 
zostali wychowani, ale także mają swoje osobowości, pasje i własny 
bagaż doświadczeń. 

Badacze (Woods 2009; Moro 2012; Cyrulnik 2014) podkreślają, że 
trudność adaptacyjna zwiększa się w sytuacji uchodźstwa oraz wtedy, gdy 
społeczność przyjmująca odrzuca lub ma w pogardzie tożsamość osób 
przybywających. Tendencje wykluczające przybyszów z innych krajów 
obserwuje się w ostatnim czasie w wielu społeczeństwach. Dotyczą one 
także Polski, gdzie w ostatnich latach „Nastąpił szybki (gdyż już w drugiej 
połowie 2015 r.) i radykalny (gdyż o prawie jedną trzecią) spadek 
dotychczasowego raczej wysokiego poziomu deklarowanych 
pozytywnych postaw wobec uchodźców i udzielania im pomocy oraz 
silny wzrost negatywnych nastawień wobec nich” (Łodziński 2018: 71). 
Lęk przed Innym, stereotypizacja grup przybywających do Polski 
negatywnie wpływają na integrację tych osób w polskim społeczeństwie 
a problem dotyka też dzieci z doświadczeniem migracji, które uczą się 
w polskich szkołach.  
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Badania Woodsa (2009) wskazują, że szkoła stanowi ważne 
miejsce, z punktu widzenia procesów integracyjnych. Uczniowie 
z doświadczeniem migracji i uchodźstwa na zajęciach szkolnych poznają 
wartości ważne dla społeczeństwa przyjmującego, odkrywają kulturę 
i zwyczaje kraju przyjmującego, uczą się języka kraju osiedlenia. Dlatego 
nauczyciele powinni być przygotowani na pracę z takimi uczniami, mając 
cały czas świadomość problemów, jakich mogą doświadczać w szkole 
uczniowie z doświadczeniem migracji i uchodźctwa: problemów 
związanych z nieznajomością języka (Chiswick, Miller 2001, Iglicka 
2017), ochroną własnej tożsamości (Moro, 2002), brakiem wiedzy na 
temat społeczeństwa przyjmującego, problemów wynikających z luk 
edukacyjnych (Chiswick, Miller 2001; Górska, Korczak 2004), brakiem 
wsparcia ze strony rodziców (Thomas & Collier 2002; Górska, Korczak 
2004; Walker-Dalhouse & Dalhouse 2009, Iglicka 2017), a także 
konsekwencjami przebytych traumatycznych doświadczeń (Streeck-
Fisher, van der Kolk 2000; Elliott 2000) takich jak depresje (Haugard 
2003), zaburzenia lękowe (Iversen, Sveaass, Morken 2014), podwyższony 
poziom agresji (Iglicka 2017), zaburzenia procesów poznawczych 
(Pechtel & Pizzagali 2011, Pinson, Arnot & Candappa 2010, Wilson, 
Hansen & Li 2011, Cyrulnik 2014). Kluczową jednak rolę w procesach 
adaptacyjnych i integracyjnych ma język, ponieważ determinuje on 
integracyjny sukces.  

Uczniowie z doświadczeniem migracji, którzy trafiają do polskich, 
szkół mają zróżnicowane umiejętności językowe oraz doświadczenie 
edukacyjne ze względu na to, że inne są ich migracyjne losy. Są wśród 
nich dzieci migrantów ekonomicznych, pracowników delegowanych, 
dzieci-uchodźcy, a także dzieci rodziców, którzy zdecydowali się na 
reemigrację do Polski. Wszyscy mają specyficzne potrzeby edukacyjne. 
Jedni będą potrzebowali więcej wsparcia językowego a inni mniej, jedni 
będą mogli skorzystać z wiedzy i umiejętności nabytych w innych 
szkołach czy systemach, a inni nie będą mieli takiego kapitału. Te 
czynniki będą w znacznym stopniu determinowały ich edukację 
i integrację w polskiej szkole. Najtrudniej będzie uczniom, którzy nie 
znają lub słabo znają język polski, mają luki edukacyjne i rodziców 
niemówiących po polsku, którzy nie będą potrafili wesprzeć ich 
w procesie uczenia się.  

Uczniowie z doświadczeniem migracji nie tylko mają zadanie 
nauczenia się języka polskiego, aby się w nim sprawnie komunikować. 
Największym wyzwaniem jest opanowanie języka edukacji szkolnej, 
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który pozwoli im na przyswajanie nowej wiedzy i nabywanie nowych 
umiejętności. W szkole uczniowie mają przedmioty językowe (język 
polski, języki obce), a także przedmioty, o których mówimy niejęzykowe: 
matematykę, przyrodę, muzykę. Mimo, że są nazywa się je 
niejęzykowymi, to do poznawania omawianych w ich ramach treści 
potrzebny jest język. Nawet do uczenia/uczenia się matematyki, o której 
mówi się, że korzysta z języka uniwersalnego, konieczny jest język 
polski. Jeśli uczniowie nie znają języka nie mają dostępu do wyjaśnień 
nauczyciela, nie mogą także bez języka pokazać ani swojej wiedzy, ani 
objaśnić toku swojego myślenia.  

Pomocą w tej sytuacji może być skorzystanie z Metody JES-PL, 
która ma na celu wspieranie zarówno ucznia w procesie poznawania 
języka edukacji szkolnej jak i nauczyciela w procesie uczenia przedmiotu 
i wspierania językowych kompetencji ucznia. 
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Metoda JES-PL - wspieranie uczniów z doświadczeniem 
migracji w procesie integracji i adaptacji w polskiej szkole 

 

We wszystkich europejskich systemach edukacyjnych, w których uczą się 
coraz liczniejsze grupy uczniów z doświadczeniem migracji 
podejmowane są działania, mające na celu wspieranie tych dzieci 
w procesie integracji i adaptacji, motywowania do nauki oraz tworzenia 
wspierającego środowiska szkolnego. W Polsce jesteśmy na początku tej 
drogi, bo mimo długiej historii wielokulturowości dopiero od niedawna 
system edukacji otwiera się i wspiera osoby z doświadczeniem migracji. 
W wyniku tego procesu powstaje coraz więcej badań oraz rozwiązań 
wspierających. Jednym z nich jest Metoda JES-PL opracowana przez 
badaczki z Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Małgorzatę Pamułę-
Behrens oraz Martę Szymańską (2017). Metoda JES-PL ma na celu 
wspieranie budowania i rozwijania umiejętności językowych, a także 
komunikacyjnych u uczniów z doświadczeniem migracji w rodzinie, 
przede wszystkim w zakresie języka edukacji szkolnej (JES). Metoda 
JES-PL opiera się na sześciu filarach teoretycznych: koncepcji języka 
edukacji szkolnej (Schleppegrell 2004, 2010; Zwiers 2014; Pamuła-
Behrens 2018, Pamuła-Behrens & Szymańska 2017), teorii akwizycji 
języka drugiego (Cummins 1979, 1989), metodzie kształcenia sprawności 
językowej (Dyduchowa 1988), teorii przetwarzania informacji w procesie 
uczenia się (Craik, Lockhart 1972), strategicznym uczeniu języka poprzez 
budowanie „rusztowania” (Wygotski 1989, Gibbons 2002; Bruner 2002) 
oraz teorii samoukierunkowania (Deci i Ryan 2002, 2017). 
 

 
Fig. 2. Metoda JES-PL – podstawy teoretyczne, oprac. własne 
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Język edukacji szkolnej  
 
Metoda JES-PL ma na celu wspieranie budowania i rozwijania 
umiejętności językowych, a także komunikacyjnych u uczniów 
z doświadczeniem migracji w rodzinie, przede wszystkim w zakresie 
języka edukacji szkolnej (JES). Język edukacji szkolnej to język, którym 
uczniowie posługują się w szkole do zdobywania wiedzy i umiejętności 
(Schleppegrell 2004, 2010; Zwiers 2014; Pamuła-Behrens 2018; Pamuła-
Behrens, Szymańska 2017). Dzięki nauce języka uczniowie 
z doświadczeniem migracji rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne, 
które wykorzystują zarówno w szkole jak i poza nią, w życiu codziennym. 
Za pomocą języka zdobywają także wiedzę przedmiotową. Brak 
umiejętności językowych blokuje uczenie się nie tylko treści z zakresu 
edukacji polonistycznej, ale także przyrodniczej czy matematycznej. 
Uczniowie, ucząc się języka polskiego w szkole, muszą poznawać język 
edukacji szkolnej, czyli język, jakim napisane są podręczniki szkolne oraz 
język, jaki jest wymagany do redakcji tekstów pisanych. Inny jest w tym 
wypadku rejestr języka, inny poziom formalności. Uczący się muszą też 
przebrnąć przez teksty specjalistyczne.  
 

 
Wykres 2. Źródło: ECML 
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Język edukacji szkolnej łączy zatem różne przedmioty szkolne, na których 
wiedzę z określnych dziedzin przekazuje się przede wszystkim dzięki 
językowi, a także te języki, które używane są przez wszystkich uczniów 
do komunikowania się na lekcjach i poza nimi. Czym zatem jest język 
edukacji szkolnej i czym różni się od innych odmian/rejestrów języka? 
W polskiej literaturze przedmiotu termin ten odnosi się do języka kraju 
osiedlenia, który zazwyczaj jest językiem szkolnym (edukacyjnym) 
(Seretny, Lipińska 2013). W ten sposób nazywany też bywa „język 
uczniów imigranckich i reemigranckich w Polsce, którego opanowanie 
bezpośrednio wiąże się z procesem edukacji” (Szybura 2016: 100). 
W literaturze anglojęzycznej i francuskojęzycznej (Cummins 2008; 
Schleppegrell 2004, 2012; Beacco, Byram, Coste, Fleming 2009) używa 
się terminów language of schooling, academic language lub langue de 
scolarisation, français langue seconde. I chociaż terminy te nie są 
tożsame, czasami stosowane są zamiennie. W krajach 
francuskojęzycznych glottodydaktycy operują terminami: langue de 
scolarisation, langue de l’école, français langue seconde. Najpełniejsza 
wydaje się być definicja i opis języka edukacji szkolnej zaproponowana 
przez Mary J. Schleppegrell (2004), która jednocześnie odwołuje się do 
funkcji tego języka w edukacji. Badaczka wskazuje, że język edukacji 
szkolnej to język, którym uczniowie posługują się w szkole do 
zdobywania wiedzy i umiejętności. Przy czym podkreśla, że pełni on 
trzy podstawowe funkcje: 
jest przedmiotem nauczania, a celem procesu dydaktycznego jest rozwój 
kompetencji komunikacyjnej (umożliwiającej m.in. funkcjonowanie w 
szkole i zwykłe codzienne porozumiewanie się), dzięki poznawaniu 
podsystemów języka i rozwijaniu sprawności językowych;  
jest środkiem pozwalającym na zdobywanie wiedzy przedmiotowej, 
między innymi za pomocą słownictwa specjalistycznego; 
jest narzędziem do samorealizacji: rozwój indywidualny i społeczny 
odbywa się dzięki językowi, przy czym brak jego znajomości języka 
możliwość pełnego rozwoju albo wręcz go uniemożliwia.  

Elementami odróżniającymi język edukacji szkolnej od języka 
komunikacji a zbliżającymi go do języka i stylu naukowego są: 
postawa mówiących – JES bliski jest stylowi oficjalnemu, akcentuje 
dystans mówiącego do odbiorcy i przekazywanych treści;  
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nasycenie informacyjne tekstów – JES pojawia się zazwyczaj w tekstach 
dotyczących tematów abstrakcyjnych, które prezentowane są w sposób 
zwięzły i możliwie jednoznaczny;  
układ (kompozycja) informacji – teksty charakteryzują się specjalnym 
uporządkowaniem, akcentującym logikę wywodu; przeważają zdania 
wielokrotnie złożone (często podrzędnie) w których strukturze pojawiają 
się wskaźniki nawiązania i zespolenia rzadko występujące w języku 
codziennej komunikacji: takie jak: tym samym…, z uwagi na..., ze względu 
na...; występują także typowe dla dydaktycznej odmiany języka 
naukowego gatunki; 
dobór słownictwa – teksty charakteryzuje duże zróżnicowanie leksykalne, 
dominują w nich wyrazy abstrakcyjne, terminy specyficzne dla danej 
dziedziny oraz terminy ogólnoakademickie;  
kongruencja (zgodność) przedstawieniowa – w JES często używane są 
tzw. metafory gramatyczne2, silnie związane z nominalizacją struktur 
składniowych, która powoduje nasycenie przekazu informacjami; 
prezentacja przekazu w oderwaniu od kontekstu.  

(na podst. Snow, Uccelli 2009, s. 119-120). 
 

Odmienność języka edukacji szkolnej od języka codziennej komunikacji 
zaobserwować można na poziomie słownictwa i składni, co pokazuje 
poniższa tabela 
 

Język nieformalny Język edukacji szkolnej 

Zobacz, co jest dłuższe/krótsze Zmierz i porównaj długości. 

Młode kozice brykają po 
skałach, bo chcą mieć siłę do 

Gdy młode kozice skaczą po skałach, 
ich celem jest dobra kondycja w czasie 
górskich wędrówek za rodzicami.  

                                                 
2 Według M.A.K Halliday’a metafora gramatyczna jest jedną z najważniejszych cech dyskursów 
akademickich, urzędowych i naukowych. Porównując dwa wypowiedzenia o tym samy znaczeniu: 
Ponieważ technologia jest coraz lepsza, ludzie są w stanie podróżować coraz szybciej i Postęp w 
technologii umożliwia coraz szybsze podróżowanie, zauważymy, w jaki sposób sensy wywiedzione z 
doświadczenia i logiki stają się bardziej metaforyczne. Coraz lepsza (technologia) i podróżować w 
kolejnym zdaniu stają się rzeczownikami; empiryczne znaczenie „spakowane” zostaje do grup 
nominalnych, zanika także koniunkcja wyrażona spójnikiem podrzędności ponieważ. Dla JES 
charakterystyczne będzie zatem używanie rzeczowników w odniesieniu do procesu (w mniej formalnej 
komunikacji czasowniki) czy rzeczowników w odniesieniu do jakości (w mniej formalnej komunikacji 
przymiotniki); w funkcji podmiotu pojawiają się także często rzeczowniki abstrakcyjne. 
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wędrowania z rodzicami po 
górach. 

Koty bawią się listkiem lub 
piórkiem, bo uczą się polować. 

Młode koty bawią się listkiem, w 
wyniku czego stają się doskonalszymi 
myśliwymi. 

Popatrz, to nimi porusza. One się 
nie stykają. 

Zauważyliśmy, że spinacze trzymają 
się magnesu. 
Nasz eksperyment pokazał, że magnes 
oddziałuje na niektóre metale. 
Przyciąganie magnetyczne występuje 
wyłącznie między metalami 
żelaznymi. 
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Akwizycja języka drugiego 
 
Dzieci z doświadczeniem migracji, które trafiają do polskich szkół, 
w różnym stopniu znają język polski. Mają one bardzo różne 
doświadczenia nie tylko językowe, ale także edukacyjne i migracyjne. 
Z tego powodu będą potrzebowały zindywidualizowanego toku uczenia 
się języka polskiego. Poniższa tabela uszczegóławia ten problem.  
 

Doświadczenie 
migracji 

Znajomość języka 
polskiego 

Zakres wsparcia 
językowego 

dzieci 
emigrantów 
urodzone 
za granicą 

brak znajomości lub bardzo 
słaba znajomość 

język komunikacji 
i równolegle 
język edukacji szkolnej 

dobra znajomość języka 
komunikacyjnego 

język edukacji szkolnej 

dzieci 
emigrantów 
urodzone 
w Polsce 

dobra znajomość języka 
komunikacyjnego 

język edukacji szkolnej 

dzieci Polaków 
urodzone lub 
wychowywane 
za granicą 

dobra znajomość języka 
komunikacyjnego 

język edukacji szkolnej 

słaba znajomość języka 
komunikacyjnego 

język komunikacji 
i równolegle 
język edukacji szkolnej 

Tabela 1. Doświadczenie migracji a znajomość języka, oprac. własne  
 

Nauczanie dzieci z doświadczeniem migracji wymaga 
od nauczyciela znajomości procesów akwizycji, uczenia się języka 
obcego i drugiego oraz umiejętności dostosowania metod nauczania oraz 
treści do potrzeb i możliwości uczniów. 

Tak jak w procesie uczenia się języka pierwszego dziecko 
przechodzi przez różne etapy, tak i w nauce języka obcego/drugiego 
proces ten przebiega etapowo. Stephen D. Krashen i Tracy Terrell (1983), 
obserwując rozwój języka drugiego, określili pięć etapów, przez które 
przechodzi uczący się języka obcego/drugiego zanim osiągnie 
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kompetencje językowe zbliżone do rodzimego użytkownika języka. 
Poniższa tabela przedstawia je w kolejności wraz z krótką 
charakterystyką. Pozwala ona zobaczyć, jak długi jest to proces i jakiego 
wysiłku wymaga ze strony osoby, która jest w tym procesie. Czas 
opanowania języka na danym poziomie określony jest przybliżony 
i zależy między innymi od tego, jak bliskie są język pierwszy (L1) i język 
drugi, szkolny (L2), ale również od statusu języków, procesów 
adaptacyjnych i integracyjnych oraz motywacji uczących się.  

 

Etapy Opis kompetencji uczącego się/uczącej się Przybliżony 
czas nauki 

Etap 
przedprodukcyjny 

Etap ciszy a potem bardzo małe kompetencje w 
zakresie rozumienia. Odpowiada często „tak” i „nie”, 
bo nie ma wystarczających zasobów językowych. 
Może ewentualnie coś wskazać czy narysować, 
odpowiedzieć na bardzo proste pytania: Kto to jest? 
Gdzie jest …?  I zareagować niewerbalnie na proste 
polecenia: Przeczytaj…. Zaznacz…, Podkreśl ……. 
itp.  Konieczny jest kontekst do wspierania 
minimalnej komunikacji u uczącego się. 
To etap przygotowawczy do poznania nowego 
języka i kultury.  

0-6 miesięcy 

Etap wczesnej 
produkcji 

Uczący się/Ucząca się ma ograniczone kompetencje 
receptywne. W zakresie mówienia jest w stanie złożyć 
wypowiedzi jedno-dwuwyrazowe. Może na tym 
etapie nazywać przedmioty i zjawiska wokół siebie, 
odpowiadać na proste pytania używając wyrazów 
znanych lub zapamiętanych całych zdań. 
To etap słów i pierwszych zdań. 

6 mcy-1 rok 

Etap podstawowej 
komunikacji 

Dobrze rozwinięte kompetencje receptywne, 
szczególnie w zakresie komunikacji codziennej, 
uczący się/ucząca się może już mówić całymi 
zdaniami chociaż robi jeszcze wiele błędów 
gramatycznych oraz błędów w wymowie. Potrafi 
odpowiedzieć na pytania wymagające wyjaśnienia np. 
Jak …? W jaki sposób …? Dlaczego …? itp. Potrafi 
też udzielić krótkiego wyjaśnienia.  
To etap, na którym pojawia się dość dużo 
nieporozumień językowych.  
Etap podstawowej komunikacji, początkowej 
płynności i poprawności językowej. 

1-3 lata 

Etap średniej 
płynności 

Bardzo dobre kompetencje językowe, szczególnie 
rozumienie, chociaż i sprawności produktywne są na 
coraz lepszym poziomie. W zakresie produkcji 
niewielkie błędy gramatyczne. Uczący się/ucząca się 
buduje już zdania złożone i krótsze wypowiedzi 
połączone między sobą. Potrafi argumentować, 

3-5 lat 
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uzasadniać, odpowiadać szerzej na zadane pytania a 
także wypowiedzieć własną opinię. 
To etap doskonalenia płynności i poprawności 
językowej. 

Etap 
zaawansowanej 
płynności  

Kompetencje językowe zbliżone do rodzimego 
użytkownika języka. 
To etap płynności i poprawności językowej. 

5-7 lat 

Tabela 2. Etapy nabywania języka obcego/drugiego, oprac. na podstawie Krashen&Terrell, 
1983 

 

Badacze, analizując procesy akwizycji w kontekście szkolnym 
podkreślali rolę nauczyciela, który powinien być wsparciem dla 
ucznia/uczennicy z doświadczeniem migracji, ale także zaznaczali, że 
nauczyciele muszą zdawać sobie sprawę z procesów akwizycji. Praca 
z uczniami powinna w ich sferze najbliższego rozwoju (patrz kolejny 
podrozdział), bo tylko wtedy będzie możliwy ich harmonijny, efektywny 
rozwój językowy. Każda faza wymaga od nauczyciela doboru 
odpowiednich strategii, aby wesprzeć ucznia zarówno w zakresie 
odkrywania języka jak i poznawania nowych treści. 

Znajomość etapów rozwoju w L2 może pomóc nauczycielom 
w rozumieniu problemów szkolnych ucznia, pozwolić na formułowanie 
realistycznych wymagań i dopasowanie oczekiwań do rzeczywistości 
uczących się. Może także uzmysłowić nauczycielom konieczność 
dostosowania wypowiedzi językowych na lekcji, pytań stawianych 
uczniom do ich, często ograniczonych, możliwości. Wielokrotnie 
w czasie naszych obserwacji mogłyśmy zobaczyć nauczycieli 
przekonanych, że jeśli uczeń dobrze radzi sobie w codziennej 
komunikacji (etap podstawowej komunikacji), to powinien także radzić 
sobie z tekstami w podręczniku szkolnym, pisać różnorodne teksty 
na zadany temat, rozwiązywać zadania matematyczne, a także zdawać 
testy i egzaminy.  

J. Cummins w swoich pracach (1984, data) wskazuje, na istnienie 
dwóch poziomów biegłości językowej: podstawowy system 
komunikacji interpersonalnej (Basic Interpersonal Communicative 
Skills – BICS) oraz zaawansowany poznawczo język edukacji szkolnej 
(Cognitive Academic Language Proficiency – CALP). Podstawowy 
system komunikacji interpersonalnej (BICS) uczniowie opanują 
szybciej. To język związany z codzienną komunikacją, mocno osadzony 
w kontekście, który to ułatwia rozumienie. Zaawansowany poznawczo 
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język edukacji szkolnej wymaga ze strony ucznia znacznie większego 
wysiłku poznawczego, ponieważ nie tylko jest on znacznie trudniejszy, 
ale także ograniczony kontekstowo. Uczący się mają przed sobą zadania 
wymagające mobilizacji nie tylko zasobów językowych, ale także wiedzy 
i innych umiejętności. Polscy uczniowie także uczą się w szkole języka 
edukacji szkolnej, jednak stopień trudności w jego opanowaniu jest 
nieporównywalny. Uczniowie z doświadczeniem migracji potrzebują 
około dwóch-trzech lat na opanowanie podstawowej komunikacji, ale aż 
pięć do siedmiu lat, aby opanować język edukacji szkolnej (Cummins 
2008). Długość tego okresu, jak pokazują badania prowadzone za granicą 
(Por. August, Shanahan 2006; August, Shanahan 2008; Gandara, 
Maxwell-Jolly, Driscoll, 2005); Rafoni 2007; Snow, Uccelli 2009), 
zależeć będzie także od poziomu wykształcenia rodziców, statusu 
społeczno-ekonomicznego rodziny, poziomu znajomości języka 
pierwszego oraz podobieństwa języka pierwszego do języka edukacji 
szkolnej.  

W refleksji na temat akwizycji języka drugiego warto jeszcze 
przytoczyć sformułowaną przez Cumminsa Hipotezę Współzależności 
(Intedependence Hypothesis), współzależności języka pierwszego 
i drugiego. Używając metafory góry lodowej pokazał on, że każda osoba 
dwujęzyczna może w procesie uczenia się skorzystać zasobu językowego 
zwanego ogólną sprawnością językową (CUP). Oznacza to, że jeżeli 
w umyśle jest już jakiś koncept, to w uczeniu się drugiego języka można 
z niego skorzystać, np. jeśli wiemy, co to jest góra lodowa, to ucząc się 
drugiego języka, uczymy się tylko innej nazwy, ale jednocześnie 
korzystamy z tego, że uprzednio wiedzieliśmy, co to jest. 
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Fig. 3. Hipoteza Współzależności Cumminsa, oprac. na podstawie Cummins, J. 1981, 
Bilingualism and minority language children, Toronto: Ontario Institute for Studies 
in Education. 
 

Hipoteza ta jest szczególnie ważna w przypadku uczenia się języka 
drugiego przez uczniów z doświadczeniem migracji. W momencie, gdy 
budują oni swoje kompetencje w języku polskim, nie można zapomnieć 
o konieczności rozwijania języka pierwszego, ponieważ gdy będzie on 
solidny, będzie można skorzystać z tego zasobu w trakcie nauki w szkole. 
Aspekt ten jest szczególnie ważny, gdy rozważamy problemy nauki 
matematyki przez uczniów z doświadczeniem migracji. Warto sprawdzić 
z jakich zasobów CUP mogą oni skorzystać na lekcjach.  

W Metodzie JES-PL, koncentrujemy się na budowaniu kompetencji 
językowych w języku edukacji szkolnej, rozwijamy u uczniów 
z doświadczeniem migracji w rodzinie przede wszystkim zaawansowany 
poznawczo język edukacji szkolnej (CALP). Na lekcjach matematyki 
będzie on współwystępował z językiem komunikacji codziennej.  
 
 
 



 

Metody kształcenia sprawności językowej 
 

Rozwijanie sprawności językowej uczniów tak w mowie, jaki 
i w piśmie to jeden z priorytetów nauczania języka. Bez względu na to, 
czy jest to język ojczysty, drugi czy obcy. Nauczyciele stosują różne 
metody i techniki wspomagające pracę nad językiem uczniów. W latach 
80. XX wieku Anna Dyduchowa sformułowała przejrzysty katalog metod 
(Dyduchowa, 1988), które służą budowaniu kompetencji tekstotwórczej, 
ale można je z powodzeniem stosować w procesie rozwijania kompetencji 
mówienia. W przypadku Metody JES-PL, jedna z zaproponowanych 
przez Dyduchową procedur postępowania stała się podstawą do 
konstruowania tej części lekcji, która skoncentrowana jest na obserwacji 
struktur językowych. W nauczaniu języka polskiego jako ojczystego, 
element ten nie jest tak ważny, a już z pewnością nie na tak wczesnym 
etapie edukacji. Jednak w przypadku nauczania języka drugiego, 
świadomość powtarzalności struktur językowych i ich funkcji w tekście 
jest ważnym wsparciem w procesie nabywania nowego języka. 
Dyduchowa wyróżniła i szczegółowo opisała pięć metod kształcenia 
sprawności językowej.  

Klasyfikacji towarzyszy schemat, który obrazuje relacje między 
poszczególnymi metodami: 

 

 
 
 

  metoda praktyki 
pisarskiej 

 
metoda analizy 

i twórczego 
naśladowania 

wzorów 

 
metoda okazjonalnych 

ćwiczeń 
sprawnościowych 

 metoda przekładu 
intersemiotycznego 

 metoda norm i 
instrukcji 
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Z punktu widzenia Metody JES-PL ważne są dwie: metoda analizy 
i twórczego naśladowania wzorów i metoda okazjonalnych ćwiczeń 
sprawnościowych. Pierwsza służy wspieraniu ucznia w procesie 
budowania własnej, poddanej regułom gatunkowym, wypowiedzi 
pisemnej, ale także ustnej. Druga odnosi się do wyposażania uczniów 
w podstawową, powiązaną z kształconą formą wypowiedzi, wiedzą 
o strukturze języka. Przy czym w przypadku dzieci w młodszym wieku 
szkolnym, przede wszystkim tych, dla których język polski nie jest 
językiem pierwszym, określenia „wiedza” nie należy demonizować.  

W metodzie analizy i twórczego naśladowania wzorów punktem 
centralnym a zarazem punktem wyjścia jest wzór tekstu/gatunku, którego 
znajomość/umiejętność pisania mieliby posiąść uczniowie w wyniku 
zaplanowanych ćwiczeń lekcyjnych. Może to być opowiadanie, opis, 
charakterystyka, ale także dialog, uzasadnienie, opis działania. Wszystko 
w zależności od poziomu edukacji i przygotowania uczniów, do których 
powinny być dostosowane oczekiwania nauczyciela. I opis, i opowiadanie 
mogą mieć wszak różną długość, różny stopień uszczegółowienia, różny 
może też być poziom realizacji językowej wypowiedzi, tak pod względem 
słownictwa, jak i fleksji czy składni. 

Wzór jest jednak elementem kluczowym, ponieważ pokazuje 
uczniom, do czego zmierzamy, do czego oni, na tym etapie, powinni 
zmierzać, stąd niezwykle ważny jest wybór tekstu i dostosowanie go do 
możliwości uczących się. Kolejny etap lekcyjnej pracy to analiza wzoru. 
Jet to ten moment, kiedy zajmujemy się konstrukcją i warstwą językową 
tekstu. Przyglądamy się wyznacznikom gatunkowym. Pojawią się zatem 
pytania: Z ilu/jakich części składa się tekst? Co na to wskazuje? Jakie 
informacje mieszczą się w poszczególnych częściach? Jakie 
wyrazy/części mowy pozwalają na przekazanie tych informacji? Jakie 
elementy wiążą poszczególne części/informacje? Jak zbudowane są 
zdania wprowadzające rożne informacje? itd. Pytania w oczywisty sposób 
zależą od wzoru, gatunku, który planujemy ćwiczyć. Na co innego 
będziemy zwracać uwagę przyglądając się opisowi (np. uporządkowanie 
opisywanych elementów od ogółu/dalekiego planu, do szczegółu, stopień 
uszczegółowienia opisu, użyte przymiotniki, sposoby łączenie informacji 
itp.) a na co innego, gdy tekst-wzór to opowiadanie (trójdzielna 
kompozycja, chronologiczny układ zdarzeń, czasowniki jako „wykładniki 
dziania się”, występowanie bohatera, przysłówki jako wyrazy 
informujące o następstwie zdarzeń itp.), na co innego, gdy efektem 
końcowym ma być tekst zadania (odpowiednie następstwo kroków, 
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konstrukcja zdania pytającego, formy trybu rozkazującego). Po takim 
przygotowaniu możemy przystąpić do ćwiczeń transformacyjnych, które, 
jak sama nazwa wskazuje polegają na transformacjach, czyli 
przekształcaniu wzoru. Wzór ten stanowi wsparcie i punkt odniesienia dla 
uczących się. Mogą tu pojawiać się ćwiczenia skoncentrowane na 
kompozycji (np. Podziel tekst na akapity), ciągu przyczynowo-
skutkowym (np. Ułóż fragmenty tekstu/zadania w odpowiedniej 
kolejności), chronologii (np. Wstaw wyrazy, które wskażą następstwo 
zdarzeń), dobieraniu określeń (np. W tekście przedstawiono wieczór, 
zmień go tak, aby przedstawiał poranek; Zaproponuj inne określenia), 
wykorzystaniu słownictwa pozamatematycznego o znaczeniu 
synonimicznym itd. Dopiero wówczas, gdy uczniowie przećwiczą 
najważniejsze elementy ćwiczonej wypowiedzi, proponujemy im 
napisanie własnego tekstu na wzór tego, który poznawali na lekcji. 
A i wtedy praca jeszcze się nie kończy, bo tekst uczniowski często 
wymaga korekty i kolejnej (czasem nie jednej) redakcji. 
Metoda okazjonalnych ćwiczeń sprawnościowych koncentruje uwagę 
na warstwie językowej wypowiedzi. Okazjonalność, która pojawia się 
w nazwie może odnosić się do okazji, czyli niezaplanowanych błędów 
pojawiających się w uczniowskich wypowiedziach. Nauczyciel może 
zatrzymać lekcyjną „akcję” i objaśnić gramatyczną trudność. W naszym 
przypadku chodzi o okazję, którą stwarza tekst. To on, w swojej warstwie 
językowej, posiada struktury dające możliwość omówienia. Mają one 
w tekście tak wysoką reprezentację, że ich nieznajomość może zaburzyć 
rozumienie, stąd konieczność przyjrzenia się im niejako „przez lupę”. 
Ćwiczenia ukierunkowane na daną, narzuconą przez tekst, konstrukcję 
językową mogą jednocześnie zostać wcześniej przygotowane. Są dla 
nauczyciela okazją a nie zaskoczeniem (por. zamieszczone dalej 
przykłady rozwiązań). 
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Teoria przetwarzania informacji w procesie uczenia się  
 

Jak pokazują badania, efektywność nauczania/uczenia się zależy 
od trzech czynników: motywacji, czasu poświęconego jakiemuś 
problemowi oraz głębokości przetwarzania informacji. Już w latach 70. 
ubiegłego wieku prowadzono eksperymenty badające związek między 
poziomem przetwarzania informacji a zapamiętywaniem. Fergus Craig 
i Robert S. Lockhard (1972) opracowali model poziomów przetwarzania, 
który pokazuje, że prawdopodobieństwo zapamiętania jakiejś informacji 
rośnie wraz z ze wzrostem poziomu głębokości przetworzenia. 

 

 
 

Badacze wyróżniają wiele poziomów przetwarzania. Poziom ich 
głębokości zmienia się na osi od przyglądania się i słuchania 
do rozumienia, odkrywania znaczenia i łączenia z posiadanymi już 
zasobami. Na płytkich poziomach analiza dokonywana jest za pomocą 
zmysłów. Rezultaty takiego działania nie są jednak trwałe. W klasie mogą 
one polegać na przyjrzeniu się jakiemuś słowu, zauważeniu jego kształtu, 
charakterystycznych cech wyglądu (np. wielka litera, poprawna pisownia) 
lub wsłuchaniu się w jego brzmienie, a następnie próbach powtarzania, 
zastanawianiu się nad możliwością rymowania go z innymi, szukaniu 
w pamięci wyrazów o podobnym brzmieniu. Na głębszych poziomach 
ćwiczenia odwołują się do rozumienia, następuje interpretacja 
semantyczna. Ćwiczenia reprezentujące ten poziom przetwarzanie mogą 
polegać na przykład na wypełnianiu luk, wybieraniu właściwego 
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słownictwa, powinny zmuszać do aktywizacji wiedzy już posiadanej, 
wykorzystywania jej w nowym kontekście, reorganizowania 
i przetwarzania, pozwalając jednocześnie na trwałe zapisanie w pamięci 
bez konieczności nużącego powtarzania. 

Trzeba jednak mieć świadomość, że każdy przedmiot ma swoją 
specyfikę. W przypadku matematyki powtarzane wielokrotnie ćwiczenia 
dotyczące na przykład różnego rodzaju obliczeń są konieczne, choć 
tu także warto różnicować konteksty. 
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Strategiczne rozwijanie języka – budowanie „rusztowania” 
 
W procesie integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji 
niezbędne jest udzielenie im wsparcia ze strony nauczycieli i całego 
środowiska szkolnego, bo bez niego ta adaptacja nie może zakończyć się 
sukcesem. Dlatego w budowaniu podstaw teoretycznych metody JES-PL 
nie mogło zabraknąć koncepcji wspierania dziecka w rozwoju, które 
w swoich pracach zawarli Lew S. Wygotski (1978, 1989), David Wood, 
Jerome S. Bruner i Gail Ross (1976) oraz Pauline Gibbons (2002). 
Wszyscy wyżej wymienieni badacze widzieli konieczność udzielania 
pomocy dziecku, aby mogło się lepiej rozwijać. To specyficzne wsparcie 
oznaczało dla Wygotskiego działanie w strefie najbliższego rozwoju a dla 
pozostałych badaczy konieczność budowania rusztowania (scaffolding). 

Wygotski podkreślał społeczną i interakcyjną naturę rozwoju 
dziecka. Pisał o konieczności interakcji z innymi, odpowiedniej 
stymulacji w tym procesie, działania w tak zwanej strefie najbliższego 
rozwoju dziecka, w której celowe jest podejmowanie zadań ze względu 
na ich efektywność. Zdefiniował ją jako różnicę pomiędzy aktualnym, 
faktycznym stanem rozwoju a potencjalnym rozwojem przebiegającym 
w czasie rozwiązywania problemów pod kierunkiem bardziej 
kompetentnej osoby (dorosłego lub innego dziecka) (Wygotski 1978: 86): 

 
„to, co dziecko umie robić dziś przy współpracy, jutro potrafi zrobić 
samodzielnie. […] Tylko takie nauczanie spełnia swą rolę 
w dzieciństwie, które jest procesem wyprzedzającym rozwój 
i pociągającym rozwój za sobą” (Wygotski 1989, 253). 
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Fig. 4. Strefa najbliższego rozwoju (Wygotski, 1978), oprac. własne. 

 

Wygotski nigdy nie odwoływał się do metafory budowania 
rusztowania dla wsparcia rozwoju dziecka. Wprowadzili je do literatury 
pedagogicznej Wood, Bruner i Ross (1976). Według nich, budowanie 
rusztowania polegało na proponowaniu takich aktywności, które były 
w obszarze strefy najbliższego rozwoju. Wsparcia udzielano jednak tylko 
do momentu, gdy dziecko było już w stanie samodzielnie wykonać dane 
zadanie. Rusztowanie pozwalało na rozwiązywanie problemów, które dla 
dziecka, bez takiego wsparcia, nie byłyby możliwe do rozwiązania. 
Koncepcja ta łączyła się także z procesem wspólnego uczenia się 
i udzielania wsparcia nie tylko przez nauczyciel, ale także przez innych 
uczniów zaangażowanych w proces. W uczeniu języka metafora 
„rusztowania” określona została przez Brunera jako  
 

kroki podjęte w celu zmniejszenia stopnia swobody/dowolności 
w wykonywaniu zadań, w efekcie czego dziecko może lepiej 
skoncentrować się na tym, co trudne w procesie nabywania języka 
(Bruner 1974, 19).  
 

Budowanie rusztowania odbywa się zawsze we współpracy, w interakcji 
z innymi. Osoba, która wspiera dziecko/ucznia musi wiedzieć, jak mu 
pomóc w osiągnięciu celu. 
W klasie przez „rusztowanie” będziemy rozumieli tymczasowe, 
ale niezbędne towarzyszenie nauczyciela, który wspomaga uczących się 
w prawidłowym wykonywaniu zadań (Maybin, Mercer i Stierer 1992: 

Czego nie 
potrafię 
zrobić? 

Co potrafię 
zrobić z 

pomocą kogoś 
innego?

Co 
potrafię 
zrobić?

         STREFA NAJBLIŻSZEGO ROZWOJU 
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186). „Rusztowanie” w nauczaniu pełni zatem tę samą funkcję, co 
rusztowanie w świecie, z którego pochodzi – budownictwie – jest 
tymczasowym wsparciem, dzięki któremu nauczyciel pomaga uczniom 
dowiedzieć się, w jaki sposób wykonać zadanie, aby mogli oni później 
wykonać je samodzielnie. W klasie, w której uczą się uczniowie z 
doświadczeniem migracji, budowanie rusztowania będzie polegało na 
zastosowaniu różnych strategii i pokazywaniu, wykorzystywaniu modeli. 

W metodzie JES-PL stosujemy następujące strategie wspierające 
proces uczenia się uczniów uczących się języka polskiego: Tropiciel, Jak 
działa język, Wywiadowca, Konstruktor, Mediator. 
  

Problem 
ucznia/uczennicy 
 

Nazwa 
strategii 

Opis strategii/Cel strategii 

Nie rozumiem …. 
słowa, wyrażenia. 

Tropiciel  Ułatwianie pracy z nowym 
słownictwem, wspieranie procesu 
uczenia się. 

Nie rozumiem …. 
gramatyki (form, 
składni, ……). 

Jak działa 
język 

Budowanie hipotez, weryfikacja, 
modelowanie. 

Mam problem z 
rozumieniem 
tekstu. 

Wywiadowca Wspieranie rozumienia tekstu: 
poszukiwanie informacji, sprawdzanie 
rozumienia poprzez różne zadania. 

Mam problem z 
pisaniem, 
mówieniem. 

Konstruktor Budowanie wypowiedzi ustnych i 
pisemnych poprzez modelowanie: 
różnorodne techniki wspierające 
wypowiedzi ustne i techniki pisarskie. 

Nie rozumiem 
kontekstu 
kulturowego. 

Mediator Poszukiwanie mostów łączących dwie 
kultury, docenianie znaczenia obydwu 
kultur.  

 
 

Jakie techniki mogą pomóc nauczycielom przy budowaniu rusztowania? 
1. Dostosowywanie języka do możliwości ucznia z doświadczeniem 

migracji: wolniejsze mówienie, powtarzanie struktur językowych, 
powtarzanie, ilustrowanie tego, o czym jest mowa, sprawdzanie, 
czy uczeń rozumie i czy podąża za tokiem lekcji, myślenie na głos 
– dzięki temu uczeń będzie mógł usłyszeć tok myślenia 
nauczyciela. 
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2. Odwoływanie się do tego, co uczeń już umie. Tu konieczne jest 
przygotowanie testu diagnostycznego przed rozpoczęciem nauki, 
żeby zobaczyć, z jakimi zasobami przychodzi do naszej klasy. 

3. Okazywanie cierpliwości. Rozumienie, iż budowanie wypowiedzi 
w nowym języku trwa dłużej niż w języku pierwszym. 
Niewyręczanie ucznia w odpowiedziach. Organizowanie pracy 
z innymi uczniami – uczniowie często uczą się lepiej od siebie niż 
od nauczyciela. 

4. Regularne, planowe wprowadzanie nowego słownictwa, nowych 
terminów. Ułatwi to uczniom zrozumienie i wykonywanie zadań. 
Powtarzanie z uczniami nowych słów specjalistycznych i ogólnych, 
z rejestru języka formalnego. Pamiętajmy, że uczeń na lekcji może 
nauczyć się od pięciu do siedmiu nowych słów pod warunkiem, że 
nauczyciel pomoże mu w ich zapamiętaniu. Uczenie strategii 
zapamiętywania i pracy z nowym słownictwem.  

5. Regularne używanie pomocy wizualnych pomagających 
w rozumieniu. Rysowanie, ilustrowanie wypowiedzi w trakcie 
wyjaśniania nowych zagadnień. 

6. Zbudowanie powtarzalnego rytmu zajęć, dawanie czasu na, 
sformułowanie pytania, ale także stosowanie aktywnych form 
słuchania ucznia/uczennicy. 

 

Uczenie strategii to działanie zorientowane są na przyszłość uczniów. Ma 
ono na celu przede wszystkim zwiększenie ich autonomii, wspieranie 
procesów adaptacyjnych i integracyjnych  
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Teoria samoukierunkowania (SDT)  
 
Teoria samoukierunkowania (SDT) jest kompletną, opartą o liczne 
badania empiryczne teorią zachowań i rozwoju osobowości, wyjaśniającą 
zróżnicowanie rodzajów motywacji: od kontrolowanej po autonomiczną, 
oraz jej determinantów (Deci i Ryan 2002, Ryan i Deci 2017). 
Przedmiotem badań SDT jest również wpływ czynników różnych 
kontekstów społecznych na zaspokojenie trzech podstawowych 
i uniwersalnych potrzeb psychologicznych, tj. potrzeby autonomii, 
kompetencji i przynależności. Teoria samoukierunkowania ujmuje 
paradygmaty psychologiczne wyjaśniające motywację do podejmowania 
i kontynuowania działań.  
 

 
 
Motywacja autonomiczna charakteryzuje się zaangażowaniem 
w działanie, wynikające z własnych zainteresowań, dające spontaniczną 
satysfakcję i zadowolenie, które jest wolicjonalne i samoistne. Motywacja 
kontrolowana (instrumentalna) jest regulowana zewnętrznymi 
czynnikami (celami) takimi jak: nagrody, uznanie społeczne, osiągnięcie 
wartościowego wyniku lub celu czy uniknięcie kary (Ryan i Deci 2017). 
Motywacja instrumentalna według założeń SDT (Ryan i Deci 2009) może 
być mniej lub więcej zinterioryzowana (powody podejmowanych działań 
stają się autonomiczne) i mieć wpływ na zachowania regulowane: 
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• zewnętrznie – działanie dla nagrody czy uniknięcia kary,  
• introjekcją – częściowo zinterioryzowana motywacja 

instrumentalna – zachowanie jest regulowane lękiem, unikaniem 
wstydu, winy, ale również dumą z otrzymanej nagrody 
i zaangażowaniem ego, gdzie samoocena jest wynikiem 
osiągniętego celu, wynikającego z wewnętrznej presji 
i wewnętrznie kontrolowanego zachowania), 

• identyfikacją – działania są motywowane identyfikacją 
z wartościami, a zachowanie uznawane jest za własne 
i wolicjonalne, 

• integracją – najbardziej autonomiczna motywacja instrumentalna; 
działania są w pełni wolicjonalne, zgodne z wyznawanymi 
wartościami, osobiście istotne i ważne dla osiągnięcia 
wyznaczonych przez siebie celów, ale nie jest to pełna motywacja 
autonomiczna, której postawą jest realizacja zainteresowań, 
zadowolenie, fascynacja i zaangażowanie. 

Teoria samoukierunkowania podkreśla znaczenie motywacji 
autonomicznej (samoistnej) w ukierunkowywaniu działań, trwaniu w nich 
oraz czerpaniu większej satysfakcji z podejmowanych działań, niż 
w przypadku motywacji kontrolowanej (Ryan i Deci 2009). Podstawą 
motywacji autonomicznej jest zaspokojenie trzech podstawowych potrzeb 
psychologicznych: 

• potrzeby autonomii, tj. potrzeby samoregulacji swoich działań 
i doświadczeń, pozostawania w zgodzie z własnymi wartościami, 
podejmowania działań z własnej woli; 

• potrzeby kompetencji, czyli poczucia skuteczności i rozwoju, 
efektywnego działania w ważnych kontekstach życiowych;  

• potrzeby przynależności związanej z potrzebą bycia społecznie 
akceptowanym, otaczanym troską przez innych, bycia częścią grup 
społecznych (Ryan i Deci 2017). 

Zaspokojenie tych trzech potrzeb jest warunkiem pojawiania się 
optymalnej motywacji do działania. Liczne badania i eksperymenty (por. 
Ryan i La Guardia 1999, Reeve, Bolt i Cai 1999, Assor i in. 2005) 
pokazały, że nauczyciele wspierający autonomię w klasie (np. brak 
zachowań kontrolujących, rozumienie punktu widzenia ucznia, 
umożliwienie podejmowania wyborów czy wspierająca informacja 
zwrotna) pozytywnie wpływali na percepcję kompetencji poznawczych, 
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własnej wartości oraz motywacji samoistnej u uczniów w porównaniu do 
nauczycieli, którzy byli bardziej kontrolujący (Ryan i Grolnick 1986). 
Inne badania (Froiland i Worrell 2016 w Ryan i Deci 2017) prowadzone 
w klasach zróżnicowanych etnicznie (Afro-Amerykanie, Latynosi) 
potwierdziły, że motywacja samoistna jest wskaźnikiem zaangażowania, 
skutkującym lepszymi wynikami w nauce. Johnmarshall Reeve 
i Hyungshim Jang (2006) zidentyfikowali zachowania nauczycieli, które 
pozytywnie korelowały z motywacją samoistną i wspierały autonomię 
w klasie. Wspierający nauczyciele słuchają swoich uczniów, pytają o ich 
preferencje, dają wystarczająco dużo czasu na wykonanie zadania 
i wypowiedź, dają pozytywne informacje zwrotne, a także zachęcają 
i wspierają, chętnie odpowiadają na pytania ucznia, przyjmują 
perspektywę ucznia. Wcześniejsze badania (Reeve i in. 2002) pokazały, 
że uczniowie, którzy otrzymali wyjaśnienie mające charakter wspierający 
autonomię, dotyczące istotności nauki języka obcego, chętniej i więcej 
wysiłku angażowali w naukę. Nauczyciel zapewniając wybór, pozytywną 
informację zwrotną, empatię, zwiększa motywację samoistną (Ryan 
i Deci 2017). 

Otoczenie, które wspiera wszystkie potrzeby wskazane powyżej, 
równocześnie skutecznie wpływa na samoukierunkowane 
funkcjonowanie i zintegrowany rozwój, który oddziałuje na odporność 
i zdrowie psychiczne jednostek (Ryan i Deci 2017). Osoby te czują się 
wtedy wewnętrznie zmotywowane, związane z otoczeniem oraz same 
podejmują inicjatywę do działań (Brophy 2010). Brak zaspokojenia 
potrzeby autonomii, kompetencji i przynależności, powoduje, że działania 
stają się motywowane instrumentalnie, oparte na bodźcach i zachętach 
(insentives), zewnętrznych naciskach oraz nie są spontaniczne. Skutkuje 
to ich nietrwałością i obniżeniem motywacji, co potwierdzają liczne 
badania. Widać w nich wyraźnie, że motywacja samoistna determinuje 
wytrwałość w podejmowanych działaniach. Badania Katherine Ramage 
oraz Madeline Ehrman (1990 w Noels i in. 2000) wykazały, że uczniowie, 
którzy wykazują wyższy poziom motywacji samoistnej kontynuowali 
naukę języka do końca kursu. Pokazały one także, że uczniowie 
samoistnie zmotywowani, mieli wyższy poziom umiejętności czytania 
oraz płynności językowej. Także wyniki badań Kimberlu A. Noels 
z zespołem (2000) pokazały, że uczniowie z bardziej zinterioryzowanymi 
powodami do nauki języka, w środowisku wspierającym potrzebę 
autonomii, dającym poczucie kompetencji, odczuwają mniejszy poziom 
lęku oraz rzadziej rezygnują z nauki. Na wpływ takich czynników jak 
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klimat klasy wspierający autonomię i budujący poczucie przynależności 
i inkluzji zwrócili uwagę Ryan i Deci (2017). Stwierdzili oni, że wspiera 
on dobrostan uczniów, poczucie związku ze szkołą oraz społecznością 
badanych uczniów.  

W jaki sposób zastosowanie metody JES-PL w praktyce szkolnej, 
na zajęciach matematyki, może wpłynąć na zaspokojenie tych trzech 
podstawowych potrzeb, wskazywanych przez Ryana i Deci jako 
kluczowych z perspektywy teorii samoukierunkowania? 

Dobrze prowadzone wsparcie językowe, nieograniczające się do 
zajęć z języka polskiego jako obcego, ale także prowadzone w trakcie 
lekcji z dyscyplin niejęzykowych wpływa pozytywnie na osiągnięcia 
szkolne uczniów. Świadome działania nauczyciela, jasno określone cele 
oraz celowo wybrane sposoby ich osiągnięcia, skłaniające uczniów do 
działania i aktywności, wpływają znacząco na motywacje poznawcze 
uczących się (Gruszczyk-Kolczyńska 1994: 88).  Ułatwianie uczniom 
dotarcia do treści językowych w trakcie wykonywania szkolnych zadań 
matematycznych przekładało się będzie na lepsze rozumienie instrukcji 
matematycznej powiązanej ze sferą emocjonalno-motywacyjną. Dzięki 
temu uczniowie będą mogli bardziej autonomicznie działać, korzystając 
jednocześnie ze swoich zasobów, bo wielu uczniów i uczennic 
z doświadczeniem migracji takie posiada, lecz dostęp do nich jest 
utrudniony ze względu na barierę językową. Działania takie spowodują, 
że uczniowie, lepiej rozumiejąc stawiane przed nimi zadania 
matematyczne, otrzymają szansę na lepsze ich wykonanie, a tym samym 
będą mieli większe poczucie skuteczności. Praca nad modelowaniem 
wypowiedzi językowych dotyczących na przykład stawiania pytań, 
udzielania odpowiedzi, wyjaśniania czy też praca nad słownictwem 
matematycznym zwiększy kompetencje językowe uczących się. Możemy 
przypuszczać, że podniesienie stopnia aktywności wpłynie także 
na poziom akceptacji tych uczniów i uczennic w klasie.  
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Metoda JES-PL krok po kroku 
 

Opisane powyżej podstawy teoretyczne pozwoliły na zbudowanie metody 
nauczania i uczenia się języka edukacji szkolnej przez uczniów 
z doświadczeniem migracji, która została nazwana JES-PL, czyli metoda 
nauczania/uczenia się języka edukacji szkolnej – język polski. Metoda 
ma na celu wsparcie procesu integracji uczniów, a jednocześnie 
zmniejszenie/zapobieganie lukom, jakie mogą pojawiać się w przypadku 
podejmowania edukacji przez dzieci z doświadczeniem migracji: luki 
edukacyjnej, luki językowej oraz kulturowej. 

Metodzie towarzyszą materiały „W polskiej szkole”3. Celem 
postania materiałów było:  

1. Zapewnienie wielokierunkowego wsparcia dla edukacji 
włączającej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem 
migracji.  

2. Podniesienie poziomu znajomości języka polskiego jako języka 
edukacji szkolnej przez uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
z doświadczeniem migracji. 

3. Podniesienie jakości pracy nauczycieli pracujących z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci z doświadczeniem migracji. 

4. Stworzenie narzędzi komplementarnych z obecnymi w szkole 
podręcznikami do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
z doświadczeniem migracji. 

5. Przygotowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli 
pracujących w klasach przygotowawczych.  

 
Praca według Metody JES-PL, realizowana w 5 krokach, rozwija 

kompetencje językowe uczniów i uczennic, buduje mosty 
międzykulturowe oraz ułatwia integrację i adaptację uczniów 
z doświadczeniem migracji.  

                                                 
3 Materiały „W polskiej szkole” są przeznaczone do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w 
klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w oddziałach przygotowawczych dla uczniów w młodszym 
wieku szkolnym. Są powiązane z podręcznikami dla klas I-III (M. Lorek, L. Wollman „Nasza szkoła” 
kl. 1; M. Lorek, M. Zatorska „Nasza szkoła” kl. 2 i 3). Uzupełnieniem materiałów jest przewodnik dla 

nauczyciela. 
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Fig. 5. Kolejne kroki w Metodzie JES-PL; oprac. własne. 

 
Krok 1. Diagnoza 
 
Pierwszym wyzwaniem, które stoi przed dyrekcją szkoły przyjmującej 
ucznia/uczennicę z doświadczeniem migracji oraz nauczycielami, którzy 
będą z nim pracować, jest przeprowadzenie diagnozy. Pozwoli ona 
na przygotowanie indywidualnego programu nauczania (zgodnie 
z wymaganiami dotyczącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi) lub skierowanie ucznia do oddziału przygotowawczego. 
W trakcie diagnozy warto brać pod uwagę zarówno uprzednie 
doświadczenie edukacyjne dziecka, jak i jego umiejętności językowe 
(język polski komunikacyjny, język edukacji szkolnej). Na tym etapie 
pomocni będą rodzice lub opiekunowie dziecka. Jeśli nie mówią oni po 
polsku, warto zaprosić na spotkanie tłumacza lub osobę, która mogłaby 
być asystentem kulturowym. Do postawienia diagnozy potrzebne są 
informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu nauki szkolnej 
dziecka, ewentualne problemy z zakresie uczenia się, warunki do nauki, 
jakie dziecko ma w domu lub ośrodku, informacja czy dziecko będzie 
chodziło na religię, umiejętność komunikowania się w języku pierwszym, 
umiejętność czytania w języku pierwszym (lub w innym języku), a także 
inne problemy dotyczące na przykład zdrowia dziecka.  
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Krok 2. Adaptacja tekstu 

 

 

Fig. 6. Kolejne kroki w Metodzie JES-PL; oprac. własne. 
 

Teksty w podręcznikach są najczęściej zbyt trudne dla uczniów 
z doświadczeniem migracji w rodzinie. W materiałach „W polskiej 
szkole”, w których wykorzystywana jest Metoda JES-PL znajduje się 
wiele uproszczonych tekstów. Przygotowanie ich w specjalny sposób 
ułatwia uczącym sią dostęp do wiedzy, buduje językowe umiejętności 
uczniów, płynność i poprawność językową wypowiedzi. Przygotowanie 
tekstu przebiega w trzech etapach 

I. Przygotowanie – Zanim tekst zostanie uproszczony trzeba 
odpowiedzieć sobie na kilka pytań i wykonać czynności 
wstępne: 

1. Przeczytać uważnie tekst, zwracając uwagę nie tylko na znaczenie, 
ale przede wszystkim na słownictwo, formy gramatyczne 
i struktury składniowe. 

2. Zdecydować, czego ma się nauczyć uczeń/uczennica? (wskazówki 
są dostępne w przewodniku do materiałów; wskazówkami mogą 
być też pytania/zadania pod tekstem). 

3. Podkreślić wszystkie wyrazy specjalistyczne ważne dla danego 
tekstu (wyrazy specjalistyczne z perspektywy jednego 
przedmiotu/wielu przedmiotów). 

4. Podkreślić wyrazy o wysokiej frekwencji. 
5. Podkreślić związki frazeologiczne istotne dla tekstu i zdecydować, 

czego chce się nauczyć (czasem warto uprościć frazeologię stałą, 
gdyż bywa zbyt trudna ze względu na metaforyczność). 
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6. Odnaleźć konstrukcje gramatyczne typowe dla tekstu 
i zdecydować, które z nich zostaną wykorzystane w gramatyce 
okazjonalnej. 

II. Upraszczanie tekstu – opracowanie nowego teksu 
z zachowaniem wszystkich podkreślonych elementów. Ważne 
jest, aby budować zdania pojedyncze, sprawdzać czy 
konstrukcje gramatyczne się powtarzają oraz czy formy są 
spójne z przyjętą wcześniej koncepcją. 

III. Materiały wspierające: uproszczony tekst należy obudować 
ilustracjami, wykresami, tabelami. 

 

Krok 3. Systematyczne budowanie słownika  
 

 
Fig. 7. Kolejne kroki w Metodzie JES-PL; oprac. własne. 
 

Kolejnym elementem prezentowanej metody jest stałe i zaplanowane 
rozwijanie języka ucznia poprzez wzbogacanie słownictwa, 
a w szczególności słownictwa specjalistycznego.  

Badania pokazują jednoznacznie, że systematyczne uczenie 
słownictwa znacząco wpływa na poziom opanowania języka (Marzano, 
Pickering 2005; Seretny 2015, Nation 2008). W kontekście edukacji 
szkolnej szczególna rolę będzie odgrywał język specjalistyczny. Dostęp 
do wiedzy jest możliwy wtedy, gdy uczeń rozumie tekst, który czyta 
i potrafi pokazać za pomocą języka, czego się nauczył. Wsparciem 
w uczeniu się będzie wiedza ogólna uczącego się, która jest punktem 
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wyjścia do rozwijania języka edukacji szkolnej. Wielu uczniów tę ogólną 
wiedzę wynosi z domu, dzięki podróżom, kontaktom z różnymi kulturami, 
ale także dzięki uczestnictwu w domowych konwersacjach. Jednak 
w przypadku uczniów z doświadczeniem migracji, posiadana wiedza 
ogólna nie musi zostać zauważona z powodu bariery językowej. Uczeń 
musi „przetłumaczyć” swoją wiedzę i doświadczenie na nowy język, 
a więc bardzo często nauczyć się wszystkiego na nowo. 

W Metodzie JES-PL wzbogacaniu języka ucznia służy technika 
„Tropiciel słówek”. Polega ona na systematycznym objaśnianiu 
słownictwa, które jest dla ucznia nowe, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na terminy z różnych dziedzin wiedzy, a także słownictwo, które 
jest wykorzystywane przez różne dziedziny.  
 

 
 
Krok 4. Gramatyka okazjonalna 
 

 
Fig. 7. Kolejne kroki w Metodzie JES-PL; oprac. własne. 
 

Jednym z ważnych elementów wspomagających uczenie się drugiego 
języka jest gramatyka. Nie chodzi tu jednak o rozwijanie kompetencji 
językoznawczej, pogłębianie wiedzy o języku, ale pokazywanie, że język 
jest systemem, w którym określone konstrukcje pełnią wyznaczone 
funkcje i mają opisywalną, powtarzalną strukturę (Pamuła-Behrens, 
Szymańska 2018). Jednym ze sposobów uczenia jest wykorzystanie 
strategii opartych na obserwacji i porównywaniu w celu zauważenia 
różnic i podobieństw. Przede wszystkim, dobrze pokazywana gramatyka, 
może przyspieszyć przyswajanie języka, rozwijając jednocześnie 
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zdolności analityczne ucznia, stwarzając okazje do dokonywania syntezy 
wiadomości i umiejętności, doskonaląc procesy związane z 
wnioskowaniem. 

Podstawą „gramatyki okazjonalnej” w Metodzie JES-PL jest, 
sygnalizowana wcześniej, metoda okazjonalnych ćwiczeń 
sprawnościowych. Gramatyczna problematyka, wokół której koncentrują 
się ćwiczenia, „podpowiadana” jest przez tekst – materiał wyjściowy 
lekcji. Konstrukcje gramatyczne, będące podstawą ćwiczeń, szczególnie 
często występują w proponowanych do czytania tekstach i ich 
nieznajomość może powodować trudności w zrozumieniu. Jednocześnie 
powtarzalność stwarza okazję do wielokrotnej obserwacji, pozwala 
pokazać, czemu dana struktura służy. „Gramatyka okazjonalna” 
wprowadzana jest w projektach pytaniem „Jak działa język?”. Aktywność 
ucznia związana jest z uruchamianiem procesów kognitywnych, 
obserwacji i myślenia analitycznego, które czasem prowadzi 
do formułowania wniosków a zawsze do prób naśladowania konstrukcji, 
które to próby wspierane są poznawanym w czasie lekcji tekstem.  

W wielu wypadkach ćwiczenia te mają charakter językowego drylu, 
którego celem jest doprowadzenie do automatyzacji pewnych działań, nie 
pozbawionych jednak elementu świadomości. Stąd konieczność 
obserwowania struktur językowych, aby nie było to wyłącznie 
naśladowanie. Zadania zachęcają także uczniów do szukania tego, co 
wspólne (lub tego, co znacząco różne), do kategoryzowania 
i klasyfikowania (Podziel na dwie grupy; Pogrupuj wyrazy; Zaznacz, co 
nie pasuje), a czasem także formułowania wniosków. Perspektywa 
kognitywna odgrywa tu znaczącą rolę (Szymańska 2016).  
 

Krok 5. Produkcja 
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Fig. 8. Kolejne kroki w Metodzie JES-PL; oprac. własne. 
 

Uczniowie z doświadczeniem migracji szybciej opanowują kompetencje 
receptywne. Rozwijanie kompetencji produktywnych: mówienia, 
rozmawiania i pisania wymaga zaplanowanych systematycznych działań. 
W Metodzie JES-PL produkcja ucznia jest zawsze kierowana. 
Uczniowskie próby wspierane są zawsze wzorami i modelami 
wypowiedzi. Zdania związane z rozwijaniem umiejętności mówienia i 
pisania można podzielić na dwie grupy: mniej zaawansowane poznawczo 
i bardziej zaawansowane poznawczo (por. rozdz. na temat poziomów 
przetwarzania). Oto przykłady zadań: 
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1. Zadanie niezaawansowane poznawczo. 
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2. Zadanie zaawansowane poznawczo. 

 
 

 
Kilka wskazówek  

● Uczniowie początkujący mają ograniczone słownictwo – 
budowanie zadania pisemnego może się opierać tylko na tym, co 
uczeń poznał w trakcie swoich lekcji. 
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● Początkowo uczniowie będą mieli tendencję do pisania tak jak 
mówią. Koryguj te wypowiedzi pisemne, zaproponuj zmiany. 
Ułatwi to uczniom opanowanie języka edukacji szkolnej. 

● Przygotowuj uczniów do zadań pisemnych: twórz „szkielet” 
zadania, podpowiadaj słownictwo, całe zdania i struktury. Buduj 
rusztowanie do zadania. 

● Pokazuj całe modele zadania. Zachęcaj do ich głośnego 
przeczytania. 

● Zachęcaj do przeczytania na głos napisanego przez uczniów 
zadania.  

● Pisanie dotyczące tekstów literackich jest trudniejsze niż pisanie 
tekstów związanych z codziennym doświadczeniem ucznia 

Nauczyciel uczący uczniów z doświadczeniem migracji powinien mieć 
wobec nich wysokie oczekiwania i powinien poprzez solidne budowanie 
rusztowania wspierać ich w opanowywaniu tej trudnej sprawności jaką 
jest pisanie. 
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Wspieranie umiejętności czytania tekstów matematycznych  
 
Każda dyscyplina szkolna ma swój język, także matematyka. Zdarza się 
słyszeć opinie, że język matematyki jest językiem uniwersalnym, łatwiej 
dostępnym uczniom z doświadczeniem migracji. Nie potwierdzają tego 
badania. Wręcz przeciwnie. Badacze (Zwiers, data; Morin, Franks, 2010) 
pokazują zależność pomiędzy kompetencjami matematycznymi 
i językowymi. Uczniowie słabo znający język mają też słabe wyniki 
w matematyce.  

W praktyce szkolnej także często nie docenia się znaczenia języka 
w procesie uczenia/uczenia się matematyki, ani też różnic, jakie mogą 
występować w procesie: różnic w sposobach uczenia, różnic 
programowych czy kulturowych. W niektórych krajach, we Francji, 
Anglii, tak jak i w Polsce, ucząc matematyki, bazuje się na sytuacjach 
bliskich uczniom a konteksty opisane w zadaniach matematycznych są 
związane z ich doświadczeniami. W innych krajach, takich jak Chiny czy 
Ukraina, ogranicza się ten kontekst. W poszczególnych krajach różnią się 
także treści ujęte w curriculach. Inne znaczenie i miejsce mają 
poszczególne działy jak geometria czy algebra, inaczej planuje się 
progresję. Kolejnym aspektem, o którym zapomina się w refleksji na 
temat procesu uczenia się matematyki przez dzieci cudzoziemskie, są 
różnice w systemach metrycznych czy w zapisie działań. Uczniowi, który 
temperaturę mierzył w Farenheitach, trudniej zinterpretować temperaturę 
podawaną w stopniach Celsjusza lub wykonać zadania wymagające 
obliczenia pojemności w litrach a nie w galonach.  

Wszyscy uczniowie przybywający do naszej szkoły z innych 
krajów muszą się odnaleźć w polskim systemie, który wciąż jest słabo 
przygotowany do ich przyjęcia. Nauczycielom przedmiotowym, ale także 
nauczycielom języka polskiego jako obcego brakuje nie tylko 
doświadczenia w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, ale także 
podstawowych informacji na temat systemów edukacji w krajach skąd 
pochodzą, wiadomości o treściach nauczania i metodach, jakie stosuje się 
w tamtych szkołach. W krajach mających dłuższą tradycję uczenia 
migrantów więcej jest zasobów, oddanych do dyspozycji nauczycieli, 
którzy chcieliby dokonać rzetelnej diagnozy kompetencji ucznia oraz 
oceny jego dotychczasowej edukacji.  
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Uczniom przyjeżdżającym nie zawsze udaje się pokazać, jakie mają 
kompetencje matematyczne, bo na drodze staje im słaba znajomość języka 
i polskiego kontekstu, który jest obecny w zadaniach matematycznych. 
Powoduje to frustrację i prowadzi do obniżenia motywacji do nauki. 
Problem ten dotyczy także polskich dzieci, reemigrujących lub 
emigrujących ze swoimi rodzicami do Polski z Anglii czy Stanów 
Zjednoczonych. Jeśli tacy uczniowie znajdą się w klasach ogólnych, to 
konieczne będzie wsparcie ich kompetencji językowych. Dobrym 
narzędziem pomagającym nauczycielom w diagnozie kompetencji 
matematycznych byłyby testy w językach migrantów.  

Przyjrzyjmy się teraz tekstom matematycznym, aby następnie 
przeanalizować problemy, jakie mogą mieć z ich rozumieniem uczniowie 
i uczennice z doświadczeniem migracji. 
 

Rozumienie zadań matematycznych  
Problemy na matematyce, na które napotykają uczniowie/uczennice 
z doświadczeniem migracji, często wynikają z niewystarczającej 
znajomości języka. Nie rozumieją oni/one tekstów w podręczniku, mają 
kłopoty ze zrozumieniem tego, co mówi nauczyciel. Ich kłopoty na 
matematyce wynikają częściej z braku zrozumienia języka a rzadziej 
są związane z brakiem zdolności matematycznych. 

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (data) podaje następującą definicję 
zadania tekstowego: 

 
Zadanie tekstowe to historyjka życiowa, w której podano wielkości 
liczbowe, a zależności pomiędzy nimi wyrażone są słownie. W pytaniu 
końcowym określa się wartość poszukiwaną. 
 

Aby wykonać zadanie matematyczne konieczne są kompetencje językowe 
i matematyczne, ponieważ rozwiązując zadanie trzeba: 

1. Zrozumieć treść zadania matematycznego. 
2. Zaplanować rozwiązanie problemu. 
3. Zastosować do wybranego rozwiązania matematyczne myślenie. 

Rozumienie tekstów matematycznych może sprawiać problemy 
na czterech płaszczyznach: językowej (słownictwo, składnia), 
kontekstowej (niezrozumienie kontekstu zadania), informacyjnej 
(informacje są gęste, zapis odmienny od tego, który uczący się znają) 
i heurystycznej (inne praktyki szkolne, w których np. ceni się większą lub 
mniejszą samodzielność). 
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Fig. 9. Płaszczyzny analizy zadania tekstowego; oprac. własne. 
 

Przeanalizujemy teraz wszystkie warstwy, aby pokazać bardziej 
szczegółowo omawiane zagadnienia. Pozwoli to na przyjrzenie się 
matematyce z perspektywy uczniów i uczennic cudzoziemskich, 
rozpoczynających lub kontynuujących naukę matematyki w polskiej 
szkole.  
 
WARSTWA JĘZYKOWA 

Na płaszczyźnie językowej problemy mogą wynikać ze zbyt słabych 
umiejętności czytania (dekodowania), z nieznajomości słownictwa 
specjalistycznego, z trudności w rozumieniu skomplikowanych struktur 
składniowych i złożonych informacji.  
 
Problemy z czytaniem (dekodowaniem) tekstu  
Problemy z odczytaniem języka polskiego będą mieli uczniowie 
i uczennice, umiejący czytać w języku pierwszym, którego zapis jest 
odmienny od polskiego, ponieważ wykorzystuje inny alfabet albo ma inny 
kierunek zapisu (np. od prawej do lewej, w poziomie lub od prawej do 
lewej w pionie). Wsparciem może być choćby minimalny kontakt 
z pisanym językiem angielskim, jednak nie wszyscy uczniowie posiadają 
znajomość tego języka, np.: 
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• uczniowie i uczennice rosyjskojęzyczni (Rosjanie, Czeczeni) 
i posługujący się w zapisie cyrylicą, 

• uczniowie i uczennice chińskie, znający tylko np. język 
mandaryński lub inny z tej grupy języków, 

• uczniowie i uczennice ze Sri Lanki czytający po tamilsku (alfabet 
tamilski jest sylabiczny – jeden znak oznacza najczęściej jedną 
sylabę, chociaż istnieją grafemy oznaczające tylko samogłoski) 
http://www.omniglot.com/writing/tamil.htm). 

 

Także dzieci polskie, które uczyły się za granicą i nie uczyły się ani pisać, 
ani czytać w języku polskim, będą potrzebowały wsparcia. Wszyscy ci 
uczniowie potrzebują czasu na zapoznanie się z alfabetem polskim, 
grafemami typowymi dla naszego języka. Jeśli uczący się ma dobre 
umiejętności czytania w swoim języku pierwszym (L1), będzie mógł 
skorzystać z tego zasobu w procesie uczenia się czytania w języku 
polskim.  

 

Problemy z rozumieniem czytanego tekstu 
W procesie rozumienia tekstu matematycznego mamy kilka problemów 
do rozwiązania: 

• język matematyczny jest bardzo sformalizowany,  
• język matematyczny nasycony jest słownictwem specjalistycznym, 

ale także wyrazami i określeniami, które w potocznym języku mają 
zupełnie inne znaczenie, 

• język matematyczny ma skomplikowaną składnię, 
• zadania matematyczne często zawierają bardzo dużo informacji, 

które trzeba połączyć, 
• do wykonania zadania potrzebne jest albo zastosowanie algorytmu, 

albo zadanie może wymagać skomplikowanego logicznego 
myślenia, wiązania ze sobą faktów i informacji, 

• zadanie matematyczne ma warstwę matematyczną 
i pozamatematyczną; obydwie wymagają zrozumienia. 

 
Język matematyki jest połączeniem języka formalnego (styl naukowy) 
i nieformalnego (stylu potocznego). Język formalny, to według 
Encyklopedii PWN: 
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log. zbiór formatorów (słownik) oraz wyprowadzone z niego za 
pomocą reguł kwalifikacji i konstrukcji zbiory wyrażeń nazwowych 
i zdaniowych (każdy z tych zbiorów musi być zbiorem obliczalnym). 
Rozróżnia się języki sztuczne, konstruowane przez sformułowanie 
odpowiednich konwencji (np. język dyscyplin matematycznych), oraz 
języki naturalne, powstające w wyniku utrwalania się zwyczajów 
dotyczących porozumiewania się; języki naturalne cechuje na ogół 
zmienność zasobu słów i reguł, są one w istocie rodzinami wielu 
języków w ścisłym sensie tego słowa. Formalizacją danego języka 
nazywa się akt ustalenia listy jego wyrażeń prostych i reguł składni; 
badania nad językiem sformalizowanymi dotyczą zwłaszcza relacji 
zachodzących między językiem a jego modelami, tj. możliwymi 
interpretacjami tego języka Problematyką związaną z językiem 
zajmuje się szeroko rozumiana semantyka. 

 

Na matematyce uczeń/uczennica musi nauczyć się także formułowania 
odpowiednich konwencji, przy czym te konwencje nie będą tak samo 
realizowane w różnych językach np. w języku polskim działanie 2 x 2 = 4 
przeczytamy: dwa razy dwa równa się cztery, podczas gdy w języku 
chińskim odczytamy to działanie bez łączników pomiędzy liczbami.  

Na lekcjach matematyki nie tylko posługujemy się językiem 
formalnym. Język potoczny ma tam też swoje miejsce. Możemy 
zaobserwować, że obydwa rejestry językowe współistnieją obok siebie. 
Nauczyciele i uczniowie operują nie tylko językiem specjalistycznym 
ogólnym oraz tym specyficznym dla dyscypliny, ale także językiem 
nieformalnym, potocznym.  
 

N: Wyprowadziliśmy wzór a teraz obliczamy pole. Kto mi 
dyktuje? 

U: Pole deltoidu to się równa cztery razy trzy na dwa 
i skracamy trzy z mianownikiem. 

N: Co się dzieje z mianownikiem? 
U: Znika. 

 

Nauczenie się przechodzenia z jednego rejestru do drugiego jest trudne 
dla uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. Szczególnym 
problemem będzie to dla tych, którzy znają język domowy, język 
codziennej komunikacji, ponieważ będą oni musieli pokonać problem 
wieloznaczności, te same słowa w języku potocznym i matematycznym 
będą znaczyły coś zupełnie innego. 
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 Język codziennej 
komunikacji 

Język matematyczny 
zm

ia
na

 r
ej

es
tr

u raz, dwa, trzy  
20 deka (potocznie: deko) 
(+) plus 
(-) minus 
To kosztuje trzy dwadzieścia. 

jeden, dwa, trzy 
20 dekagramów 
(+) dodać 
(-) odjąć 
To kosztuje trzy złote 
dwadzieścia groszy. 

po
lis

em
ia

 

 
funkcja 
 
kąt 
pierwsza 
niewiadoma 
znajdź 
podstawa 

 
funkcja matematyczna 

 
liczba pierwsza 
niewiadoma w równaniu np. „x” 
W poleceniu: znajdź „x” 
np. podstawa trójkąta 

 
 

Analizując teksty matematyczne możemy powiedzieć, że ich składnia nie 
jest łatwa. Skomplikowana struktura zdania złożonego utrudnia 
zrozumienie informacji. W przykładowym zadaniu poniżej zdanie to 
oznaczono kolorem czerwonym. Jest ono złożone, a jego struktura nie 
ułatwia rozumienia. 
 

Franek z babcią jadą na rowerach do Zagadkowa. 
Zatrzymali się na postoju. Gdy przejeżdżali obok sklepu, 
zorientowali się, że na postoju zostawili bidon. Zawrócili po 
bidon, a potem wreszcie dotarli do Zagadkowa. Ile razem 
kilometrów przejechali? 
Nasz Elementarz, matematyka część 1, str. 6 
https://naszelementarz.men.gov.pl/pliki/kl3/podrecz
niki/naszaszkola-kl3-cz1-m.pdf 

 
W tekstowych zadaniach matematycznych zdania są często złożone, 
rozdzielone przecinkami, które wyodrębniają kolejne informacje, 
występuje w nich dużo spójników i złożonych schematów składniowych, 
o określonym matematycznie znaczeniu, np.: jeżeli ............., to ............; 
........…. lub ….............; i ; razem. 
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Latawiec ma kształt deltoidu. Długości jego przekątnych 
wynoszą 40 cm oraz 80 cm. Ile tubek farby należy kupić, aby 
pomalować go z obu stron, jeśli wiadomo, że jedna tubka 
farby wystarczy na pomalowanie 0,1 m powierzchni? 
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/119603/v/26/t/student-
canon/m/i57TWwqCTj#i57TWwqCTj_d5e1171 

 
Zadania matematyczne często zawierają też bardzo dużo informacji, które 
trzeba ze sobą połączyć w procesie rozumienia i dochodzenia 
do rozwiązania, np.: 
 

Dobierz stwierdzenie do podanego uzasadnienia. 
 
Stwierdzenia 
a) Każdy wielokąt ma tyle samo kątów, ile boków. 
b) Żaden trójkąt nie ma przekątnych. 
c) Przekątne kwadratu przecinają się pod kątem prostym. 
d) Nie każdy wielokąt o liczbie boków większej od 4 ma 

więcej przekątnych niż boków. 
e) Trapez prostokątny równoramienny jest prostokątem. 
 
Uzasadnienie 
1) Trapez prostokątny równoramienny ma dwa boki 

tworzące z podstawami kąty proste. 
2) Ramiona każdego kąta wielokąta zawierają dwa boki 

wielokąta. 
3) Przekątne kwadratu dzielą go na 4 trójkąty, w których 

dwa kąty mają po 45°, wobec tego trzeci kąt ma 90°. 
4) Pięciokąt ma pięć przekątnych. 
5) Przekątna wielokąta to odcinek łączący dwa wierzchołki 

wielokąta i niebędący jego bokiem. 
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/114190/v/21/t/student-
canon/m/i3T3a3HPrb#i3T3a3HPrb_d5e424 

 
To zadanie jest bardzo trudne dla uczniów z doświadczeniem migracji. 
Jest bardzo rozbudowane językowo i żeby je wykonać, trzeba najpierw 
wyjaśnić każde z tych zdań. W praktyce szkolnej warto byłoby ograniczyć 
ilość dobieranych elementów w zadaniu, aby było ono bardziej przyjazne. 

Także symbole i liczby w tekście utrudniają płynność czytania 
a w rezultacie obniżają lub uniemożliwiają jego rozumienie. 
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Turyści w ciągu 33 dni przeszli 28 km. Pierwszego dnia 
przeszli 40% całej trasy, drugiego dnia 25% trasy, 
a trzeciego dnia pozostałą jej część. Ile kilometrów przeszli 
każdego dnia? 
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/114190/v/21/t/student-
canon/m/icSU8dPTC7#icSU8dPTC7_d5e354 

 
 

Szkoła Janka liczy mniej niż 620 uczniów, ale więcej 
niż 450. Janek obliczył, że   liczby uczniów jego szkoły 
miało średnią na koniec piątej klasy lepszą niż on, a   
gorszą. 
a) Jaką część liczby uczniów szkoły Janka stanowili 

uczniowie ze średnią równą jego średniej? 
b) Ilu uczniów liczy szkoła Janka? 
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/114190/v/latest/t/student-
canon/m/iMxagEsIpt#iMxagEsIpt_d5e182 

 

Kluczem do sukcesu w matematyce jest rozumienie informacji z lekcji, 
tych ustnych i tych pisemnych. Informacje te także są zapisane językiem 
matematycznym wymagającym dużej uwagi i dokładnego rozumienia 
tekstu. 
 

Wysokością równoległoboku nazywamy odcinek łączący 
dwa jego równoległe boki i prostopadły do nich. Zauważ, że 
każdy odcinek łączący dwa równoległe boki tego samego 
równoległoboku i prostopadły do nich ma tę samą długość. 
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/19/t/student-
canon/m/iheANdNmMu#iheANdNmMu_d5e81 

 
Przeanalizujmy teraz dwa zadania tekstowe z podręcznika do klasy II 
(elementarz MEN). W obydwu zadaniach uczący się ma wykonać pewne 
zadanie matematyczne, zrozumieć problem oraz znaleźć jego 
rozwiązanie.  

Jakie problemy językowe występują w pierwszym, a jakie 
w drugim zadaniu? Jaka jest trudność językowa zadania pierwszego, 
a jaka drugiego? 
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Fig. 10. Zadanie tekstowe kl. II str. 

 
 

 
 

Fig. 11. Zadanie tekstowe kl. II część 2, str. 76 
 

Zadanie pierwsze to typowe zadanie, jakie można znaleźć w każdym 
podręczniku do matematyki. Uczący się może je wykonać pod 
warunkiem, że zna algorytm, który musi zastosować. Warunkiem jest 
jednak także zrozumienie sytuacji, aby potem było możliwe poszukiwanie 
w swoich zasobach odpowiedniego działania. W zaprezentowanym 
zadaniu w rozumieniu treści pomaga uczniom dołączony do zadania 
rysunek, który pokazuje łańcuch na choinkę. Pokazano także, że łańcuch 
składa się z kokardek.   
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Uczniowie i uczennice z doświadczeniem migracji, znający 
algorytm i słabo znający język polski z dużym prawdopodobieństwem 
będą w stanie zadanie to wykonać. Pod jednym, wszakże, warunkiem, że 
umieją zredukować stres przed wykonaniem zadania, co pozwoli im 
na aktywację zasobów wiedzy bez blokowania ich z powodu barier 
językowych. Dzieci te często nie są pewne swoich kompetencji 
językowych, a w rezultacie nie są także pewne swoich kompetencji 
matematycznych, nawet jeśli mają zasoby, z których mogliby skorzystać. 
Stres towarzyszący takim sytuacjom blokuje procesy poznawcze, wpływa 
na pamięć roboczą potrzebną do wykonania zadania.  
 

Zadanie drugie ma trochę inny charakter. Wymaga zastosowania 
logicznego myślenia, łączenia informacji. Do jego wykonania nie 
wystarczy zastosowanie algorytmu. Konieczna jest tu umiejętność 
zastosowania odpowiedniej strategii, logicznego myślenia. Ułożenia 
w głowie postępujących po sobie wydarzeń i dopiero wtedy poszukiwanie 
rozwiązania. 

Dla uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji to trudne 
zadanie. Skuteczne rozwiązanie wymaga nie tylko umiejętności 
logicznego myślenia i działań, które opisane zostały powyżej. Do jego 
wykonania niezbędne jest zrozumienie treści zadania, a więc znajomość 
języka. Trzeba wiedzieć, co to znaczy rozmyślać, co to znaczy przystanąć, 
przystanąć po raz pierwszy czy po raz drugi.  
 

WARSTWA KONTEKSTOWA 
W polskich zadaniach tekstowych fabuła pojawia się bardzo często. 
Zabieg ten jest stosowany, aby ułatwić polskim uczniom zrozumienie i 
rozwiązanie zdania. Treść zadania, jego kontekst ma znaczenie, bo 
według polskich badaczy (Semadeni i in. 2015; Gruszczyk-Kolczyńska 
1989) wpływają one na motywację uczących się. Trzeba jednak 
podkreślić, że dla uczniów cudzoziemskich i tych, którzy są Polakami, ale 
mieszkali i uczyli się gdzie indziej, ta warstwa będzie dodatkową 
trudnością. Warto w tej sytuacji przeanalizować fabułę tekstu, jej długość, 
stronę graficzną oraz zawartość elementów symbolicznych. Po analizie 
nauczyciel powinien podjąć decyzję, w jaki sposób uprościć zadanie, 
dodać dodatkowe ilustracje czy też je przeredagować, aby zadanie było 
bardziej dostępne dla ucznia z doświadczeniem migracji.  
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Od czerwca do końca wakacji dzieci były na wycieczce 
rowerowej trzy razy w miesiącu. Jakie to były miesiące? Ile 
wycieczek rowerowych odbyły dzieci? 
Nasz Elementarz, część 1, str. 6  
Matematyka https://naszelementarz.men.gov.pl/pliki/kl3/podreczniki/naszaszkola-kl3-cz1-
m.pdf 

 
Żeby wykonać to zadanie dzieci muszą wiedzieć, że w Polsce wakacje 
kończą się w sierpniu. 
 

 
Nasza szkoła, kl. III cz. 3 str. 11 

 

Trudność tego zadania będzie większa dla dzieci, które w swoim kraju 
operowały innym systemem metrycznym i mierzyły temperaturę 
w Farenheitach. W podręcznikowych zadaniach mierzymy też drogę 
w kilometrach a nie w milach, pojemność w litrach a nie w galonach. 
Będzie to dotyczyło krajów, które stosują anglosaski system, a więc dzieci 
powracających z Anglii, Stanów Zjednoczonych, ale także uczniów 
hinduskich.  
 
W kolejnym zadaniu także mamy polski kontekst: 
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Warto zauważyć, że nie we wszystkich krajach są sady, stąd konieczność 
wyjaśnienia, czym jest sad, a także pokazania uczniom/uczennicom, co to 
jest grusza i co to jabłoń.  

W poniższym zadaniu problemem może być również rata. 
Uczniowie z doświadczeniem migracji mogą nie znać konceptu 
kupowania w sklepie na raty.  

 
Z kolei poniższe zadanie jest bardzo trudne kontekstowo: 

 
 

Autorzy zakładają, że uczniowie wiedzą, co to jest Kopalnia Soli 
„Wieliczka”, jaką wartość miała kiedyś sól, kto to był Kazimierz Wielki 
i dlaczego mógł pobierać dochody, co to są żupy krakowskie, grzywny 
i skarb państwa. To zadanie dla wielu uczniów jest zupełnie niedostępne. 
Mogą je wykonać jedynie intuicyjnie. 
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WARSTWA INFORMACYJNA 
Warstwa informacyjna będzie powiązana z innym sposobem patrzenia na 
zadanie matematyczne. Analizując ten aspekt, przyglądamy się gęstości 
informacji, jej zapisowi. W zadaniu matematycznym są terminy 
matematyczne – informacje o obiektach, liczebniki główne i porządkowe, 
miary wielkości, a także zależności między (słownictwo 
paramatematyczne) nimi oraz słownictwo pozamatematyczne, czyli 
informacje dotyczące pojęć lub operacji matematycznych wyrażonych 
w postaci czynności: kupiła, zostało, oblicz.  
 

• Terminy 
matematyczne (w 
zadaniu 
przykładowym 
zaznaczone kolorem 
czerwonym) 

• Terminy 
pozamatematyczne 
(w zadaniu 
przykładowym 
zaznaczone kolorem 
fioletowym). Oblicz 

oznacza, że trzeba 
zastosować 
odpowiednie 
operacje 
matematyczne 

Wysokość h1 ma długość 60 cm, a długości 
boków a, b i c wynoszą odpowiednio 80 cm, 100 cm 
i 120 cm. Oblicz pole tego trójkąta oraz długości 
wysokości h2 i h3. 

 
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/114190/v/latest/t/student-
canon/m/iIr6LYPkGC#iIr6LYPkGC_d5e155 

 

Dla uczniów z doświadczeniem migracji całe to zadanie jest trudne i może 
stanowić wyzwanie, ponieważ uczniowie ci, nie znając języka edukacji 
szkolnej:  

1. mogą nie znać obiektów i terminów matematycznych: trójkąt, boki, 
długość boków, wysokość;  

2. mogą mieć problem z odczytaniem zależności między nimi 
wyrażonej poprzez wyrażenie: wynoszą odpowiednio; 
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3. muszą nauczyć się, co oznacza słowo oblicz w tym konkretnym 
zadaniu 

i dopiero po wyjaśnieniu tych kwestii, będą mogli zacząć rozwiązywać 
stawiany przed nimiproblem. Ułatwieniem jest z pewnością rysunek.  

Także w poniższym zadaniu uczniowie mogą mieć kłopot 
z rozumieniem. Informacji jest bardzo dużo i uczniowie mogą mieć 
trudności z ich przewarzaniem.  

 
Kotek Zuzi jest chory. Ma brać lekarstwo 3 
razy na dobę. Kolejne dawki Zuzia musi mu 
podawać w równych odstępach czasu. Co ile 
godzin kotek będzie dostawał lekarstwo? 

• Kotek dostał jedną dawkę 
lekarstwa o 7.00. Wymieńcie 
godziny, o których dostanie 
trzy kolejne dawki. 

• Pierwszą dawkę kotek otrzymał 
w czwartek o 15.00. Ma przyjąć 
lekarstwo 15 razy. Kiedy 
dostanie ostatnią dawkę? 

Nasz elementarz, klasa 3, str. 9 
https://naszelementarz.men.gov.pl/pliki/kl3/podrecz
niki/naszaszkola-kl3-cz3-m.pdf 

To jest kotek Zuzi. Kotek jest chory. 
Musi brać lekarstwo trzy razy na dobę 
(odwołać się do terminu doba, ma 24 
godziny oraz wyjaśnić co to znaczy 3 
razy na dobę). Zuzia musi mu dawać 
lekarstwo w równych odstępach czasu 
(wyjaśnić na przykładach co to znaczy 
w równych odstępach czasu – tutaj 
proponujemy pozostawić narzędnik i 
nie odwoływać się do mianownika). 
Co ile godzin (to pytanie wyjaśnić) 
kotek będzie dostawał lekarstwo? 
 
 

 

Uczniom bardzo słabo znającym język polski konieczna jest w pierwszej 
kolejności pomoc w zrozumieniu warstwy językowej zadania. Możemy 
zapytać, o czym ono jest. Być może dziecko ma zasoby językowe, które 
już będzie mogło uruchomić. Określimy w ten sposób, jakie są obiekty 
tego zadania (kotek, lekarstwo). Kolejnym krokiem jest wyjaśnienie 
terminów matematycznych, zależności między nimi lub obiektami w 
zadaniu (trzy razy na dobę, w równych odstępach czasu), a także 
wyjaśnienie pytania i jego znaczenia matematycznego (jakie operacje 
matematyczne zastosować). Po zakończeniu tej pierwszej fazy, skupionej 
przede wszystkim na warstwie językowej, konieczne jest, aby uczeń lub 
uczennica przeczytali ponownie całe zadanie, zrozumieli fabułę, 
uruchomili procesy związane z działaniem pamięci roboczej oraz 
procesów poznawczych pozwalających na wykonanie tego zadania. 
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WARSTWA HEURYSTYCZNA  
Warstwa ta dotyczy procesu rozwiązywania zadań i w perspektywie 
językowej związana jest ściśle z produkcją. Procesy te mogą być 
zorganizowane bardzo różnie i mogą pobudzać do myślenia celowego 
i twórczego, ale też mogą być nastawione na znalezienie rozwiązania bez 
głębszej nad nim refleksji. Zależy to od systemu edukacyjnego, a także – 
jak podkreśla to Treliński – od nauczyciela, od jego refleksyjności 
i przygotowania do zawodu (Semadeni i in. 2015).  

Jeżeli nauczyciel stosuje metody heurystyczne, to konieczne będzie 
zwrócenie uwagi na końcowe etapy wykonywania zadań, w których 
uczniowie analizują zadanie oraz uzasadniają swoje wybory. Do tego 
działania będzie im potrzebna znajomość języka argumentowania. 
Nauczyciel uczący uczniów z doświadczeniem migracji powinien 
przygotowywać ich do tej części zadania. Należy jednak pamiętać, że 
czasami samo poprawne wykonanie zadania na początku wystarczy. 
Semadeni (2015) stwierdza: 
 

Można uznać, że uczeń wystarczająco rozumie dane pojęcie 
(na swoim poziomie wiekowym), jeśli poprawnie, z sensem, 
elastycznie myśląc, rozwiązuje związane z tym zadanie. 
Dzieci ujawniają swoje rozumienie w działaniu. (…) Dla 
dziecka może być oczywiste np. to, że 3+9=9+3, choć nie 
umie ono wytłumaczyć, dlaczego tak sądzi i skąd to wie. (…) 
Dziecko można skrzywdzić przypisując mu pochopnie 
etykietkę „nie rozumie” na podstawie tego, że nie potrafi 
wyjaśnić swoich obliczeń lub swojego sposobu rozwiązania 
zadania. 

 
Ważne jest utrzymanie motywacji uczniów do nauki matematyki. W tym 
celu zadania muszą być dostosowane do strefy możliwości najbliższego 
rozwoju ucznia/uczennicy.  
 
Jak pomagać uczniom w rozumieniu języka na zajęciach 
matematyki? 

• Przygotować wstępną, rzetelną diagnozę umiejętności 
ucznia/uczennicy z pomocą rodziców i asystenta kulturowego lub 
innych osób znających język pierwszy ucznia/uczennicy.  
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• Pomagać w rozumieniu poprzez upraszczanie tekstów 
matematycznych tak, aby uczniowie mieli łatwiejszy dostęp do 
informacji. 

• W zadaniu każde zdanie zapisywać w oddzielnej linii. 
• Budować rusztowanie, aby uczeń miał jak najwięcej autonomii 

w wykonaniu zadania. 
• Uczyć głośnego odczytywania zadania. 
• Uczyć strategii czytania zadań: ilustrowania informacji, 

odgrywania ról, odnoszenia informacji do tego co już znają.  
• Uczyć systematycznie i celowo słownictwa specjalistycznego oraz 

ogólnego. 
• Uczyć czytania i rozumienia poleceń. 
• Uczyć budowania pytań oraz odpowiadania na nie. 
• Zwracać uwagę na trudności kontekstowe zadań matematycznych. 
• Brać pod uwagę poprzednie doświadczenie edukacyjne 

uczniów/uczennic. 
• Być zainteresowanym/zainteresowaną sytuacją rodzinną 

uczniów/uczennic z doświadczeniem migracji. 
• Unikać stereotypów kulturowych. 
• Wyjaśniać różnice kulturowe w kontekście matematycznym. 
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Rozwijanie słownictwa  
 
Z jednej strony, ucząc języka edukacji szkolnej, zwracamy uwagę 

na dwa najważniejsze jego elementy: słownictwo i struktury językowe, 
które pozwalają na jego użycie, będąc jednocześnie wyznacznikiem stylu 
typowego dla specjalistycznych publikacji, w tym podręczników 
szkolnych. Z drugiej strony zasób słownictwa w czynnym i biernym 
słowniku ucznia ma niewątpliwy wpływ na proces rozumienia i tworzenia 
wypowiedzi, co niewątpliwie wiąże się z efektywnością procesu 
kształcenia, a także sukcesem edukacyjnym uczniów. 

 
Wiele już wiadomo na temat wczesnego rozwoju języka, 
a w szczególności jak ważne jest to, aby starsi członkowie rodziny 
otaczali małe dzieci językiem mówionym i pokazywali jak ważny jest 
język. Prawdą jest również, że przez całe późniejsze życie znacznie 
łatwiej jest dzieciom rozwijać słownictwo, gdy poznają nowe terminy 
także w kontekście wypowiedzi ustnej, z wieloma powtórzeniami 
i konkretnymi odniesieniami. Jednak, aby stać się kompetentnymi 
użytkownikami języka, dzieci muszą poszerzać swoje słownictwo 
przekraczając granicę tego, czego używają w wymianie ustnej 
w domu lub z przyjaciółmi. W rzeczywistości większość słów, 
których potrzebują, napotkają poprzez czytanie i uczenie się nowych 
treści. Są to często słowa, które znajdują się w tekstach pisanych lub 
używane są w szkole, choć rzadko są one wypowiadane przez 
uczniów. W tym przypadku wiele zależy od nauczycieli, którzy 
pomagają uczniom budować świadomość i zainteresowanie 
nieznanymi im terminami, opracowują strategie pomagające uczniom 
w nauce nowych słów i zwrotów oraz w zapewnianiu odpowiednich 
kontekstów do ich używania (Blachowicz i in. 2013: 1). 
 
Czym zatem różni się słownictwo charakterystyczne dla języka 

edukacji szkolnej od słownictwa poznawanego na co dzień, słownictwa 
w ogóle. Warto w tym miejscu przywołać podział słownictwa 
zaproponowany przez Beck i współautorów (Beck, McKeown 2007; 
Beck, McKeown, Kucan 2013). Przywołani badacze podzielili 
słownictwo na trzy grupy/poziomy 
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Poziom 1. obejmuje słownictwo używane w codziennej komunikacji. 
Uczniowie i uczennice poznają je w trakcie nieformalnej konwersacji 
z koleżankami i kolegami (w szkole i poza nią), a także nauczycielami 
i wszystkimi innymi osobami, np. w sklepie, na placu zabaw, na boisku, 
w świetlicy, stołówce, restauracji itd. 
 
Poziom 2. mieści w sobie słownictwo używane rzadziej. Z jednej strony 
są to słowa, które pojawiają się w bardziej wyspecjalizowanych 
sytuacjach na różnych lekcjach (słownictwo międzyobszarowe), np. 
argumentować, argument, wniosek, wnioskować, wnioskowanie, 
porównywać, analizować, uzasadniać, alternatywa, alternatywny, 
sekwencja itd. Z drugiej takie, które posiadają więcej niż jedno znaczenie, 
aktualizowane w zależności od kontekstu, w którym zostają użyte, np. 
porównanie, dodawanie, koresponduje, reaguje, skoncentrowany. Niech 
za ilustracje zjawiska posłuży porównanie, które jest wykorzystywane w 
języku codziennej komunikacji dosyć często (Ciekawe, kto jest wyższy? 
Chodź porównamy…). Czasem w sytuacjach komunikacyjnych 
dotyczących porównywania czasownik wskazujący na czynność 
porównywania zastępowany bywa przez inne, zrozumiałe w kontekście, 
np. Ciekawe, kto jest wyższy? Chodź sprawdzimy…. Porównywanie 
obecne jest na różnych przedmiotach szkolnych: na matematyce 
porównywane są liczby, odcinki, figury geometryczne, na fizyce 
prędkości, na geografii wysokość na poziomem morza, na muzyce 
wysokość dźwięku, na plastyce kolory itd. Jednocześnie rzeczownikowa 

POZIOM 3

słownictwo 
silnie 

powiązane 
z dziedziną 

wiedzy

POZIOM 2

słownictwo często 
używane, 

pojawiające się w 
rożnych dziedzinach

POZIOM 1
słownictwo używane w codziennej 

komunikacji
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forma porównanie jest terminem, który pojawia się na języku polskim 
i tam właśnie jest precyzyjnie definiowane jako środek stylistyczny, 
konstrukcja semantyczna, która pełni określoną funkcję. Podobnie jest 
z dodawaniem, które może pojawiać się w sytuacjach codziennych (Dodaj 
jeszcze jedno jajko…), na różnych przedmiotach szkolnych (Dodaj jeszcze 
jeden argument…; Dodaj jeszcze trochę wody do probówki…), ale na 
matematyce jest jednym z podstawowych, precyzyjnie określonym 
działaniem matematycznym. 
 

Poziom 3. obejmuje słownictwo, które możemy uznać za terminy 
specjalistyczne ściśle powiązane z dziedzinami wiedzy. Są one jednym 
z wyznaczników stylu naukowego. W tekstach naukowych pełnią funkcję 
wyrażania specjalistycznych pojęć. Paradoksalnie, choć stanowią jedynie 
25% jednostek leksykalnych spotykanych w tekstach naukowych, 
„zajmują centralne miejsce w zasobie leksykalnym języka naukowego 
(Gajda 1999: 51).  

Stanisław Gajda, biorąc pod uwagę frekwencję, dzieli leksykę 
tekstów naukowych w następująco (Gajda 1999, s. 51): 
 

 
 

Przy czym wspólna dla wszystkich języków funkcjonalnych leksyka 
neutralna, w języku naukowym odwołuje się do abstrakcyjnego, 
klasowego znaczenia leksemów. W tekstach naukowych stosunkowo dużą 
reprezentację mają także środki językowe, które wskazują na logiczny 
porządek tekstu oraz autorską ocenę przekazywanych informacji (środki 
więzi), a także elementy modalne, wprowadzające komentarze. 

język naukowy

leksyka nautralna terminy elemeny modalne środki więzi
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S. Gajda, analizując leksykę tekstów naukowych, zwraca uwagę na 
współistnienie słownictwa książkowego (w tym przypadku to głównie 
internacjonalizmy, np.: argument, interpretować, dokumentować, obiekt, 
kryterium, alternatywa; cytaty, np. nota bene; wyrażenia przyimkowe, 
np.: na gruncie, z jednej strony, z pomocą; czasowniki analityczne, np. 
poddać analizie), a także leksyki ogólnonaukowej, tzw. półterminów, 
które są wspólne dla różnych dyscyplin, np. światło, temperatura, życie 
itp. Jednak centrum leksyki naukowej stanowi terminologia, „która 
oddziaływuje na swoje otoczenie, bardziej peryferyjne warstwy – leksykę 
ogólnonaukową i książkową (Gajda 1999: 51). 
Dlaczego jednak w ogóle przywołujemy tu język i styl naukowy? Jak 
pisze przywoływany już S. Gajda  
 

Termin „język naukowy” nie jest jednoznaczny. […] Właściwie zamiast 
o języku naukowym należałoby mówić o wielu podjęzykach naukowych 
poszczególnych dyscyplin, bo każda wypracowuje swój język – system 
pojęć […]. Odpowiednio można mówić o takich podjęzykach naukowych, 
jak: teoretyczny, praktyczny, dydaktyczny i popularnonaukowy (Gajda 
1982: 100-101). 
 

Podręcznik szkolny zatem staje się gatunkiem, podlegającym rygorom 
stylu naukowego w jego odmianie dydaktycznej. Charakteryzuje się on 
w zakresie używanego języka wykorzystaniem kodu naturalnego 
w jego odmianie dydaktycznej ze znacznym nasyceniem pojęciami 
(por. Gajda 1982, tabela Systematyka gatunków naukowych). Zdaniem 
Jolanty Nocoń: 
 

Styl podręcznika szkolnego i w ogóle postać językowa każdego tekstu 
edukacyjnego kształtują się w specyficznej sytuacji konfliktu. Z jednej 
strony w szkole przekazywana jest naukowa, a nie potoczna wiedza 
o świecie, co wymaga użycia odpowiedniego języka-narzędzia; z drugiej 
- odbiorca-uczeń to osoba, którą charakteryzują istotne ograniczenia 
kompetencyjne (poznawcze i komunikacyjnojęzykowe), i język nauki 
niekoniecznie może być tu najtrafniejszym nośnikiem treści […] 

Autor tekstu dydaktycznego jest zatem zmuszony szukać 
kompromisowego sposobu językowo-stylowej realizacji tekstu 
i odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: na ile możliwe jest 
posłużenie się rejestrem naukowym, a w jakim stopniu musi on zostać 
zastąpiony innym rejestrem języka (ogólnym lub popularnonaukowym), po 
to, by przekaz nie okazał się niekomunikatywny? Sytuację komplikuje 
i to, że zasób wiedzy i kompetencja językowa ucznia zmieniają się 
wraz z wiekiem i za tymi zmianami powinien podążać także język i styl 
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podręcznika. Nie istnieje zatem jakiś uniwersalny sposób mówienia 
do ucznia, który mógłby być stosowany w przeciągu całej edukacji 
szkolnej. I jeszcze jeden czynnik utrudniający autorowi podręcznika 
zadanie: tekst dydaktyczny w swym kształcie językowym powinien 
także stymulować rozwój kompetencji językowej ucznia, nie może więc 
być mowy o całkowitym dostosowaniu się do poziomu języka ucznia, 
ale jedynie o nieprzekraczaniu bariery, poza którą tekst traci sens dla 
odbiorcy (Nocoń 2009: 53-54). 

 

Ze względu na znaczenie terminów dla rozumienia tekstów naukowych, 
a także tworzenia wypowiedzi naśladujących styl naukowy, które to 
działania są charakterystyczne dla nauczania szkolnego, niezwykle ważna 
jest znajomość strategii, technik i metod służących organizacji procesu 
wprowadzania nowego słownictwa, a także ułatwiania jego przyswajania 
i zapamiętywania. 

Dotychczas nie prowadzono w Polsce badań nad frekwencja 
terminologii charakterystycznej dla macierzystych dyscyplin 
w podręcznikach szkolnych do przedmiotów ścisłych. Przywołać można 
tylko wyniki podobnych badań, pokazujących stopień trudności 
wybranych podręczników do literatury i języka (na różnych etapach 
edukacyjnych) ze względu na obecność w nich wyrazów trudnych, w tym 
terminologii specjalistycznej (Gajda, Słodzińska 1991). Z badań tych 
wynika, iż stopień trudności języka podręczników szkolnych nieznacznie 
tylko różni się od stopnia trudności podręczników akademickich (czasem 
nawet je przewyższa) i badanych tekstów naukowych. Podręczniki 
szkolne (bez względu na poziom edukacyjny) okazały się też znacznie 
trudniejsze od tekstów popularnonaukowych (por. Gajda, Słodzińska 
1991: 132). Analizy frekwencyjne słownictwa specjalistycznego 
w podręcznikach do matematyki i innych przedmiotów ścisłych (Bailey 
i in. 2004; Butler i in. 2004; Scott, Flinspach i Vevea 2011), w zależności 
od przyjętych założeń4 pokazują różne nasycenie podręczników 
terminami.  Wynika z nich jednak, że w klasie czwartej i piątej 
amerykańskiej szkoły uczeń spotyka na lekcjach matematyki ponad 4000 
nowych słów (Blachowicz i in. 2013, s. 108) 

Warto w tym miejscu spojrzeć na słownictwo z innej jeszcze 
perspektywy – perspektywy słownika, z którym przychodzi do szkoły 
każde dziecko. Jest to jego bagaż, zasób, doświadczenie językowe 
wyniesione z domu, z kontaktów z najbliższym otoczeniem. Jak dowodzą 
                                                 
4 Różnice dotyczą głównie klasyfikacji słownictwa i przydzielania poszczególnych słów do 
terminologii ściśle powiązanej z dyscypliną lub międzyobszarowej, ogólnoakademickiej. 
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badania to, z jakim kodem dziecko przychodzi do szkoły – rozwiniętym 
czy ograniczonym – może warunkować jego przyszły szkolny sukces lub 
porażkę (Bernstein 1990; Baker, Simmons i Kame'enui 1997). Badania 
amerykańskie z kolei pokazują, w jakim tempie i kontekście buduje się 
słownikowy zasób dziecka. Przyjrzyjmy się kilku danym: 

1. Liczba słów, których uczą się uczniowie jest bardzo różna: od 2 
do 8 słów dziennie; od 750 do nawet 3000 przez rok. 

2. Język angielski reprezentowany w podręcznikach szkolnych 
w klasach 3-9 zawiera 88 533 odrębne rodziny wyrazów (Nagy i 
Anderson 1984).  

3. 88 533 rodziny wyrazów daje w sumie około 500 000 odrębnych 
graficznie typów słów, w tym nazwy własne. 

4. Mniej więcej połowa z 500 000 słów pojawia się raz lub mniej 
w miliardach słów w tekstach (Nagy & Anderson, 1984). 

5. W klasach od 3-12, przeciętny uczeń może nauczyć się około 3000 
nowych słówek każdego roku, jeśli czyta od 500 000 do miliona 
słów tekstu w roku szkolnym (Nagy & Anderson, 1984).  

6. Oczekuje się, że w klasach 1-3 słownictwo uczniów o niekorzystnej 
sytuacji ekonomicznej zwiększy się o około 3000 słów rocznie, 
podczas gdy słownictwo uczniów należących do klasy średniej 
zwiększy się o około 5000 słów rocznie. W klasach 3-7 zasób 
słownictwa uczniów w przybliżeniu podwaja się (Sprenger 2013, 
Kindle Locations 167-168). 

Choć znajomość słownictwa ma niewątpliwy wpływ na poziom 
rozumienia tekstu, w polskiej literaturze przedmiotu problematyka 
zaplanowanej pracy nad jego wprowadzaniem jest właściwie nieobecna. 
Nauczyciele wiedzą, że w praktyce szkolnej powinni wykorzystywać albo 
tok „od ogółu do szczegółu”, albo „od szczegółu do ogółu”, brakuje 
jednak ćwiczeń wpisujących się w wybraną drogę postępowania. Brak 
rozwiązań metodycznych może sugerować, że dominuje tu proste 
zapamiętywanie poprzedzone objaśnieniem pojęcia. Analiza 
obowiązujących, a także dawniejszych podręczników szkolnych, 
pokazuje, że wprowadzaniu terminu towarzyszy jego objaśnienie oraz 
zestaw ćwiczeń sprawdzających typu: wskaż, zaznacz, podkreśl, znajdź. 
Nie ma natomiast w polskich podręcznikach ćwiczeń utrwalających sam 
termin. 

Przegląd literatury zachodniej pokazuje natomiast, że tam sytuacja 
wygląda zgoła inaczej. Planowe rozwijanie języka edukacji szkolnej jest 
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jednym z kluczowych elementów edukacji językowej, co znajduje 
poświadczenie w wielu podstawowych dokumentach organizujących 
proces edukacyjny, np. w curriculach obowiązujących w wielu stanach 
Ameryki Północnej (Teaching Academic Content 2014: 13), a także 
dokumentach Unii Europejskiej. 

Podstawowe założenie to przekonanie o nierozerwalnym związku 
między biernym i czynnym zasobem słownictwa ucznia a poziomem 
rozumienia tekstu. Z przekonania tego wynika konsekwentne 
wprowadzanie, a następnie ćwiczenie nowego słownictwa (tu szczególnie 
z poziomu 2. i 3.). Badacze zwracają uwagę, że, aby uczniowie mogli 
czerpać korzyści z zasobu językowego, nie wystarczy po prostu 
wprowadzenie nowego słownictwa i jego objaśnienie. Krótko mówiąc, 
jakość procesu wprowadzania nowego słownictwa i praca nad nim, ma 
znaczenie (Dugan 2004: 7). Wielu autorów zwraca także uwagę 
na znaczenie kontekstu w uczeniu się i zapamiętywaniu nowych słów:  

 
Tradycyjna lekcja z przedmiotów ścisłych często zaczyna się 
od prezentacji przez nauczyciela nowych terminów i prośby o ich 
zapisanie, a następnie odszukanie definicji w słowniku lub specjalnej 
części podręcznika, połączenia terminu z definicją albo ułożenia zdania 
z nowo poznanym terminem. W tym modelu nauczania, słowa są często 
prezentowane w izolacji. Uczniowie są sprawdzani ze znajomości terminu, 
bez odwołania do rozumienia pojęcia. Takie tradycyjne strategie wynikają 
z założenia, że uczniowie przyswajają znaczenia wielu terminów 
naukowych po prostu przez pisanie słów i ich definicji. Tymczasem dla 
wielu uczniów mówiących po angielsku terminy naukowe brzmią jak 
zupełnie nowy język, a dla uczących się języka angielskiego to jest nowy 
język. Jednym z elementów edukacji w obszarze przedmiotów ścisłych 
jest uczenie, w jaki sposób używać języka naukowego do przekazywania 
znaczeń. „mówić naukowo”, aby przedstawić problemy na piśmie lub 
mówić o kwestiach, w których „naukowość” jest istotna (Carrier 2011: 1). 
 

Dla wprowadzania nowego słownictwa, oprócz kontekstu, 
kluczowe znaczenie ma atrakcyjność. Badania prowadzone przez 
amerykańskich badaczy (Carlo i in. 2004; Lesaux i in. 2010; Lesaux, 
Kieffer, Kelley i Harris 2014) pokazały, że praca nad tą samą leksyką, 
przy użyciu różnorodnych ćwiczeń, daje pozytywne efekty w zakresie 
słownictwa, czytania i rozwoju języka. W tym miejscu można przytoczyć 
setki prac pokazujących związek między poziomem słownictwa 
należącego do języka edukacji szkolnej a szkolnym sukcesem uczniów. 
Dowodem na zakorzenienie tego przekonania w edukacji są bardzo liczne 
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publikacje pokazujące w praktyce, jak należy pracować ze słownictwem. 
Przyjęty i popularyzowany tok postępowania pokazuje, że jednym 
z elementów procesu jest powtarzanie – używanie wprowadzanych 
terminów w różnych konfiguracjach tak, aby wytworzyło się trwałe 
połączenie w korze mózgowej. Jak już wspomniano, pozycji takich jest 
bardzo dużo. Jako przykład przywołamy tylko kilka z nich. Koniecznie 
trzeba jednak zaznaczyć, że wielu autorów kieruje swoje publikacje także 
do nauczycieli pracujących z uczniami, dla których język angielski nie jest 
językiem pierwszym, choć podkreślają oni, że proponowane strategie 
dobrze służą rozwijaniu języka edukacji szkolnej wszystkich uczniów.  
 
Strategie i techniki wprowadzania nowego słownictwa 
 
Przykład 1. – wprowadzanie słownictwa neutralnego 
 
Instrukcja postępowania – typowe działania 

1. Wybierz krótki, angażujący fragment tekstu informacyjnego, który 
zawiera słownictwo akademickie (język edukacji szkolnej). 

2. Wybierz niewielki zestaw słownictwa specjalistycznego (6-8 słów), 
aby zająć się nim bardziej szczegółowo w ciągu kilku najbliższych 
dni. 

3. Ucz słownictwa specjalistycznego (poziom 2. i 3.) na wiele 
sposobów (pisanie, mówienie, słuchanie).  

przykładowe działania:  
• używaj przyjaznych definicji, dobrych i złych przykładów, 

konkretnych reprezentacji obiektów/terminów 

 
 
TECHNIKA - MAPA SŁÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIGANTYCZNY 

definicja 
coś bardzo dużego 

synonimy 
ogromny, kolosalny, 

bardzo duży, 
gigantyczny 

antonimy 
mały, drobny, tyci 

przykłady 
dinozaur, samolot, 
okręt, wieżowiec 

nie-przykłady 
mrówka, dziecko, 

ziarenko 
 



 72 

 
 

 
 

• stwarzaj okazje do używania nowego słownictwa: 
odpowiadanie na pytania, dyskusja; różnej długości 
wypowiedzi na piśmie 

• proponuj rożne aktywności, które wydłużą kontakt z nowym 
słowem: krzyżówki, szarady, szkicowanie, rysowanie. 

4. Ucz strategii uczenia się słów, aby pomóc uczniom samodzielnie 
zrozumieć znaczenie 

• przykładowe działania:  

- domyślanie się znaczenia z kontekstu,  
- wyprowadzanie znaczenia z budowy słowotwórczej,  
- szukanie odpowiedników w innych językach. 

5. W sposób przemyślany wykorzystuj dodatkowe narzędzia – krótkie 
filmy, wizualizacje i schematy graficzne – aby pomóc uczniom 
zrozumieć treści i zapamiętać słownictwo. 

6. Przekazując treści, objaśniaj wprost słownictwo z 3. (słownictwo 
specjalistyczne) i 2. poziomu (słownictwo międzyobszarowe). 

7. Codziennie stwarzaj okazje do rozmowy w parach (małych 
grupach) na temat poznawanych treści. 

8. Zapewnij możliwości pisania, aby poszerzać możliwości uczenia 
się i rozumienia treści. 

9. Wspieraj uczniów z trudnościami (Teaching Academic Content 
2014, 13-76). 

 
Przykład 2. – wprowadzanie słownictwa naukowego/terminów 
naukowych 
 

1. Stwarzaj uczniom okazję do używania potocznego języka 
i tłumaczenia wypowiedzi (tam i z powrotem) z użyciem 
specjalistycznego słownictwa („Interjęzyk” - Interlanguage) 

2. Wspieraj uczących się poprzez uzupełnianie ustnych objaśnień 
wizualnymi (rysunki, diagramy, ilustracje). 

3. Stosuj karty z objaśnieniami do czytania (Reading science text 
cards) – prawda/fałsz; zgadzam się/nie zgadzam się; połącz w pary; 
stwórz sekwencje; pogrupuj. 
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4. Twórz listy słów/banki słów. 
5. Wykorzystuj gry słowne (bingo, szarady, scrabble). 
6. Analizuj budowę wyrazów – wnioskowanie o znaczeniu na 

podstawie przedrostków, przyrostków, innych składowych wyrazu. 
7. Wspieraj objaśnianie schematami (Carrier, 2011). 

 

 
 

 

Przykład 3. – wprowadzanie nowego słownictwa 
 

1. Podaj opis, wyjaśnienie lub przykład nowego terminu.  
2. Poproś uczniów o powtórzenie opisu, wyjaśnienia lub przykładu 

„własnymi słowami”.  
3. Poproś uczniów, aby skonstruowali obraz, symbol lub grafikę 

przedstawiającą słowo. 
4. Regularnie angażuj uczniów w działania, które pomagają im 

uzupełnić wiedzę na temat terminów zawartych w ich zeszytach.  
5. Czasami proś uczniów, aby omówili ze sobą terminy.  
6. Angażuj uczniów w gry, które pozwalają im bawić się terminami 

(Marzano, Pickering (2005). 
 

Wymienione kluczowe elementy strategii nabywania nowego słownictwa 
są następnie obudowane przykładami technik, działań, ćwiczeń, które 
dopasowane są do poszczególnych kroków (por. m.in. Carleton, Marzano 
2010; Marzano, Pickering 2005; Yopp, Yopp, Bishop 2009, Blachowicz, 
Fisher, Ogle i Watts Taffe 2013; Sprenger 2013). Poniżej zaprezentowano 
przykładowe ćwiczenia/karty pracy 

SYNONIM DEFINICJA

ZDANIE ILUSTRACJA

SŁOWO
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Objaśnianie z wykorzystaniem rysowania 

 

TERMIN Na ile rozumiem 1 2 3 4 5 przedm
iot 

OBJAŚNIENIE 

 

 

 

RYSUNEK/SYMBOL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

źródło: Marzano, Pickering 2005, s.19. 
 
 

Objaśnianie z wykorzystaniem porównywania 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ...……………………….. i ……………..………….. są podobne, 
ponieważ (oba)  

• …………………………………………………………………. 
• ………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………… 
• …………………………….. i ………………..……….. są różne, 

ponieważ (oba)  
• ………………… jest ……………………ale …………... 

jest................................ 
• ………………… jest ……………………ale …………... 

jest................................ 
• ………………… jest ……………………ale …………... 

jest................................ 
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źródło: Marzano, Pickering 2005, s. 40. 
 

Objaśnienie z wykorzystaniem różnic i podobieństw (np. diagram Vena) 

 
 

 
źródło: Marzano, Pickering 2005, s. 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

termin 

różne 

różne 

różne różne                                                                                       
 
                            
nn 
 
 
 
 
 

różne 

różne 

podobne 

podobne 

podobne 
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źródło: Marzano, Pickering 2005, s. 43. 
 
 

Objaśnianie z wykorzystaniem modelu Frayera 

 

 
źródło: Yopp, Yopp, Bishop 2009, s. 131. 

Objaśnianie z wykorzystaniem własnego doświadczenia 

 
źródło: Yopp, Yopp, Bishop 2009, s. 132. 
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Jednym z bardzo popularnych elementów wykorzystywanych 
w nauczaniu słownictwa jest wizualizacja, ilustrowanie, rysowanie. 
W 2007 roku przeprowadzono badania sprawdzające skuteczność 
oddziaływania metod wizualnych na poziom i tempo opanowywania 
nowego (także specjalistycznego) słownictwa. Wyniki pokazały 
konieczność łączenia różnych technik pracy, uwzględniających także 
elementy leksykalne, semantyczne i pragmatyczne (Dockrell, Braisby, 
Best 2007: 577) 

Zatem, jak pomóc uczniom poznawać, rozumieć i zapamiętywać 
nowe słownictwo (Yopp, Yopp, Bishop 2009) 

1. Zachęcaj do rozwijania języka pierwszego. Znacznie łatwiej 
nauczyć się nowej nazwy dla znanego pojęcia niż uczyć się 
nowego pojęcia. 

2. Buduj bezpieczną atmosferę do używania nowego języka. 
3. Proponuj autentyczne sytuacje, autentyczne powody do używania 

języka z nauczycielem i/lub innymi uczniami/uczennicami. 
4. Korzystaj z dotychczasowej wiedzy i doświadczenia 

ucznia/uczennicy; buduj połączenia między tym, co znane i tym, 
co nowe. 

5. Poznawaj uczniów/uczennice i wykorzystuj ich zainteresowania.  
Znacznie łatwiej jest mówić o tym, co fascynuje. 

6. Buduj modele i rusztowania jako wsparcie dla użycia języka. 
7. Wykorzystuj podobieństwa/ pokrewieństwa między językami. 
8. Wykorzystuj realia, wizualizacje, pantomimę, gesty i inne 

pozajęzykowe sposoby pokazywania znaczenia, by uczynić 
zrozumiałym to, co nowe. 

9. Wprowadzaj nowe słowa w bogatym kontekście, który wesprze 
objaśnianie znaczenia. 

10. Stwarzaj okazje do licznych interakcji, używania nowych słów 
szczególnie w kontekście powiązanym z poznawanym tematem. 
Praktykowanie słownictwa należącego języka edukacji szkolnej 
jest bardzo ważne. 

11. Nie spiesz się. Daj uczniom czas na uporządkowanie myśli 
i „ubranie” ich w słowa.  

12. Stawiaj poprzeczkę wysoko dla wszystkich uczniów, a także dla 
siebie. Celem pracy powinno być głębokie rozumienie znaczenia 
nowych słów i rozwijanie krytycznego myślenia. 
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Staraj się nie popełniać podstawowych błędów: 
1. Wprowadzać zbyt wielu nowych słów jednocześnie. 
2. Uczyć nowych słów poza kontekstem. 
3. Oczekiwać od uczących się zapamiętania nowych słów po 

jednorazowej ekspozycji. 
4. Uczyć słownictwa w powtarzalny, nudny sposób, którego uczący 

się chcą uniknąć. 
5. Całkowicie pomijać ten aspekt nauczania. 
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Kulturowe aspekty matematyki w wielokulturowej klasie 
 

Pytania o uniwersalność ludzkiego myślenia stawiają 
psychologowie, kognitywiści, filozofowie i inni badacze. Mamy 
tendencję do zamykania się we własnym świecie i niedostrzegania, że 
gdzie indziej może być inaczej. 

Chińczycy wierzą, że wszystko nieustannie się zmienia, ale zawsze 
wraca do wcześniejszego stanu. Patrzą na wiele zdarzeń jednocześnie, 
szukają zależności między rzeczami i uważają, że niemożliwe jest 
zrozumienie części bez zrozumienia całości. Świat ludzi z Zachodu jest 
prostszy, bardziej deterministyczny. Mieszkańcy tego świata nie patrzą na 
szerszy obraz, lecz koncentrują się na najbardziej rzucających się w oczy 
obiektach i ludziach. Wydaje im się, że mają kontrolę nad zdarzeniami, 
ponieważ znają zasady rządzące zachowaniami obiektów. 

Matematyka uważana jest często za język uniwersalny. Okazuje się 
jednak, że ta uniwersalność ma ograniczenia kulturowe. W matematyce 
uniwersalne jest to, że każde społeczeństwo ma systemy liczenia, miary, 
sposoby określania położenia w przestrzeni, rysuje, buduje i wyjaśnia. 
(Bishop, 1988 za Dasen, Gajardo, Ngeng, 2005) Różnice kulturowe 
występują w innych obszarach i dotyczą sposobów rozwiązywania 
problemów, sposobów zapisu, kontekstualizacji zadania i innych i to one 
mają mieć wpływ na uczenie się matematyki w klasach wielokulturowych 
oraz mogą być barierą w procesie poznania.  

Etnomatematyka to dziedzina nauki badająca relację pomiędzy 
matematyką a kulturą. Zajmuje się ona także analizą kompetencji 
matematycznych w perspektywie kulturowej. Problemy związane z tą 
perspektywą zaobserwowano w szkole w momencie, gdy pojawili się 
w niej uczniowie z innych kręgów kulturowych, którzy mieli problemy 
z rozwiązywaniem zadań matematycznych. Jak podkreśla Ubiratan 
D’Ambrosio (2005:5) każde dziecko przychodzi do szkoły ze swoją 
etnomatematyką. Intensywne migracje i uczenie klas, w których są 
uczniowie z różnych kultur zmusza do poszukiwania skutecznych metod 
uczenia matematyki w takim kontekście. W związku z tym pojawiły się 
pytania, w jaki sposób te „problemy kulturowe” zintegrować 
w programach szkolnych tak, aby było to wzbogacające dla wszystkich 
uczniów. Uczniowie polscy mogą wiele nauczyć się od swoich 
cudzoziemskich kolegów i koleżanek, a także od polskich dzieci, które 
uczyły się za granicą i na odwrót.  
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Pokazanie, że cyfry można zapisywać inaczej niż w polskiej szkole 
poszerzy wiedzę ucznia i otworzy go na inny świat. 
 

EU 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
arabski ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ 
perski/urdu ٣ ٢ ١ ٠ ۴ ۵ ۶ ١٠ ٩ ٨ ٧ 
hindi ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
tamilski ௦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰ 
chiński � � � � � � 	 � � � 
 

 

Możemy pokazać uczniom/uczennicom, jak liczy się na palcach 
w Chinach i że jest to odmienne od liczenia, jakie mamy w Polsce. 
 

 
 
Interesująca może być także refleksja na temat liczebników i sposobu ich 
odczytywania: 
 

• w Polsce 86 przeczytamy: osiemdziesiąt sześć; 
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• we Francji przeczytamy: quatre-vingt-six, czyli cztery-
dwadzieścia-sześć; 

• w Chinach 86 przeczytamy: �
	, czyli osiem dziesięć 
sześć; 

• w Niemczech 86 przeczytamy: sechsundachtzig, czyli sześć 
i osiemdziesiąt; 

• Rosjanie mają specjalną nazwę dla 40 – сорок (czyt. sorok); 
 

Jeśli w naszej klasie są uczniowie chińscy, warto zastanowić się, jak 
tworzy się kolejne liczby w ich języku 
 

Tworzenie 
liczb 

(język chiński) 


� 11 


� 12 


� 13 

�
 20 

�


� 21 

�
 30 

�


� 31 

�


� 32 

�
 40 

�
 50 

	
 60 
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�
 70 

�
 80 

�
 90 

� 100 

�� 1,000 

 

Pokazanie polskim dzieciom sposobu mnożenia stosowanego w chińskiej 
czy angielskiej szkole może być interesującym doświadczeniem i nawet 
ułatwić niektórym liczenie.  
 
 

 
Fig. 10. Różne sposoby zapisu mnożenia, źródło: Mendoça Diaz C., Enseigner les 
mathématiques avec des écoliers non ou peu francophones 
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https://study.com/academy/lesson/what-is-the-chinese-multiplication-method.html 
 

 

Możemy również przyjrzeć się, jakimi miarami dzieci mierzyły, ważyły 
w swojej szkole i w życiu codziennym  
 

Standardowymi jednostkami sytemu angielskiego są: 
długość/odległość: mila, jard, stopa, cal 
waga/ciężar: cetnar, stone, funt i uncja 
objętość: galon, kwarta, pint 

Amerykanie wśród jednostek objętości mają jeszcze 
np. filiżankę, czyli cup. 
Amerykanie mierzą płyny galonami, ale materiały 
sypkie (np. zboże) buszlami. Dodatkowo 1 galon 
amerykański to nie tyle samo, co 1 galon angielski. 

 

Zachęcamy wszystkich i uczniów, i nauczycieli, do poznawania, jak 
wygląda, wydawałoby się ta sama, matematyka w krajach skąd pochodzą 
uczniowie i uczennice.  

Czy różnice kulturowe mają wpływ na zdolności matematyczne?  
Dlaczego uczniowie azjatyccy osiągają bardzo dobre wyniki 
w matematyce w swoim kraju, a Uczniowie z Chin czy Korei uważani są 
za bardzo dobrych matematyków. Obydwa kraje te w testach PISA 
osiągają bardzo dobre wyniki. Badacze poszukiwali odpowiedzi na 
pytanie, co decyduje o tych rezultatach. Stwierdzili oni (Stevenson i 
Stigler 1992; Fischer 2002 za Dasen, Gajardo, Ngeng 2005), że jest to 
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wynikiem przede wszystkim bardzo regularnego, przejrzystego systemu 
liczenia. Drugim czynnikiem jest waga, jaką przywiązuje się do edukacji, 
a w niej do matematyki oraz zadań domowych, których jest bardzo dużo 
w chińskich i koreańskich szkołach. W krajach zachodnich uważa się, że 
matematyka jest trudna i trzeba mieć do niej talent. Powoduje to spadek 
motywacji do nauki. W kulturze azjatyckiej, jeśli uczeń ma problem z 
matematyką, należy zmienić metody nauczania. Dodatkową różnicą są 
sposoby uczenia tego przedmiotu. W krajach azjatyckich najpierw 
przedstawia się problem matematyczny, bez żadnych wyjaśnień 
a uczniowie następnie go ćwiczą. W Polsce metodyczne podejście 
nauczyciela wygląda, jak wiemy, inaczej. 

Jak podkreślają (Rowlands, Carson, 2002: 94) nie jest możliwe 
uczenie matematyki w oderwaniu od kultury uczącego się. Żeby 
nauczanie matematyki miało sens, musi być osadzone w konkretnej 
rzeczywistości. Dlatego, aby uczniowie zrozumieli poniższe zadania, 
muszą rozumieć kontekst. 
 

 

Dlaczego ogórki są w 
wodzie? 
Co to są ogórki 
kiszone? 
 

 
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Matematyka_z_kluczem_cz1[kl_5][pr_2018]/#p=58 

 

Co to jest kompot? 
Co trzeba ugotować, 
żeby otrzymać 
kompot? 

 
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Matematyka_z_kluczem_cz1[kl_5][pr_2018]/#p=86 

Co to za postaci? 
Co to jest mitologia? 
Co to są gromy? 
Dlaczego Zeus rzuca 
piorunami? 
Co to jest Olimp? 
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Nauczyciele pracujący z uczniami/uczennicami z doświadczeniem 
migracji muszą tę rzeczywistość dzieciom przybliżać, wyjaśniać, inaczej 
ich osiągnięcia z matematyki będą niewielkie a ryzyko porażki szkolnej 
zwiększone.  
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Analiza Podstawy programowej pod kątem kompetencji 
językowych 
 
Podstawowym założeniem, jeśli mówimy o rozwoju języka ucznia 
z doświadczeniem migracji, biorącego udział w zajęciach edukacyjnych 
w ramach systemu szkolnego, jest przekonanie, że nauczyciele wszystkich 
przedmiotów są także nauczycielami języka polskiego. Stwierdzenie to 
sprawdza się również w przypadku uczniów, którzy nie doświadczyli 
migracji, jednak takie podejście do nauczanych przedmiotów jest 
szczególnie istotne, jeśli uczymy dzieci ze szczególnymi potrzebami 
w obszarze znajomości języka.  

Dziecko z doświadczeniem migracji, ucząc się matematyki, uczy 
się także języka polskiego. Część poznawanego słownictwa, jak już 
wcześniej wspomniano, wyjaśniana jest w kontekście przedmiotowym, 
w związku z dyscypliną. Część pojawi się na matematyce, ale także na 
innych przedmiotach, np. dodawanie na matematyce odnosi się do 
matematycznego działania, na chemii dodawane będą kolejne składniki 
doświadczenia, np. odczynniki, na języku polskim uczeń usłyszy Dodaj 
inne określenia, a na plastyce Możesz dodać jeszcze inne kolory.  

Czego zatem, oprócz matematyki, może nauczyć matematyk 
dziecko na lekcjach matematyki. 
 



 

ZAPIS PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ5 

SŁOWNICTWO ZAGADNIENIA 
JĘZYKOWE 

 
Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech 

wielkościowych 
 

Uczeń:  
określa i prezentuje 
wzajemne położenie 
przedmiotów na 
płaszczyźnie i w 
przestrzeni; określa i 
prezentuje kierunek ruchu 
przedmiotów oraz osób;  
określa położenie 
przedmiotu na prawo/na 
lewo od osoby widzianej z 
przodu (także 
przedstawionej na 
fotografii czy obrazku) 

na/w prawo, 
na/w lewo, 
z przodu, 
przed, 
za, 
z tyłu, 
z boku, 
obok, 
niżej, 
wyżej 

wyrażenie przyimkowe; 
łączliwość przyimków z 
określonymi przypadkami 
rzeczownika, np. przed, za, 
na, pod z narzędnikiem; obok 
z dopełniaczem 

porównuje przedmioty pod 
względem wyróżnionej 
cechy wielkościowej np. 
długości czy masy 

krótszy, 
dłuższy, 
lżejszy, 
cięższy, 

przymiotnik; 
odmiana przez rodzaje; 
funkcja przymiotnika; 
stopniowanie przymiotników 

posługuje się pojęciami: 
pion, poziom, skos 

pion, 
pionowy, 
pionowo, 
skos, 
ukośny/skośny, 
ukośnie/skośnie 
poziom, 
poziomy, 
poziomo 

tworzenie rzeczowników od 
przymiotników/ 
przymiotników od 
rzeczowników; 
tworzenie przysłówków;  
funkcja przymiotnika; 
funkcja przysłówka 

 
Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności 

 

                                                 
5 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. szkoła podstawowa. Matematyka, 
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/matematyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-
podstawowa-1.pdf. 
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Uczeń: 
liczy (w przód i wstecz) od 
podanej liczby po 1, po 2, 
po 10 itp.;  
odczytuje i zapisuje, za 
pomocą cyfr, liczby od zera 
do tysiąca oraz wybrane 
liczby do miliona (np. 1 
500, 10 000, 800 000) 

zero,  
jeden, 
dwa, 
... 
tysiąc 

liczebniki główne, 
liczba pojedyncza i mnoga 

określa kolejność, 
posługując się liczbą 
porządkową 

pierwsza 
druga 
... 
większa 
mniejsza 

liczebniki porządkowe, 

porównuje liczby;  
porządkuje liczby od 
najmniejszej do 
największej i odwrotnie; 
rozumie sformułowania 
typu: liczba o 7 większa, 
liczba o 10 mniejsza 

liczebniki porządkowe; 
liczebnik z rzeczownikiem w 
związku zgody (pierwsza 
liczba, pierwszej liczby); 
odmiana przez przypadki 
liczebnika z rzeczownikiem; 
stopniowanie przymiotników 

 
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami 

 
Uczeń: 
wyjaśnia istotę działań 
matematycznych – 
dodawania, odejmowania, 
mnożenia, dzielenia 

dodawanie, 
odejmowanie, 
mnożenie, 
dzielenie, 
dodać,  
odjąć,  
pomnożyć/mnożyć, 
razy, 
równa się, 
podzielić/dzielić 
suma, 
różnica 

rzeczowniki 
odczasownikowe; 
koniugacje -am, -asz (dodam, 
dodasz); -ę, -esz (dodaję, 
dodajesz); -ę, -i(y)sz (mnożę, 
mnożysz); 
rekcja biernikowa 
czasowników dodać, odjąć 

rozwiązuje równania z 
niewiadomą zapisaną w 
postaci okienka (uzupełnia 
okienko);  
stosuje własne strategie, 
wykonując obliczenia;  

niewiadoma, 
jedna niewiadoma, 
równa się, 
minus, 
plus, 

liczebniki główne; 
narzędnik (równanie z jedną 
niewiadomą); 
przyimek z biernikiem 
(pomnożyć/podzielić przez 
kogo? co?) 
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posługuje się znakiem 
równości i znakami 
czterech podstawowych 
działań;  

 

podzielić, 
pomnożyć, 
razy 

oblicza sumy i różnice 
większych liczb w prostych 
przykładach typu: 250 + 50, 
180 – 30; 

suma, 
różnica 

liczebniki główne 

 
Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych 
 

Uczeń: 
analizuje i rozwiązuje 
zadania tekstowe proste i 
wybrane złożone 

słownictwo 
występujące w 
zadaniach – 
słownictwo neutralne 

funkcja różnych części 
mowy; 
odmiana w związkach zgody 
i rządu 

 

układa zadania i je 
rozwiązuje 

słownictwo neutralne 
(tekst zadania) 
terminy 
matematyczne, 
symbole 

funkcja różnych części 
mowy; 
odmiana w związkach zgody 
i rządu; 
logika wypowiedzi 

 
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych 

 
Uczeń:  
rozpoznaje – w naturalnym 
otoczeniu (w tym na 
ścianach figur 
przestrzennych) i na 
rysunkach – figury 
geometryczne: prostokąt, 
kwadrat, trójkąt, koło;  
wyodrębnia te figury 
spośród innych figur;  
kreśli przy linijce odcinki i 
łamane 
 

figura geometryczna, 
prostokąt, 
kwadrat, 
trójkąt,  
koło, 
odcinek, 
łamana, 
bok, 
kąt, 
kąt prosty, 
mieć/ma 
równe 

rzeczowniki – rodzaj, liczba, 
odmiana przez przypadki; 
koniugacja czasownika mieć 
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mierzy długości odcinków, 
boków figur 
geometrycznych itp.;  
podaje wynik pomiaru, 
posługując się jednostkami 
długości: centymetr, metr, 
milimetr; wyjaśnia związki 
między jednostkami 
długości; posługuje się 
wyrażeniami 
dwumianowanymi;  
wyjaśnia pojęcie kilometr 

mierzyć/zmierzyć, 
centymetr, 
metr, 
milimetr, 
kilometr 

koniugacja -ę, -i(y)sz 
(czasownik 
mierzyć/zmierzyć); 
tryb rozkazujący (zmierz); 
zdania pytające typu: Ile 
cm/mm/m/km ...? – użycie 
mianownika; 
Jaka jest długość...? – użycie 
dopełniacza; 
Ile wynosi długość...? – 
użycie dopełniacza 

mierzy obwody różnych 
figur za pomocą narzędzi 
pomiarowych; 
oblicza obwód trójkąta i 
prostokąta (w tym także 
kwadratu) o danych 
bokach 
 

linijka, 
obwód, 
trójkąt, 
prostokąt,  
kwadrat, 
bok 

rzeczownik – rodzaj, 
odmiana przez przypadki i 
liczby; 
rekcja czasowników 
obliczyć, zmierzyć (oblicz, 
zmierz (obwód) kogo? 
czego?) 

 
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w 

innych obszarach edukacji 
 

Uczeń: 
klasyfikuje obiekty i różne 
elementy środowiska 
społeczno-przyrodniczego 
z uwagi na wyodrębnione 
cechy 

należy do, 
nie należy do, 
taki sam, 
różny, 
podobny 

konstrukcje porównawcze 
(taki sam jak...) z 
mianownikiem; 
rekcja czasowników: 
należy/nie należy do z 
dopełniaczem 

 

dzieli na dwie i cztery 
równe części, np. kartkę 
papieru, czekoladę; używa 
pojęć: połowa, dwa i pół, 
cztery równe części, 
czwarta część lub ćwierć 

 

pół/połowa, 
dwa i pół, 
równe części, 
czwarta część, 
ćwierć 

użycie dopełniacza (pół, 
połowa, część kogo? czego?) 

wykonuje obliczenia 
pieniężne; zamienia złote 
na grosze i odwrotnie, 
rozróżnia nominały na 
monetach i banknotach, 

złoty/złote, 
grosz/grosze, 
moneta/monety, 
banknot/banknoty 

liczba pojedyncza – liczba 
mnoga; 
liczebniki główne 
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wskazuje różnice w ich sile 
nabywczej  

 

posługuje się jednostkami 
czasu: doba, godzina, 
minuta, sekunda  

 

doba, 
godzina, 
minuta,  
sekunda 

liczebniki porządkowe; 
liczebniki główne; 
odmiana czasownika 
posiłkowego być 

posługuje się kalendarzem  

 

dni tygodnia, 
miesiące 

liczebniki porządkowe; 
rzeczownik (nazwy 
miesięcy) w dopełniaczu; 
rzeczownik (dni tygodnia) w 
mianowniku 

mierzy temperaturę za 
pomocą termometru oraz 
odczytuje ją;  

 

temperatura 
wysoka,  
niska, 
słupek rtęci, 
termometr 
mierzyć 
mierzenie, 
powyżej zera, 
poniżej zera, 
stopień 

liczebniki główne; 
użycie dopełniacza (20 
kogo? czego? stopni); 
przymiotnik w związku z 
rzeczownikiem; 
rekcja biernikowa 
czasownika mierzyć 

dokonuje obliczeń 
szacunkowych w różnych 
sytuacjach życiowych 

około, 
prawie, 
blisko, 
tyle samo, 
podobnie 

użycie dopełniacza w 
konstrukcjach D. + D. 
(gruszek jest tyle samo co 
jabłek) 

waży;  
używa określeń: kilogram, 
dekagram, gram, tona;  
zna zależności między tymi 
jednostkami;  

 

gram/gramy 
dekagram/dekagramy 
kilogram/kilogramy 
tona/tony 
ważyć, 
mniejszy, 
większy 

konstrukcje składniowe to z 
dopełniaczem (kilogram to 
1000 gramów); 
liczebniki główne; 
liczba pojedyncza i mnoga; 
stopniowanie 
przymiotników; 
odmiana czasownika ważyć; 
rekcja biernikowa 
czasownika ważyć 
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odmierza płyny;  
używa określeń: litr, pół 
litra, ćwierć litra;  

 

litr, 
pół litra, 
ćwierć litra, 
dolać, 
odlać, 
przelać, 
wylać 
więcej, 
mniej 

konstrukcje dopełniacz z 
dopełniaczem (litr kogo? 
czego?); 
rekcja dopełniaczowa 
czasownika dolać; 
rekcja biernikowa 
czasowników odlać, przelać, 
wylać; 
derywacja przedrostkowa; 
zaimek liczebny z 
dopełniaczem 

Tabela 2. Korelacja nauczania matematyki i języka polskiego, oprac. własne. 

Zapis podstawy programowej dla kolejnego etapu edukacyjnego wygląda 
nieco inaczej. Autorzy koncentrowali się znacznie bardziej na wskazaniu 
nowych pojęć i terminów, nowych zagadnień matematycznych, które 
powinni poznać uczniowie i uczennice w klasach IV-VIII. Wiele 
terminów/zagadnień uczniowie poznali już, w pewnym stopniu, na 
wcześniejszym etapie (podstawowe działania matematyczne, 
podstawowe figury geometryczne itd.). Czasowniki, które wprowadzają 
podstawowe matematyczne problemy, przywołują podobne językowe 
zagadnienia, które zostały nazwane na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 
Różnice w podejściu do zagadnień matematycznych na poszczególnych 
etapach kształcenia zostały skrótowo przedstawione w podstawie: 
 

Nauczanie matematyki w szkole powinno być dostosowane do 
konkretnego etapu rozwojowego i możliwości intelektualnych uczniów. 
Na I etapie edukacyjnym nauczanie matematyki powinno być 
organizowane w taki sposób, by uczniowie koncentrowali się na 
odniesieniach do znanej sobie rzeczywistości, a stosowane pojęcia 
i metody powinny być powiązane z obiektami, występującymi w znanym 
środowisku. Uczniowie muszą mieć szansę na stosowanie kształconych 
umiejętności w sytuacjach konkretnych, a poszukiwanie odpowiedzi na 
stawiane pytania powinno pomóc im w organizowaniu własnej nauki 
i osiąganiu nowych możliwości działania. Ostatnie lata szkoły 
podstawowej to w przypadku matematyki czas na wprowadzenie takich 
pojęć i własności, które pozwolą na doskonalenie myślenia 
abstrakcyjnego, a w konsekwencji na naukę przeprowadzania 
rozumowań i poprawnego wnioskowania w sytuacjach nowych, a także 
dotyczących zagadnień złożonych i nietypowych (Podstawa 
programowa 2017: 10). 
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Jak pokazuje powyższa tabela, lekcja matematyki stwarza wiele 
okazji do uczenia/uczenia się języka na wielu jego poziomach: 
fleksyjnym, składniowym, a nawet słowotwórczym. Jednocześnie 
współpraca wszystkich nauczycieli, współodpowiedzialność za rozwój 
języka uczniów z doświadczeniem migracji, objawiająca się zauważaniem 
tych uczniów na wszystkich lekcjach z pewnością wpłynie na tempo 
uczenia się języka, wiązanie znaczeń z konkretnymi obszarami, a także 
wzrost samooceny i zaspokojenie podstawowych potrzeb ucznia. 
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Jak uczyć języka edukacji szkolnej 
na lekcjach matematyki uczniów 
z doświadczeniem migracji – 
propozycje dydaktyczne 
 
 
 
 

Część 1 
 
Klasy I-III 
 



LEGENDA6 

                                                 
6 W tej części wykorzystano także przykładowe karty, które pochodzą z materiałów „W polskiej 
szkole”. 

 TEKST UPROSZCZONY 

 SŁOWNICTWO 

 ROZUMIENIE 

 GRAMATYKA 

 PRODUKCJA 

 

PISANIE 

 
MÓWIENIE/ROZMAWIANIE 

 

CZYTANIE 
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OBSERWACJA 

 

ROZUMOWANIE 

 

TO JUŻ BYŁO 

 

MATEMATYKA 
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Zadanie 1 

 
Jola miała 1 
balon. 

Jola dostała od 
taty jeszcze 1. 

 Ile balonów 
ma teraz Jola? 

1 +1 = …… 

1+1=…… 

Odpowiedź:   
Jola ma teraz ……………………………... balony. 

 
Zadanie 2 

 
 

 
Mila miała 
2 misie. 

Dostała jeszcze 1. Ile misiów ma 
teraz Mila? 

   

 

Odpowiedź:  
Mila ma teraz …………………………………. misie. 
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Zadanie 3 

 
Patryk miał 2 
brzoskwinie. 

Dostał jeszcze 
1. 

Ile brzoskwiń 
ma teraz 
Patryk? 

2 +1 = …… 

2+1=……. 

 

Odpowiedź:  
Patryk ma teraz ………………………………..brzoskwinie.  
 
 
Zadanie 4 

   
Kuba miał 
domek z 2 
klocków. 

Dołożył jeszcze 1 
klocek.  
Powstała rakieta 

Ile klocków ma 
w rakiecie 
Kuba?  

   

 
Odpowiedź: 
………………………………………………………….. 
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Jak działa język? 
 

 

 
Jola miała  
Mila miała 

 

 

 

 
 
 
Jola ma  
Mila ma  
Patryk ma  
Kuba ma 

 

 
Patryk miał  
Kuba  miał 

 
 

 

 
Jola dostała  
Mila dostała 

 

 
Kuba dołożył  
Patryk dostał 
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Ułóż zadanie 
 
 

         
 

Monika miała 2 
zeszyty. 

Dostała ……… 
………………… 

Ile …………… 
……………….. 

   
 

Odpowiedź: 
……………………………………………………… 
 

Ułóż zadanie 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
Odpowiedź:  
 
………………………………………………………… 
 

 
 

 



 101 

Tropiciel słówek 

1. Zrób 2 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

D 
 

dodawanie 
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Tropiciel słówek 

1. Zrób 2 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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Zadanie 1 

 
Jola miała 2 
balony. 

1 odleciał  Ile balonów ma 
teraz Jola? 
Ile balonów jej 
zostało? 

2 -1 = …… 

2-1= 

Odpowiedź:   
Jola ma teraz ……………………. balony. 
Zadanie 2 

  
 

Mila mała 3 
misie. 

Dała swojej 
siostrze 1. 

Ile misiów ma teraz 

Mila? 

Ile misiów jej 

zostało? 

   
   

Odpowiedź: 
Mila ma teraz ………………………….. misie. 
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Zadanie 3 

 
Patryk miał 3 
brzoskwinie. 

 1 zjadł. Ile brzoskwiń ma 
teraz Patryk? 
Ile brzoskwiń mu 
zostało? 

3 -1 = …… 

3-1= 

Odpowiedź:  
Patryk ma teraz ……………………….. brzoskwinie.  
 
Zadanie 4 

  
 

Kuba miał rakietę z 
3 klocków. 

Odłożył 1 klocek.  
Powstał domek 

Ile klocków ma 
domek Kuby?  

   
 

Odpowiedź: ……………………………………… 
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Jak działa język? 
 

 

 
Jola miała  
Mila miała 

 

 

 

 
 
Jola ma   
Mila ma  
Patryk ma  
Kuba ma 

 

 
Patryk miał  
Kuba miał 

 Ile ………zostało? 

 
 

 

 
Mila dała  

 

Kuba odłożył  
Patryk zjadł 
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Zadanie 5 
Ułóż zadanie 

 

     

   

 

Monika miała 3 
zeszyty. 

Dała Patrykowi 1 
zeszyt. 

Ile 
………………………… 

   

 

Odpowiedź:  
……………………………………………………… 

 
Zadanie 6 
 
Ułóż zadanie 

 

 

 

   
   
   

Odpowiedź:  
……………………………………………… 
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Tropiciel słówek 

1. Zrób 2 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………  

 

  

O 
 

odejmowanie 
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Tropiciel słówek 

1. Zrób kartę do słowniczka 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

Dwa odjąć jeden równa się jeden. 
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Mierzenie 

 

 
 
Co robią dzieci na rysunku? 
Dzieci mierzą i porównują długości.  
Parapet jest dłuższy od pudełka. 

 
 

 
 

 

dłuższy  __________________________ 
krótszy  ______________ 
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Zmierz 5 przedmiotów za pomocą 
sznurka i napisz, co jest dłuższe 
 

 
 

Uzupełnij zdania 
Biurko jest dłuższe od ławki.  
 
 
………………… jest dłuższe od ………………………… 

 

………………… jest dłuższe od ………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

przedmiot 1  przedmiot 2 Co jest dłuższe? 
biurko ławka biurko 
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Zmierz 5 przedmiotów za pomocą 
sznurka i napisz, co jest krótsze 

 
 

Uzupełnij zdania 
Biurko jest krótsze od tablicy.  
 
 
………………… jest krótsze od ………………………… 

 

………………… jest krótsze od ………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

przedmiot 1  przedmiot 2 Co jest krótsze? 
biurko tablica biurko 
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Zmierz 5 przedmiotów za pomocą 
sznurka i napisz, czy mają taką 
samą długość 

 
 

Uzupełnij zadania: 
Biurko ma taką sama długość jak ławka. 
 
………………. ma taką samą długość jak …………… 

 

……………… ma taką samą długość jak ……………… 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

przedmiot 1  przedmiot 2 czy maja taką samą 
długość? 

biurko tablica  
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Pobawcie się w mierzenie. 
Wykorzystajcie do tego różne 
przedmioty 

 
 

Zobacz wyniki innych. Zapisz najbardziej 
interesujące. 

 
 
 

 

 

 

 

Co? Ile? Czym mierzyłeś? 
Czym mierzyłaś? 

ławka 12 stopa 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Co? Ile  Czym mierzyłeś? 

Czym mierzyłaś? 
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Tropiciel słówek 

1. Zrób 2 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………......... 

…………………………......... 

…………………………........... 

………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………............................. 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………................................ 

 

 
 

 
długość 
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Tropiciel słówek 

Zrób 2 karty do słowniczka 
 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………............... 

…………………………................. 

…………………………................ 

……………………………………………………………................................ 

………………………………………………………………............................. 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………….............................. 

 

D  

 
 
 
 
 

 
___________ 
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Tropiciel słówek 

Zrób kartę do słowniczka 
 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………............... 

…………………………................. 

…………………………............... 

……………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………….............................. 

 

ZDANIE 

………………………………………………………………............................. 

……………………………………………………………….............................. 

 

 

 
 

 

 
 
 

___________ 
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Która jest godzina?  

 
pierwsza 

1 
druga 

2 
trzecia 

3 
czwarta 

4 

piąta 
5 

szósta 
6 

siódma 
7 

ósma 
8 

dziewiąta 
9 

dziesiąta 
10 

jedenasta 
11 

dwunasta 
12 

 
Napisz, która jest godzina 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
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…………………………………………………………
… 
 
Narysuj na zegarze i powiedz, która 
będzie godzina za dwie godziny. 
 

 
 
 
Uzupełnij zdania  
 

 

Jest godzina ………………… Za dwie godziny będzie 

godzina 

…………………………………………………………… 
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Jest godzina ………………… Za dwie godziny będzie 

godzina ……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

Za dwie godziny 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

  

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………… 
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Dzień Piotrka 
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Popatrz na obrazki i uzupełnij 
tabelkę 
 
Która jest godzina? Co robi Piotrek? 

Jest godzina siódma.   

 Je kanapki. 

Jest godzina dziesiąta.  

 Je obiad. 

Jest godzina czwarta.  

 Gra w warcaby. 

 Je kolację. 

 Ogląda album. 

 Myje zęby. 

 Śpi. 
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Narysuj swój dzień i powiedz, co 
robisz, o której godzinie 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 123 

Napisz, co robisz 
 
O …………………. godzinie ………………… 
 
O …………………. godzinie ………………… 
 
O …………………. godzinie ………………… 
 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
 
Pomocne zdania 
 
Jem śniadanie. 

 
Wstaję. 
 

 
Myję zęby. 

 
Śpię. 
 

 
Jem obiad. 

 
Uczę się. 
 

 
Czytam. 

 
Oglądam telewizję. 
 

 
Gram na komputerze. 

 
Bawię się na 
podwórku. 
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Wytnij karty i zagraj w memo 
 
 

   

   

   
 



 125 
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Tropiciel słówek 
1. Zrób 4 karty do słowniczka z wybranymi 

wyrazami 

 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 
  

 
 
 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

ZDANIE 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 
 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

ZDANIE 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek  

 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

ZDANIE 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 
 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

ZDANIE 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

 



 

czas teraźniejszy, przyszły przeszły 

pytania 
dopełniacz 

stopniowanie 
przymiotników 

liczebnik z rzeczownikiem 

orzeczenie złożone 
 

ANALIZA JĘZYKOWA - GRAMATYKA 
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ile km pokonały 
ile km będzie liczyła    suma 
ile razem kilometrów pokonają 
ile kilometrów pokonała w obie strony 
która droga była krótsza porównywanie wyników 

ANALIZA JĘZYKOWA – SŁOWNICTWO 
ZWIĄZANE Z MATEMATYKĄ 
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dom, leśniczówka, apteka 
polana, most, jezioro 
trasa, droga 

ANALIZA JĘZYKOWA – SŁOWNICTWO 
OGÓLNE 



Co to jest kilometr 
 

1. Wycieczka pierwsza 

 
• Dzieci przyszły z Zagadkowa Małego. Popatrz na 

rysunek. Ile kilometrów pokonały dzieci? 

 
 
 
Pytanie 
Ile kilometrów pokonały dzieci? 
 
Odpowiedź 
Dzieci pokonały ………………………………………………. 
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• Dzieci chcą dojść do Zagadkowa Wielkiego. Popatrz 
na rysunek. Ile razem kilometrów pokonają dzieci? 

 

 
 
Pytanie 
Ile razem kilometrów pokonają dzieci? 
 
Odpowiedź 
Dzieci pokonają razem 
……………………………………… 
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• Dzieci chcą wrócić do Zagadkowa Małego inną drogą. 
Droga ma długość 3 kilometry. Popatrz na rysunek. Ile 
razem kilometrów pokonają na całej trasie? 

 
 

 
 
Pytanie 
Ile razem kilometrów pokonają na całej trasie? 
 
Odpowiedź 
Dzieci pokonają na całej trasie 
………………………………… 
 

 

 

 
 

 
 



Tropiciel słówek 
1. Zrób 3 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

D 
 

długość 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
Dzieci pokonały 3 kilometry. 

……………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Jak działa język? 
 

BĘDZIE…. 
ja chcę  

                dojść 

                wrócić 

    +       pokonać 

                iść 

jechać 

 

ty chcesz 

on, ona, 

ono 

chce 

 

my chcemy 

wy chcecie 

oni/one chcą 

 
BYŁ… 
one 

dziewczynki 

dzieci 

pokonały 
wróciły 
liczyły 
jechały 

 
 
pokonać 
wrócić 
liczyć 
 

oni 
chłopcy 

pokonali 
wrócili 
liczyli 
jechali 
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Jak działa język? 
 
Pytanie 
 

Ile kilometrów pokonały dzieci? 
 

Odpowiedź 
 

Dzieci pokonały 5 kilometrów. 
 
 

Pytanie 

 
Odpowiedź 
Dzieci pokonają razem 5 kilometrów . 

 
 
Pytanie 

 
Odpowiedź 
 
Dzieci pokonają razem 5 kilometrów . 

 

 
 

 
 

 
 

Ile razem kilometrów pokonają dzieci ? 

 
…
. 

 
………….
. 

 
…………………
… 

 
…………........
. 

 
…………
. 

 
? 
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Uzupełnij 
 

Kamil i Wojtek przejechali rowerem trasę z Krakowa do 

Wieliczki. Popatrz na rysunek. Ile kilometrów przejechali 

Kamil i Wojtek? 

 

Kraków        

 Wieliczka 

 

 

Przepisz pytanie 
…………………………………………………………………

….. 

Napisz odpowiedź 
Kamil i 

Wojtek………………………………………………….. 

 

Uzupełnij zadanie 
Zosia i Adam przebiegli drogę ze szkoły do domu. 

Popatrz na rysunek. ……………………………………… 

Zosia i Adam? 

 

dom          szkoła 

 

Przepisz pytanie 

 
 

 
 

6 km 

2 km 
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…………………………………………………………………

….. 

Napisz odpowiedź 
…………………………………………………………………

….. 

 
Podobne zadanie można także znaleźć w podręcznikach do 
starszych klas 
 
 

 
 
Matematyka z plusem, GWO, s. 16 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2450 
 



 

Zwróć uwagę na język: 
 

a) słownictwo: 
• neutralne: ciepło, zimno, do czego służy, upał, gorąco, 

mroźnie, mróz, termometr, temperatura, rano w 
południe, wyższa, niższa, powyżej, poniżej 

• związane z matematyką: stopnie, stopnie Celsjusza, 
podziałka, słupek, ciecz, słupek cieczy, działać, 
działanie, wskazanie, wskazywać, odczytywać, 
mierzyć, mierzenie; 

• symbole 1oC 

b) gramatyka:  
• użycie dopełniacza (stopnie (czego?) Celsjusza; 

wskazania (czego?) termometru, służy (do czego?) do 
mierzenia); 

• użycie mianownika (to jest (co?) termometr, obudowa, 
podziałka, słupek cieczy); 

• dwa sposoby opisywania temperatury: 

 - z użyciem przysłówków: jak jest?  - jest ciepło, zimno, 
gorąco, mroźnie; 

- z użyciem rzeczowników: co jest? – jest upał, jest 
mróz; 

• czas przeszły (wskazywał, była); 
• tryb rozkazujący (odczytaj, otocz, zaznacz); 
• stopień wyższy przymiotników; 
• rzeczownik z przymiotnikiem w związku zgody 

(temperatura wyższa/niższa) 

Zwróć uwagę na różnice kulturowe: 
 
stopnie Celsjusza – stopnie Fahrenheita 
 
Szkolni przyjaciele, kl. I, cz. 2, WSiP, Warszawa 2017. 
 

Co to jest? Do czego służy?  

Jak jest zbudowany termometr za 
oknem? 



Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

T  

termometr 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

  

mierzyć 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

  
 

 



 
 

147 

Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

  
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 
Odczytaj temperaturę na każdym termometrze. 
Uzupełnij zapisy. 
Odczytaj temperaturę. Zapisz temperaturę. 
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Zaznacz na termometrach temperaturę zgodną 
z podpisami. 
Zaznacz na termometrach temperaturę. 

 
 
 
 

Zaznacz prawdziwe. 

 

 

 

 
 

 
 

 

A – powyżej zera  B – poniżej zera  
C – poniżej zera  D – powyżej zera  

Tu zaznacz temperaturę najwyższą.  
Zapisz temperaturę. 

D A C B 
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Jak działa język? 
 

0o  zero stopni 

1o  jeden  stopień 

2o dwa  stopnie 

3o trzy  stopnie 

4o cztery  stopnie 

 pięć  stopni 

 sześć  stopni 

 siedem  stopni 

 osiem  stopni 

 dziewięć  stopni 

 dziesięć stopni 

 jedenaście stopni 

 dwanaście stopni 

 trzynaście stopni 

 czternaście stopni 

 piętnaście stopni 

 szesnaście stopni 

 siedemnaście stopni 

 osiemnaście stopni 

 dziewiętnaście stopni 

 dwadzieścia stopni 
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Wpisz liczby od 0 do 20. 
  

 

 
 

 
 

stopnie 

stopni 

stopień 
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1 stopień Celsjusza = 1 oC 
jeden stopień Celsjusza 

 
2 stopnie Celsjusza = 2 oC 

dwa stopnie Celsjusza  
 

5 stopni Celsjusza = 5 o C 
............................................. 

 
0 o C = ..... ................ ......... 
 ........................................... 

 

 
 

 

 

Temperaturę mierzymy 
w stopniach Celsjusza. 
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Odczytaj wskazania 
termometrów według wzorów. 
 

Odczytaj wskazania 
termometrów. Zapisz 
temperaturę. Przeczytaj głośno 
zapis. 
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Zaobserwuj. 
 
Rano termometr wskazywał 9oC. W południe temperatura była  

o 7oC wyższa niż rano.  

 
Pytanie: 
Ile stopni Celsjusza wskazywał termometr w południe? 

9oC + 7oC = 16oC 
 
 
 

Odpowiedź: 
 
W południe termometr wskazywał 16oC. 

 

 

temperatura rano temperatura w 
południe 

o 7oC wyższa niż rano 
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Wykonaj kolejne polecenia. 
 

1. Zaobserwuj. 

 
8oC + 4oC = ? 

 
 
 
 

2. Zaznacz temperatury na termometrach. 
 

 
3. Napisz tekst zadania 

 
................................. termometr wskazywał ................. 

................................. temperatura była ......................... 

niż ............................. 

 

 

temperatura rano temperatura w 
południe 

o 4oC wyższa niż rano 
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4. Zapisz pytanie. 

 

............................... ........................ ............................ 

............................... ? 
 

5. Zapisz działanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zapisz odpowiedź. 
 
............................................. ............................................... 
...................................  
............................. 
 
Napisz tekst zadania. 
 
.....................................................................................................................
............ 
.....................................................................................................................
............ 
.....................................................................................................................
............ 
.....................................................................................................................
........... 
.....................................................................................................................
............ 

 

 



Jak uczyć języka edukacji szkolnej 
na lekcjach matematyki uczniów 
z doświadczeniem migracji – 
propozycje dydaktyczne 
 

 
 
 
 
Część 2 
 
Klasy IV-VIII 
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Praca nad rozwijaniem 
słownictwa 
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W klasach IV-VI, na lekcjach matematyki, uczniowie//uczennice poznają 
ogromną ilość słownictwa matematycznego – słownictwa 
specjalistycznego, z precyzyjnie zdefiniowanym znaczeniem, którego 
znajomością powinni się wykazać. Nie zawsze znajomość jest 
równoznaczna z definiowaniem. W podstawie programowej czytamy:  
 

W klasach IV–VI zaleca się szczególną ostrożność przy wymaganiu od 
ucznia ścisłości języka matematycznego. Należy dbać o precyzję 
wypowiedzi, ale trzeba pamiętać o tym, aby unikać sytuacji, w której 
uczeń zostaje uznany za nieuzdolnionego matematycznie, gdy nie potrafi 
wyrazić poprawnego rozwiązania w sposób odpowiednio formalny, 
zgodnie z oczekiwaniami nauczyciela. Umiejętność posługiwania się 
takimi pojęciami matematycznymi jak: kąt, długość, pole, suma 
algebraiczna jest o wiele bardziej istotna niż zapamiętanie formalnej 
definicji. W nauczaniu matematyki istotne jest, aby uczeń zrozumiał sens 
reguł formalnych (s.21). 
 

Jednak w przypadku uczniów słabo znających język polski nie chodzi 
nawet o definiowanie, ale rozumienie znaczenia. Uczniom, którzy nie 
mają problemów z językiem kąt w bezpośredni sposób kojarzy się 
z określonym kształtem, ponieważ kąty występują także w ich 
bezpośrednim otoczeniu i mają wiele wspólnego z kątem, który poznają 
na matematyce. W przypadku uczniów z doświadczeniem migracji tak 
jednak nie jest. Rozumienie znaczenia nie musi tu oznaczać ani 
definiowania, ani objaśniania, często może wystarczyć narysowanie albo 
pokazanie. 
 
SŁOWNIK TERMINÓW (IV-VI) 
 

cięciwa 
czynniki pierwsze 
dodawać 
dodawanie 
dwusieczna kąta 
dzielenie 
dzielenie z resztą 
dzielić 
dzielnik 
graniastosłup 
iloraz 
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kąt 
kąt ostry 
kąt prosty 
kąt rozwarty  
kąty naprzemianległe 
kąty odpowiadające 
kąty przyległe 
kąty wewnętrzne 
kąty wierzchołkowe 
koło 
konstruować 
krawędź (graniastosłupa) 
kula 
kwadrat 
kwadrat 
liczby całkowite 
liczby dwucyfrowe 
liczby jednocyfrowe 
liczby mieszane 
liczby naturalne 
liczby pierwsze 
liczby ujemne 
liczby wielocyfrowe 
liczby złożone 
liczby złożone 
łączność 
miara (kąta) 
mnożenie 
mnożyć 
niewiadoma 
objętość 
obwód 
odcinek 
odejmować 
odejmowanie 
okrąg 
ostrosłup 
oś liczbowa 
oś symetrii 
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pierścień (kołowy) 
pierwiastek 
pierwiastek kwadratowy 
pierwiastek sześcienny 
podstawa (potęgi) 
podzielność 
pole 
pole powierzchni 
porównywać 
potęga 
potęgowanie 
półprosta  
prawdopodobieństwo 
procenty 
promień 
prosta 
prostokąt  
prostopadłe 
prostopadłościan 
przemienność 
przystawanie trójkątów 
punkt 
ramiona 
reszta 
romb 
rozdzielność 
rozszerzanie 
równoległe 
równoległobok 
różnica 
siatka (prostopadłościanu) 
skala  
skracanie 
stożek 
symetralna odcinka  
symetria 
szacowanie 
sześcian 
sześcian 
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średnia arytmetyczna 
średnica 
środek 
trapez 
trójkąt 
trójkąt ostrokątny 
trójkąt prostokątny 
trójkąt rozwartokątny 
trójkąt równoboczny 
trójkąt równoramienny 
ułamek 
ułamek dziesiętny 
ułamek zwykły  
ułamki niewłaściwe 
walec 
wartość bezwzględna 
wielokąt 
wielokąt foremny 
wielokrotność 
wierzchołek 
wierzchołek 
wprost proporcjonalny 
wspólny mianownik 
współrzędne 
wykładnik (potęgi) 
wykres 
wykres kołowy 
wykres liniowy 
wykres słupkowy 
wyrażenie algebraiczne 
wyrażenie arytmetyczne 
zaokrąglać 
zbiór 
 
Słownictwo ogólnoakademickie/międzyobszarowe: 
analizować 
analiza 
interpretować 
interpretacja 
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porównywać 
porównanie 
identyfikować 
odnosić się do 
synteza 
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PRZYKŁADY 
 
 
 
 
 
ANALIZOWAĆ 
 
Analizować - rozpatrywać jakiś problem, zjawisko z różnych stron w celu 
jego zrozumienia lub wyjaśnienia; też: wyjaśnienie lub opis, będące 
wynikiem takiego rozpatrywania  
https://sjp.pwn.pl/slowniki/analizowa%C4%87.html 
 
 
Rękawiczki 
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1. Próby definiowania, synonimia 

 

 
 
 
 
 

2. Podstawowe formy wykorzystywane na lekcji, użycie 
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Karty 
 
Karty można wykorzystywać w organizowanych w klasie (np. w parach) 
grach. Uczniowie i uczennice mogą losować kartę z napisanym terminem, 
a następnie objaśniać i kontrolować znaczenie na odwrocie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ANALIZOWAĆ 

objaśnienie:  
badanie jakiegoś problemu, aby go 
zrozumieć. 
przykład: 
Analizuję zadanie, aby wypisać dane i 
szukane. 
 

ANALIZOWAĆ 

formy gramatyczne 
ja analizuję, my analizujemy 
przeanalizuj, przeanalizujcie 
 
przykład: 
Analizuję zadanie, aby wypisać dane 
i szukane. 
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Model Frayera 
 

 
1.  Zebranie informacji o terminie – aspekty znaczeniowe 

i gramatyczne 
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2. Precyzowanie znaczenia z wykorzystaniem ilustracji; łączliwość 
gramatyczna; użycie 

 

 
 
  



170 
 

 
 
 
 
Rozumienie poleceń 
 
 



 
Rozumienie poleceń jest niezwykle istotne w trakcie uczenia się języka 
edukacji szkolnej. To proces i uczniowie słabo znający język polski muszą 
regularnie ćwiczyć tę umiejętność, aby móc brać aktywny udział 
w lekcjach i uczyć się.  

Czym jest zatem polecenie? To instrukcja prowadząca do 
poznawania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności, 
informująca także, w jaki sposób planowane jest osiąganie wyznaczonych 
celów. Pozwala na ocenę wiedzy i umiejętności ucznia. Ma także aspekt 
motywujący: angażuje ucznia/uczennicę w proces uczenia się Philippe 
Meirieu (1993), analizując polecenia, podzielił je na cztery kategorie: 

• polecenia – cele mają jasno określony cel, np.:  

Sprawdź, ile wyników otrzymamy po wykonaniu poniższych działań.  
Oblicz ...  
Oblicz współrzędne punktów oznaczonych literami. 

• polecenia – procedury – zawierają strategie i sposoby rozwiązania 
zadania, np.:  

Odczytaj poniższe liczby. Najpierw ustal, jakie liczby oznaczono 
łukami.  
Oznacz w zeszycie dwa punkty i oznacz je literami A i B. Narysuj 
proste AB. Narysuj trzy inne proste przechodzące przez punkt A. 
Oznacz je literami k, l, m.  

• polecenia – struktury – zawierają bardzo precyzyjne informacje, 
na co należy zwrócić uwagę  

Wykonujemy rysunek pomocniczy, na którym zaznaczamy dane. 
Pamiętamy przy tym, że przeciwprostokątna jest najdłuższym 
bokiem trójkąta prostego7. 

• polecenia – kryteria – w swoich treściach uwzględniają informacje 
dotyczące kryterium wykonania.  

Trudności w rozumieniu poleceń są takie same, jak trudności 
w czytaniu ze zrozumieniem: uczniowie słabo znający język będą mieli 
problemy z dekodowaniem tekstu, ze słownictwem (słownictwo 
specjalistyczne, wieloznaczność), ze składnią, która często w poleceniach 
jest skomplikowana. Dodatkowo mogą pojawić się problemy poznawcze, 

                                                 
7 http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Matematyka-z-kluczem-7-podrecznik/#p=10 
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np. brak umiejętności lub słaba umiejętność planowania czy 
przewidywania. 

Celem działań podejmowanych na zajęciach powinno być zatem 
przygotowanie ucznia do samodzielnego czytania poleceń 
ze zrozumieniem, dobierania odpowiednich strategii ułatwiających 
rozumienie, poznawanie struktur językowych pomocnych w czytaniu 
poleceń, np. trybu rozkazującego, poznawanie budowy poleceń 
złożonych. 

Nauczyciel powinien uczyć przeformułowywania poleceń, 
analizowania poleceń (kolejne kroki do wykonania), rozpoznawania 
czasowników związanych z realizacją zadania, rozpoznawania poleceń, 
ale także skutecznego planowania wykonania zadania. 
 
Strategie pracy ucznia z poleceniem: 

1. Przeczytaj polecenie. 
2. Zaznacz słowa, których nie rozumiesz. Poproś nauczyciela o pomoc 

w ich zrozumieniu lub znajdź je w słowniku. 
3. Znajdź czasowniki wskazujące, co masz do wykonania. Podkreśl 

je.  
4. Oznacz kolejne informacje/kroki do wykonania. 
5. Znajdź pytanie, na które masz znaleźć odpowiedź.  

 
Strategie pracy z poleceniami (dla nauczyciela)  
Naucz ucznia/uczennicę 

1. Rozpoznawania w poleceniu kolejnych zadań (polecenia 
złożone). 

 
Zadanie 1 Zadanie 2 
 
Narysuj  

 
i wytnij kąt prosty 

 
 

2. Rozpoznawania zadania do wykonania i informacji, jak ono 
powinno być wykonane. 

 
Zadanie do wykonania Informacja dodatkowa  
 
Wykonaj obliczenia. 

 
Możesz posłużyć się kalkulatorem. 
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3. Rozróżniania działania i celu zadania. 

 
Działanie Cel zadania 
 
Narysuj dowolny 
czworokąt i podziel go 
przekątną na dwa trójkąty.  

 
Ile wynosi suma miar kątów 
każdego z tych trójkątów? 

 
4. Odróżniania zadania do wykonania od informacji. 

 
Zadanie do wykonania  Informacja 
 
Który rok trwał dłużej – 
rok Królika czy rok 
Smoka? 

 
Nowy Rok obchodzony jest w 
Chinach w różnych dniach. W 
tabelce zamieszczono daty 
początku i końca kolejnych lat 
chińskich oraz ich tradycyjne 
nazwy. 

 
5. Ustalania kolejności operacji. 

Operacja 1 Operacja 2 
Spróbuj najpierw 
odgadnąć przybliżony 
wynik 

A potem wykonaj obliczenia 

 
 

Jakie ćwiczenia można zaproponować uczniom/uczennicom 
z doświadczeniem migracji, aby wesprzeć ich w rozumieniu poleceń, 
które są w podręczniku i tych, które formułuje nauczyciel na lekcji? 
Poniżej opisano kilka takich propozycji. Na ich podstawie można tworzyć 
własne ćwiczenia dostosowane do potrzeb uczniów i uczennic 
z konkretnej klasy.  
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Propozycje ćwiczeń wspierających rozumienie poleceń 
z podręcznika8.  
 
Zadanie 1 
Połącz polecenie z wykonanym zadaniem. 
 
Podkreśl słowo dom.  
 

 
A 

  
1   

 
Narysuj dom. 
 

 
B 

  
2 

 
22 

 
 
Czy lubisz lody? Zaznacz 
krzyżykiem wybraną 
odpowiedź.  
 

 
C 

  
3 

 
dom 

 
Przekreśl słowo dom.  
 

 
D 

  
4 

 
X    lubię 

�    nie lubię 

 
Czy poniższe nierówności 
są prawdziwe? Podkreśl 
prawidłową odpowiedź. 
 

 
E 

  
5 

 
543< 368 TAK/NIE 
826> 298 TAK/NIE 

 
Napisz liczbę większą od 
14 

 
F 
 

  
6 

 
dom 

 
 
A - 
……… 
 

 
B - 
……… 
 

 
C - 
……… 
 

 
D - 
……… 
 

 
E - 
……… 
 

 
F - 
……… 
 

 
  

                                                 
8 Wszystkie przykłady w zadaniach pochodzą z podręcznika do matematyki do klasy 4, 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2350 
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Zadanie 2 
Przeczytaj polecenie i podkreśl, co masz zrobić. 
 

1. Uczniowie układali różne pytania do tekstu. Na dwa z nich nie da 
się odpowiedzieć. Odpowiedz na pozostałe pytania. 

2. Przeczytaj liczby 1256, 2741. 
3. Znajdź liczbę 3 razy większą niż 45. 
4. Zapisz za pomocą cyfr… 
5. Odczytaj datę z kalendarza przedstawionego obok. Zapisz tę datę.  
6. Nauczyciel matematyki zadał uczniom zagadkę. Rozszyfruj ją. 
7. Oblicz: 5 minut – ile to sekund? 
8. Oblicz sposobem pisemnym. 
9. Wybierz właściwą odpowiedź. 
10. Narysuj dowolny odcinek i oznacz jego końce. 

 
Zadanie 3 
Znajdź pasujące do siebie polecenia. 
 
 
Dodaj. 
 

 
Zapisz w postaci iloczynu. 
 

 
Podziel. 
 

 
Znajdź liczbę o 7 mniejszą od 28  

 
Pomnóż. 
 

 
Ustal wynik dzielenia.  
 

 
Odejmij. 
 

 
Oblicz sumę. 
 

 
Zadanie 4 
Znajdź w tekście polecenia i je podkreśl. 
 
To jest mapa Krakowa. Dzieci idą do parku. Zapisz cyframi liczby. Janek 
kupił dwa soki. Ułóż zadanie tekstowe. Dzisiaj jest niedziela. Mamy dwa 
rowery. Zapisz w postaci iloczynu. Oblicz. Marta lubi lody. Przeczytaj 
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te liczby. Narysuj przy linijce linię prostą. Jutro idziemy na wycieczkę. 
Przerysuj diagram. To jest zeszyt do matematyki  
  
Przepisz podkreślone polecenia  
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 5  
Przeczytaj polecenia i uzupełnij tabelę. 

1. Odgadnij regułę, według której zapisano kolejne liczby. Zapisz pięć 
następnych liczb. 

2. Zgadnij wynik dzielenia i sprawdź swoje przypuszczenia 
wykonując odpowiednie mnożenie. 

3. Przyjrzyj się rysunkom i odpowiedz na pytania. 
4. Weź kartkę, zegnij ją zgodnie z instrukcją i sprawdź za pomocą 

ekierki, że otrzymane linie są prostopadłe. 
5. Narysuj dowolną prostą oraz kilka prostych do niej prostopadłych 

i kilka prostych do niej równoległych.  
6. Weź dwie kredki i ustaw je tak, aby tworzyły kąt. Następnie rozchyl 

kredki tak, aby tworzyły inny kąt. Potem zbliż kredki.  

 
Polecenie Ile 

rzeczy 
mam 

zrobić 

Co mam zrobić? Co jest mi potrzebne? 

 
1 

 
…… 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
……………… 
……………… 
……………… 

 
2 

 
…… 

 
………………………………… 
………………………………… 

 
……………… 
……………… 
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………………………………… 
 

……………… 

 
3 

 
…… 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
……………… 
……………… 
……………… 

 
4 

 
…… 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
……………… 
……………… 
……………… 

 
5 

 
…… 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
……………… 
……………… 
……………… 

 
6 
 

 
…… 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
……………… 
……………… 
……………… 

 
Zadanie 6 
Przeczytaj polecenia i zapisz w kolejności, co trzeba zrobić. 
 
1.Narysuj za pomocą ekierki trzy kąty proste. Zaznacz każdy z nich 

łukiem i kropką.  
 
1) …………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………….. 
 
2. Poszukaj liczb z przecinkami w gazecie, encyklopedii lub 

na opakowaniach towarów. Zapisz kilka przykładów takich liczb.  
1) …………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………….. 
 
3.Narysuj dowolny trójkąt i oznacz jego wierzchołki literami A, B, C. 

Wypisz wszystkie boki trójkąta ABC.  
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1) …………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………………... 
 
4.Narysuj kwadrat o boku 5 cm i oblicz jego obwód.  
 
1) …………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………….. 
 
5.Narysuj kwadrat o boku 4 cm i podziel go na 8 równych części. 

Pokoloruj najpierw 5/8 kwadratu a potem jeszcze 2/8.  
 
1) …………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………………... 
4) ……………………………………………………………………... 
 
Zadanie 7 
Połącz informację z pytaniem. 
 
 
Adam i Zosia to dzieci 
państwa Nowaków. Adam 
ma 8 lat i jest o 3 lata 
młodszy od Zosi. Mama jest 
3 razy starsza od Zosi. Tata 
jest od mamy o 5 lat starszy. 
 

 
 

A 

  
 
1 

 
Ile trzeba takich pudełek, 
aby zapakować 30 piłek? 

 
Kuba miał 10 zł więcej niż 
Adam, ale wydał 6 zł na 
blok i farby. 
 

 
B 

  
2 

 
Ile waży Andrzej? 

 
W pudełku mieszczą się 4 
piłki tenisowe.  
 

 
C 

  
3 

 
Ile lat ma mama, a ile 
tata? 
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Zosia waży 27 kg i jest o 8 
kg lżejsza niż jej brat 
Andrzej. 
 

D 4 Ile waży pusta puszka  

 
Małgosia, by dojść do 
szkoły, musi przejść drogą 
polną 2km 300m, a potem 
szosą 800m. 
 

 
E 

  
5 

 
Kto ma teraz mniej 
pieniędzy? 

 
Torebka herbaty waży 2g. 
Puszka zawierająca 100 
torebek waży 45 dkg. 

 
F 

  
6 

 
Jaką długość ma trasa 
przemierzona przez 
Małgosię do szkoły? 

 
Zadanie 8 
Przeczytaj polecenia i połącz z zadaniami zrobionymi przez uczniów. 
 
 
Wybierz prawidłowy wynik  

  
200 ∙ 4 = 2 ∙ 4 ∙	? 
200 ∙ 4 = 2 ∙ 4 ∙ 	50 

 
 
Podaj kilka przykładów liczb 
podzielnych przez 7. 
 

  
)
*+   2

,
*+ 

*,
*+ 

 
0,7    2,8   1,8 

 
 
Znajdź liczbę 3 razy większą niż 
45. 
 

   
14, 28, 49 

 
Jakimi liczbami należy zastąpić 
znaki zapytania?  

200 ∙ 4 = 2 ∙ 4 ∙	? 
 

  
20    12    18 
20 > 12 < 18 

 
Wstaw znak < lub > 

   
85 
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Zapisz podane liczby, używając 
przecinka. 
 

  
27 + 5 ∙ (3 + 4) =	? 
27 + 5 ∙ (3 + 4)

= 	60 
 
Zadanie 9 
Uzupełnij brakujące wyrazy w poleceniach. Skorzystaj z wyrazów 
w ramce. 
 
Polecenie Zrobione zadanie 
 
……………………….. co 
kupiła Marysia.  

 
Marysia kupiła jabłka. 

  
………………………….. 
odcinek AB. 
 

 

 
 
………………………… na 
osi liczbowej punkt o 
współrzędnej 50. 
 

 

 

 
…………………..  sumę 
liczb 13 i 15.  
 

 
13+15 = 28 

  
……………………….. 
figurę, która nie pasuje do 
pozostałych 

 

 
 
NARYSUJ WSKAŻ PODKREŚL ZAZNACZ OBLICZ 
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Zadanie 10 
Znajdź w ramce polecenie do wykonanego zadania.  
 
 
Polecenie  

 
Wykonane zadanie 
 

 
 
 

 
86+97+3 = 186 

 
 
 
 

 
35-9=26 
Odp. Liczba mniejsza od 35 o 9 to 
26 

   
3 złote to 300 groszy, 15 złotych 
to 1500 groszy, 7zł 20 groszy to 
720 groszy. 
 

 2 kg to 100 dekagramów i 2000 
gramów 

 
 
Wykonaj odejmowanie. Oblicz. Oblicz w pamięci. Znajdź liczbę o 9 
mniejszą od 35. Oblicz, ile Witek zapłacił za zakupy. Ile to groszy: 3 zł 
15 zł 7 zł 20 gr. Znajdź liczbę o 9 większą od 35. Ile ważą dwie książki? 
2 kg ile to dekagramów, a ile gramów? 
 
 
 
Zadanie 11 
Przygotuj z uczniami słownik poleceń, które są inaczej sformułowane, 
ale dotyczą tych samych działań, które uczeń/uczennica musi 
wykonać.  
 
Działanie Można to powiedzieć też tak  
 
Oblicz 

 
Zastąp kwadraciki odpowiednimi liczbami. 
Jakie liczby kryją się pod kleksami? 
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Wykonaj obliczenia  
 
…………………………………………………………..... 
………………………………………………………….… 
………………………………………………….………… 

 
Dodaj 

 
Oblicz sumę. 
Znajdź liczbę o ….. większą od  …. 
Zapisz w postaci sumy. 
 
…………………………………………………..………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

 
………. 
 
 
 

 
…………………………………………………..………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

 
 
Zadanie 12 
Buduj słownik związany z poleceniami.  
 

OB
LI

CZ

w pamięci

sprytnie

najwygodniejszym 
sposobem

sumę

korzystając z 
podpowiedzi

potęgi



 
 
 
 

 
 
 
Adaptacja tekstów 
matematycznych
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Zwróć uwagę na język 
a) słownictwo: 
• neutralne: kryształ, cecha, idealne warunki, sól 

kuchenna, kształt, doskonały kształt 
• związane z matematyką: graniastosłup, ostrosłup, 

wielościan, bryła, krawędź, wierzchołek, podstawa, 
ściana, ośmiokątna, symetryczna forma 

• wyrażenia: ostrosłup o podstawie, graniastosłup 
o podstawie 

• związane z innymi naukami ścisłymi: skład chemiczny, 
warunki krystalizacji, selenit 

b) gramatyka: 
• użycie dopełniacza: 

Bryła jest zbudowana z (czego?) ….. 
…. ma kształt (czego?) ….  
Ile ma (czego) …… 

• użycie narzędnika 
Bryła jest (czym?)  - jest ostrosłupem, graniastosłupem.  

• strona bierna  
Bryła jest zbudowana 

porównanie: małe jak ….., wielkie jak….. 
• liczba mnoga: kryształ/ kryształy, graniastosłup/ 

graniastosłupy, ostrosłup/ ostrosłupy, kształt/ kształty, 
wielościan/ wielościany, krawędź 

• wyrazy złożone: ośmiokątna 

Zwróć uwagę na różnice/aspekty kulturowe: 
W Polsce są kopalnie soli. Jedna z najbardziej znanych to 
Kopalnia Soli w Wieliczce. 



Tropiciel słówek 
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OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

 
 
 

  

ostrosłupy 
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Tropiciel słówek 

 
 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 
 
 

  

kryształy 
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Tropiciel słówek 

 
 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

  

graniastosłupy 

 
 

                                                                                                    

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-

canon/m/ijAfzhc9wO 
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Tropiciel słówek 
  

 
 

BRYŁY 

 

 

 

wielościan

graniastosłup
sześciościan

...........

ostrosłup czworościan

..............

..............
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Graniastosłupy i ostrosłupy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Kryształy mogą być małe albo wielkie. Wszystkie kryształy 

mają jedną cechę: mają kształt wielościanów. Kryształy 

soli mają kształt sześcianu. Możesz to zaobserwować, gdy 

patrzysz przez lupę.  
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Przeczytaj tekst. Odpowiedz na pytanie 
1. Kryształy mają kształt wielościanów? Co to znaczy?  

 

Przeczytaj tekst. Zaznacz prawda/fałsz 
1. Kryształy są zawsze małe. P/F 
2. Kryształy mają kształt wielościanów. P/F 
3. Kryształy soli mają kształt ostrosłupa P/F 

 

Popatrz na bryły na rysunkach 1-7. Wykonaj 

polecenia: 

 

Zadanie 1 
• Narysuj ostrosłup.  
• Czy któraś bryła jest ostrosłupem?  
• Pokaż tę bryłę. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 2 
• Narysuj graniastosłup.  
• Czy któraś bryła jest graniastosłupem?  
• Pokaż tę bryłę 
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Jak działa język 
Zaobserwuj 

 

 

 

 

To jest graniastosłup.  To są graniastosłupy. 
 
 
 
 

 

 

 

To jest ostrosłup.  To są ostrosłupy. 
 
 

Liczba pojedyncza  Liczba mnoga 

kształt 

wielościan 

sześcian 

 kształty 

wielościany 

sześciany 
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Jak działa język 

Zaobserwuj 
 

Obserwacja 1 
Kryształy mogą być małe albo wielkie.  

(TY) Możesz to zaobserwować, gdy patrzysz przez lupę.  

 

 

MÓC 

ja mogę 

ty możesz 

on może 

ona może 

ono może 

my możemy 

wy możecie  

oni mogą 

one mogą 

 

 

 

Uzupełnij zdania. Przepisz je do zeszytu. 

 

1. Kryształy soli …………………….. być małe albo duże. 
2. Kryształy  …………………………. mieć różne kształty 
3. (ty) …………………….. obserwować kryształy soli przez 

lupę. 
4. Oni ………………….. patrzeć przez lupę. 
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Obserwacja 2 

 

Wszystkie kryształy mają jedną cechę: mają kształt 

wielościanów.  

Kryształy soli mają kształt sześcianu. 

 
MIEĆ 

Ja mam 

Ty masz 

On ma 

Ona ma 

Ono ma 

My mamy 

Wy macie  

Oni mają 

One mają 

 
 
 
Uzupełnij zdania. Przepisz je do zeszytu. 
 
Wszystkie kryształy …………………. kształt wielościanów.  

Kryształy soli mają kształt sześcianu. 
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Obserwacja 3  
 

Bryła jest zbudowana z (czego?) ostrosłupów. 

Bryła jest zbudowana z (czego?) graniastosłupów. 

Kryształ ma kształt (czego?) sklejonych ostrosłupów. 

Dom ma kształt (czego?) sklejonych wielościanów. 

Ile ma (czego?) boków? 

Ile masz (czego?) kryształów? 

 
 
Popatrz na tabelę i uzupełnij. 
 
Co to jest? 

To jest (co?) …….. 

Co to jest? 

To są (co?) …….. 

To jest zbudowane z 

(czego?) …………….. 

 

ostrosłup 

 

………………………… 

 

…………………………… 

 

kryształ 

 

ostrosłupy  

 

graniastosłupy 

 

……………………… 

 

…………………… 

 

ostrosłupów 

 

……………………….. 

 

wielościanów 

 

……………………….. 

 

 

bok 

 

boki 

 

………………………… 
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Opisz w podobny sposób bryły …. 
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Tekst w podręczniku: 

Bryła na rysunku 2 jest 

zbudowana z dwóch 

ostrosłupów o podstawie 

ośmiokątnej, sklejonych 

podstawami.  

 

 

 

Adaptacja tekstu: 

Bryła na rysunku 2 jest 

zbudowana z dwóch 

ostrosłupów o podstawie 

ośmiokątnej. Ostrosłupy są 

sklejone podstawami. 
 

 

 

Podkreśl w zadaniu informacje na temat bryły na 

rysunku 2. 

Bryła na rysunku 2 jest zbudowana z dwóch ostrosłupów o 

podstawie ośmiokątnej. Ostrosłupy są sklejone podstawami. 

 

Co wiemy o bryle? Zapisz 

Informacja 1 …………………………………………………………… 

Informacja 2 …………………………………………………………… 

Informacja 3 …………………………………………………………… 
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Jak działa język 

Zaobserwuj 

Bryła na rysunku 2 jest zbudowana z dwóch ostrosłupów 

o podstawie ośmiokątnej. Ostrosłupy są sklejone podstawami. 

Ta bryła jest zbudowana z graniastosłupa i ostrosłupa.  

Bryły są sklejone podstawami. 

 

Ten ostrosłup jest zbudowany z podstawy i czterech boków. 

Ten ostrosłup jest zbudowany z podstawy i ośmiu boków 

 

Uzupełnij tabelkę. Podkreśl zakończenia wyrazów 

Bryła ……. Ostrosłup Bryły 

 

jest …………….. 

 

jest ……………… 

 

są …………………. 

 

 

Uzupełnij tekst i przepisz do zeszytu 

Bryła …………… ………… z dwóch ostrosłupów o podstawie 

ośmiokątnej.  

Ta bryła ……………….  ……………. z dwóch graniastosłupów 

Ostrosłupy ………………….  ……….podstawami. 

Te bryły ………………….  ………………..podstawami  

Ta bryła ………………….   …………. z podstawy i pięciu boków. 
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Opisz w bryły na rysunku 1, 3, 4, 7 
 

 

wzór 

 

Bryła na rysunku 2 ………….........  …………. z dwóch ……. 

…………………………… ośmiokątnej. Ostrosłupy …  ….……….. 

podstawami. 

 

Bryła na rysunku 2 jest zbudowana z dwóch ostrosłupów o 

podstawie ośmiokątnej. Ostrosłupy są sklejone podstawami. 

 

 

 

 
  

Bryła jest 
zbudowana .........

Ostrosłupy o 
podstawie .........
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Bryła na rysunku 1 jest zbudowana z  

(1) …………………….... 

…………………………….. 

o podstawie (2) 

……………………………………… 

(3) …………………………….. są sklejone 

podstawami. 

(1) ostrosłupów/ 

graniastosłupów 

(2) ośmiokątnej/ 

czworokątnej 

(3) 

graniastosłupy/ 

ostrosłupy 

 

Bryła na rysunku 1 jest zbudowana z 

……………………….... 

……………………………….. 

o podstawie 

………………………………….………… 

 

…………………………….. są sklejone 

podstawami. 

 

 

Bryła na rysunku 1 jest zbudowana z 

……………………….... 

……………………………….. 

o podstawie 

………………………………………… i 

…………………….. o podstawie 

…………………….. 

Bryły są sklejone 

……………………………………… 
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Praca nad rozumieniem 
zadań tekstowych 
 
  



 

Zadanie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Na ekranie monitora widać zestawienie zysków 

(w złotych) firmy Maks w poszczególnych miesiącach 

pewnego roku. Wymień kolejno nazwy miesięcy, 

zaczynając od tego, w którym zysk był największy, 

a kończąc na tym, w którym zysk był najmniejszy. 

Zwróć uwagę na język: 
a) słownictwo:  

• neutralne: ekran, monitor, 
ekran monitora, firma, 
miesiąc, rok, zysk, 
zestawiać, wymieniać, 
zaczynać, zaczynając, 
kończyć, pewien, 
poszczególny, największy, 
najmniejszy, nazwy 
wszystkich miesięcy 

• związane z matematyką: 
liczebniki główne 

• symbole: cyfry rzymskie 
b) gramatyka: 
• imiesłów przysłówkowy 

współczesny (zaczynając, 
kończąc); 

• tryb rozkazujący (wymień); 
• stopniowanie przymiotników 

(największy, najmniejszy) 
• wypowiedzenie rozwinięte; 
• rozbudowane zdanie złożone 

podrzędnie z imiesłowowym 
równoważnikiem zdania. 

Zwróć uwagę na różnice/aspekty 
kulturowe: 

• różne kalendarze w różnych 
krajach 

• różna liczba miesięcy; 
• różnie wyznacza się początek 

nowego roku; 
• nazwy miesięcy. 

 



Analiza zadania tekstowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Warstwa kontekstowa 
W zadaniu skonstruowany został rozbudowany kontekst, który może 
być ułatwieniem dla uczniów/uczennic dobrze znających język polski, 
choć dla nich także pojęcie zysku niekoniecznie musi być zrozumiałe. 
Jeśli jednak dobrze przyjrzymy się całemu zadaniu z łatwością 
zauważymy, że jego matematyczna część znajduje się na towarzyszącej 
ilustracji. 
 
 
Warstwa informacyjna 
Symbole matematyczne: cyfry rzymskie od I do XII, liczby 
wielocyfrowe. 
Słownictwo pozamatematyczne: zysk, wymień, złote. 
Słownictwo paramatematyczne: największy, najmniejszy 
 
 
Warstwa heurystyczna: uwaga ucznia powinna zostać skierowana na 
ilustrację towarzyszącą zadaniu i określenie wielkości liczb. Uczeń 
może się tu kierować np. długością liczby, ilością cyfr, wielkością cyfry 
stojącej na początku itd. Warto zadać sobie pytanie, który z celów 
zadania jest najważniejszy: 1) określenie, które liczby są 
większe/mniejsze od innych i uporządkowanie ich w kolejności 2) 
wymienienie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności? 
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I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

Na ekranie widać liczby. Uporządkuj je/ wymień/ 
przeczytaj od największej do najmniejszej. 

Na ekranie widać liczby i cyfry rzymskie. Cyfry 
rzymskie oznaczają nazwy miesięcy. Uporządkuj 
liczby od największej do najmniejszej. Dopisz do 
każdej liczby cyfrę rzymską. Nazwij miesiące. 
 

liczba cyfra 
rzymska 

miesiąc 
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Tropiciel słówek 
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……………………………………………………………… 

 

U 
 

uporządkuj 
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Tropiciel słówek 
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Do zielonego koła wpisz liczby. 
Do niebieskiego koła cyfry rzymskie. 
 
1, XII, 18 243, III, 15, 437, II, I, 183, XV, 
12, 4, 5 432, IV, 8, VII, 13, XIX, XV, 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

cyfry rzymskie 



209 
 

 
Połącz słowa w kolumnach tak, aby 
powstały polecenia z zadania.  
 
Zadanie 
Na ekranie widać liczby i cyfry rzymskie. Cyfry rzymskie 
oznaczają nazwy miesięcy. 

 
Nazwij  do każdej liczby cyfrę 

rzymską 

Dopisz  liczby od największej do 

najmniejszej 

Uporządkuj  miesiące 

 
Uporządkuj cyfry od największej 
do najmniejszej. 
 

5, 6, 21, 124, 1, 15, 98, 
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Nazwy miesięcy w tabeli są zapisane 
w odpowiedniej kolejności. 
Uzupełnij brakujące informacje. 
 

cyfra arabska nazwa miesiąca cyfra rzymska 

 styczeń I 

2   

 marzec  

4 kwiecień  

5  V 

  VI 

 lipiec  

8   

 wrzesień IX 

 październik  

  XI 

12 grudzień  

 
 
 
 
  

 
 

 
 

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień, październik, listopad, grudzień 
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Jak działa język? 
 

 

 
 
 

nazwij
dopisz
uporządkuj
uzupełnij
rozwiąż
pogrupuj

co?

liczby
cyfry
miesiące
zadanie

nazywają
oznaczają

co?

liczby
cyfry
miesiące
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Wykonaj kolejne kroki. Rozwiąż 
zadanie. 
 

 
Otocz pętlą zieloną liczby, a pętlą niebieską cyfry 
rzymskie. 
 
Policz cyfry w każdej liczbie i pogrupuj je. 
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Uporządkuj liczby w każdej grupie od największej 
do najmniejszej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uzupełnij tabelę. 
liczba cyfra rzymska nazwa miesiąca 
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Różnice i aspekty 
kulturowe w zadaniach 
matematycznych 
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Języki i kultury na lekcji matematyki 
 
Perspektywa kulturowa powinna być obecna na zajęciach w klasie, 
w której uczą się uczniowie/uczennice z doświadczeniem migracji. Także 
na matematyce, ponieważ w dydaktyce matematyki podkreśla się 
konieczność kontekstualizacji i wykorzystania do refleksji matematycznej 
perspektywy kulturowej. W podręcznikach do matematyki natrafiamy 
często na odwołania do wydarzeń historycznych, tradycji, geografii, 
literatury czy sztuki. Znajdują się w nich także teksty narracyjne 
stanowiące wprowadzenie do tematu i w nich także elementy kulturowe 
są obecne. Uczniowie/uczennice mają kontakt z tego typu treściami także 
w formie ustnej, bo nauczyciele w swoich wypowiedziach odwołują się 
do kontekstu pozaszkolnego, osadzonego w szeroko rozumianej kulturze. 
Warto zadać kilka pytań uczniom o ich doświadczenia oraz jak 
postrzegają siebie w nowym dla nich środowisku: 

1. Jak postrzegają siebie, swoją inność? Czy są migrantami, 
reemigrantami, nowoprzybyłymi? Czym jest dla nich odmienność, 
inność? 

2. Jakie są ich doświadczenia szkolne? Jak postrzegają siebie w nowej 
szkole? 

3. Jakie są ich poprzednie doświadczenia i jaki mają wpływ na ich 
tożsamość, kompetencje językowe, wiedzę? 

W trakcie naszych rozmów z nauczycielami często pojawiają się dyskusje 
dotyczące postaw nauczycieli wobec uczniów z doświadczeniem 
migracji. Większość nauczycieli akceptuje ich w swoich klasach, lecz ich 
wewnętrzne przekonania, opinie będą wpływały na pracę z tymi uczniami. 
To jak nauczyciel postrzega odmienność determinuje jego działania 
dydaktyczne. Inaczej będzie pracował nauczyciel, który uważa, że „jeżeli 
oni są u nas, to musza się dostosować i zachowywać się, tak jak my” lub 
„będę uczyła tego ucznia dopiero wtedy, gdy będzie mówił po polsku”, 
a inaczej nauczyciel, który docenia to, co uczeń może przynieść do szkoły, 
który będzie wspierał ucznia już od pierwszych dni w klasie: „mam 
w klasie wielu uczniów ze SPE i Tanja jest jedną z nich, więc staram się, 
na ile jest to możliwe, włączać ją w to co robimy w klasie. Pomaga jej też 
jej koleżanka ukraińska, która lepiej mówi po polsku”. 
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Nauczyciele pracujący w uczniami z doświadczeniem migracji powinni 
zadać sobie kilka pytań, które wsparłyby ich refleksję na temat 
uczniów/uczennic z doświadczeniem migracji9. 

1. Jak postrzegam uczniów/uczennice z doświadczeniem migracji: 
jako migrantów, czy jako nowoprzybyłych; jak widzę ich 
w procesie adaptacji i integracji w różnych kontekstach 
społecznych: w szkole, poza szkołą? 

2. Jakie są moje wyobrażenia na temat inności, Innego? 
3. Jak reaguję na różnorodność językową i kulturową? 
4. Czy w praktyce uwzględniam fakt, że uczniowie z doświadczeniem 

migracji są w procesie uczenia się języka polskiego i mogą mieć 
problemy zarówno w komunikacji codziennej jak i trudności 
z językiem edukacji szkolnej? 

5. Jak jestem przygotowana/przygotowany do pracy z tymi 
uczniami/uczennicami? 

6. Czy potrafię uwzględniać w procesie uczenia ich indywidualne 
potrzeby i ograniczenia? 

7. Czy potrafię wspierać ich rozwój językowy w języku drugim, ale 
także i pierwszym oraz rozwój kulturowy (wspieranie i budowanie 
tożsamości). 

8. Czy potrafię wykorzystać różnojęzyczność dzieci oraz ich 
kompetencje międzykulturowe? 

9. Czy potrafię budować kompetencje międzykulturowe u wszystkich 
uczniów w klasie? 

10. Czy potrafię zidentyfikować możliwe przyczyny nieporozumień 
wynikające z różnic w zachowaniach kulturowych i działać jako 
mediator między dziećmi, rodzicami lub innymi dorosłymi. 

 
Docenienie w tej perspektywie języka pierwszego i kultury 
ucznia/uczennicy przełoży się na motywację do nauki języka drugiego 
oraz zmniejszy napięcia związane ze strachem przed utratą tożsamości. 
Problem ten omówiony został szerzej w rozdziale dotyczącym motywacji 
i problematyki adaptacji i integracji. 
 

                                                 
9 Inspiracją do zredagowania tych pytań było PEPELINO - Europejskie portfolio dla 
studentów i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wielojęzyczność 
i międzykulturowość w wychowaniu przedszkolnym  
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Propozycje tematów i ćwiczeń, w których możemy odwołać się do 
języka pierwszego i kultury ucznia/uczennicy z doświadczeniem 
migracji.  
 
Punktem wyjścia jest zawsze zadanie w podręczniku. Na nim 
nabudowujemy nowe zadanie, odwołujące się do kraju, z którego 
przyjechali nasi uczniowie/uczennice z doświadczeniem migracji i który 
jest im bliski. Korzystamy także z okazji, aby pokazać polskim uczniom 
różnorodność językową i kulturową świata.  
 

I. Zapisywanie liczb 

 

 
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Matematyka-z-kluczem-

4-czesc-1-podrecznik/#p=19 
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https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/matematyka-

sp/matematyka/ 
 
Zadanie 1 
Zapisz liczby od 1 do 10 w systemie chińskim (tamilskim, arabskim). 
 
EU 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
arabski ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ 
perski/urdu ٣ ٢ ١ ٠ ۴ ۵ ۶ ١٠ ٩ ٨ ٧ 
hindi ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
tamilski ௦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰ 

chiński � � � � � � 	 � � � 
 
 
Zadanie 2 
Zadania jak w podręcznikach powyżej, tylko rozszerzyć je o inny zapis 
np. chiński czy tamilski  
 

II. Zapisywanie działań. 

Jak już sygnalizowałyśmy w poprzedniej części książki, warto 
zachęcać uczniów do dzielenia się swoimi doświadczeniami ze szkoły 
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w ich rodzimym kraju. Szczególnie w pierwszych latach pobytu 
uczniów w Polsce warto odwoływać się do ich wiedzy i umiejętności. 
Zapisy na przykład działań pisemnych są różne w Polsce, w Chinach, 
w Kirgistanie. Pozwólmy uczniom pokazać, jakie zapisy stosują 
i nauczyć tych nowych zapisów uczniów polskich.   

 
III. Geografia na lekcjach matematyki.  

 
W zadaniach często pojawiają się polskie nazwy geograficzne. Ważne 
jest, aby uczniowie/uczennice poznawały Polskę, ale nie mniej ważne 
jest, aby zadania były dla uczniów znaczące i motywowały ich 
do nauki. Dlatego warto, od czasu do czasu, zamieścić 
w przygotowanych dla nich zadaniach nazwy miejscowości, nazwy 
gór, rzek, krain znane uczniowi/uczennicy, miejsca z jego kraju 
pochodzenia lub krajów sąsiadujących.  

 

 
Matematyka z kluczem 
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Matematyka-z-kluczem-
4-czesc-1-podrecznik/#p=42 
 
Zadanie 1 
Najbardziej oddalone od siebie miejscowości w Wietnamie to Cà Mau 
i Hà Giang (patrz mapa poniżej). Odległość między nimi w linii prostej 
wynosi około 1500 km. Z Ziemi na Księżyc jest 260 razy dalej. Ile 
wynosi odległość między Ziemią a Księżycem?  
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https://fr.distance.to/H%C3%A0-Giang,VNM/Ca-Mau 
 
 

IV. Waluty i ceny  

W zadaniach często pojawiają się zadania dotyczące zakupów. Czasami 
można zamiast polskich złotych liczyć hrywny (UAH) czy funty. Ważne 
jest, aby ceny były realne, bo dzieci wiedzą najczęściej, ile co kosztuje 
w kraju ich pochodzenia.  
 
Zadanie 1 
Mama Kseni kupiła chleb za 9 UAH, mleko za 17 UAH, herbatę za 14 
UAH i butelkę wody mineralnej za 12 UAH. Miała 100 UAH. Oblicz, 
ile zapłaciła za zakupy. Ile dostała reszty? 
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V. Strefy czasowe i godziny. Która jest godzina jest w twoim kraju/ 
u twojej babci/cioci.  

 
Uwaga:  

1. W tych zadaniach warto zamieścić miejscowości znane 
uczniowi/uczennicy, miejsca z jego kraju pochodzenia lub krajów 
sąsiadujących.  

2. Z uczniami o słabej znajomości języka polskiego ćwiczymy 
najpierw jeden sposób podawania godziny a następnie drugi. 

 
Zadanie 1. 
Która jest godzina w Bombaju? Uzupełnij zdania. 
 

 
 

1. ………………………  .. jest siedemnasta trzydzieści cztery. 
2. ………………………… jest dwudziesta trzecia trzydzieści cztery. 
3. ………………………… jest trzydzieści cztery minuty po północy. 
4. …………………………. jest dwudziesta druga zero cztery.  

 
W PEKINIE      W KRAKOWIE   W BOMBAJU     W HANOI       
W LOS ANGELES 
 
 
 
 



222 
 

Zadanie 2 
Która jest godzina? Dopasuj godzinę do miasta 

 
 

w Krakowie 1  A trzydzieści cztery minuty po 
północy. 

w Bombaju 2  B jest siedemnasta trzydzieści 
cztery. 

w Hanoi 3  C dwudziesta druga zero cztery 
w Pekinie 4  D dwudziesta trzecia trzydzieści 

cztery. 
 
Zadanie 3 

 
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Matematyka-z-kluczem-

4-czesc-1-podrecznik/#p=12 
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Odczytaj, która jest godzina w różnych miastach świata. Powiedz, 
która jest godzina?  
 

 
 
 
Przykład 
W Krakowie jest za dwadzieścia piąta.  

W Krakowie jest godzina siedemnasta czterdzieści. 
 

 
 
Jest za dwadzieścia pierwsza.  
Jest dziesięć po dziesiątej. 
Jest za dwadzieścia dwunasta. 
Jest za dwadzieścia ósma. 
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VI. Zabytki w różnych miejscach świata. Figury geometryczne 

 

 
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Matematyka-z-kluczem-
4-czesc-2-podrecznik/#p=43 
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Zadanie 1 
Styl romański rozwijał się w Europie w X-XII wieku. Rozwinął się po 
roku 1000. Zaczęło powstawać dużo nowych kościołów. Kościół 
romański to budynek złożony z prostych brył – prostopadłościanów, 
walców, ostrosłupów.  
Klasztor Maria Laach Abbey w Niemczech jest zbudowany w stylu 
romańskim. 

 
 
Popatrz na ilustracje i powiedz jakie bryły widzisz.  
 

1. Hełm małej wieży to ……………………………………… 
2. Mała wieża to ……………………………………………… 
3. Nawa główna to …………………………………………… 

Jakie inne bryły widzisz. Pokaż je i nazwij.  
 

hełm małej 
wieży 

mała wieża 

nawa główna 



 

VII. Język pierwszy na lekcji: tworzymy z uczniami matematyczny słownik dwujęzyczny  

 

polski 
 

rosyjski wietnamski angielski ukraiński 

dodawać cкладывать (сложить)  add (to)  

klasyfikować kлассифицировать, 

перечислять  

 classify (to)  

liczyć cчитать đếm calculate (to) підраховувати 

mierzyć замерять (замерить)  measure (to)  

mnożyć 

pomnożyć 

умножать 

(умножить) 

 multiply (to)  

narysować figurę, 

diagram  

Построить 

(геометрическую 

фигуру, график) 

 draw (a figure, a graph…)  

pokolorować раскрашивать 

(раскрасить) 

 colour in (to)  

powiększać yвеличить  enlarge (to)  
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porównać cравнивать 

(сравнить) 

 compare (to)  

połączyć  aссоциировать  associate (to)  

przykleić заклеить  glue (to)  

szukać Искать, находить  look for (to)  

zaznaczyć oтмечать (отметить)  tick (to)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII. Zadania matematyczne odwołujące się do kontekstu polskiego 

i kontekstu kraju pochodzenia.  

 
Zadanie 1 
 
Zanim nauczyciel przejdzie do zadania w podręczniku, ważna jest 

rozmowa z uczniem/uczennicą na temat jedzenia w szkole w jego kraju.  

1. Czy wiesz co to jest drugie śniadanie? 

2. Co uczniowie/uczennice w polskiej szkole jedzą na drugie 

śniadanie? 

3. Co uczniowie/uczennice piją?  

4. Czy w twoim kraju uczniowie/uczennice w szkole jedzą drugie 

śniadanie?  

5. Co uczniowie/uczennice w twoim kraju jedzą w szkole? 

Po wykonaniu zadania z podręcznika uczeń/uczennica może przygotować 

tabelę z fikcyjnymi danymi na temat posiłku w szkole w jego/jej kraju 

pochodzenia 

 

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/matematyka-sp/matematyka/  
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Zadanie 2 
 
Tak jak w poprzednim zadaniu pytamy ucznia/uczennicę, co je się 

na obiad w ich kraju pochodzenia. Jakie są typowe dania, a następnie 

uczeń może zmodyfikować zadanie tak, aby odpowiadało ono 

kontekstowi jego/jej kraju lub kraju rodziców. 

 

  

 
https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/matematyka-sp/matematyka/  
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Zadanie 3 
 
Zadanie w podręczniku dotyczy odczytywania danych procentowych 

z diagramu prezentujacego dane dotyczące popularnych dyscyplin 

sportowych.  

Proponujemy rozmowę na temat ulubionych, popularnych sportów 

w kraju pochodzenia, a następnie modyfikację treści zadania w zależności 

od wyników rozmowy z uczniem/uczennicą. 

 

Uwagi do zadania: 

Popularne sporty w Indiach: kabbadi, kho kho, pehlwani, gilli-danda, 
piłka nożna, krykiet 
Popularne sporty w Wietnamie: soccer, sztuki walki, dau vat (biegi 
przełajowe), sepak takraw (podobny do siatkówki), łucznictwo.  
 

 

 
https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/matematyka-sp/matematyka/  
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Zadanie 4  
 
W zadaniach często występują postaci z bajek lub filmów dla dzieci. 

Uczniowie nie zawsze znają te historie. Warto opowiedzieć im je 

opowiedzieć lub pokazać, aby łatwiej było im zrozumieć teksty zadań.  

Mogą także zaproponować postaci z bajek, filmów, które znają.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Zadanie 5 
W podręczniku do klasy czwartej zamieszczono opis roku szkolnego 

Yoko – japońskiej dziewczynki. 

Korzystając z tego modelu można przygotować z uczniem/uczennicą opis 

jego/jej roku szkolnego. 

Warto taki opis zaprezentować innym uczniom/uczennicom, żeby 

pokazać im inne formy organizacji roku szkolnego, inną organizację 

szkolnego czasu.  
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Matematyka z kluczem kl. 4, http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Matematyka-

z-kluczem-4-czesc-1-podrecznik/#p=50 
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Zakończenie 
 
Zaprezentowana wyżej metoda ma zapewnić uczniom z doświadczeniem 

migracji wysokiej jakości edukację opartą nie tylko na poznawaniu języka 

kraju przyjmującego, ale także zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności 

szkolnych poprzez język, który do tej rzeczywistości przystaje. Dzięki 

zaplanowanej, celowej nauce języka edukacji szkolnej uczeń nie tylko ma 

większą szansę na przyswojenie nowej wiedzy, ale także na jej 

zaprezentowanie w kontekście. 

Celem tej książki było zaakcentowanie kilku ważnych, naszym 

zdaniem, problemów. Jednym z nich jest poddanie czytelnikom pod 

uwagę refleksji, że każdy nauczyciel, niezależnie od przedmiotu, którego 

uczy, czy innych zadań, które wykonuje w szkole (praca w bibliotece, 

praca w świetlicy itp., a nawet każdy pracownik szkoły jest/może być 

nauczycielem języka dla ucznia/uczennicy z doświadczeniem migracji, 

który przebywa w Polsce i uczy się w polskiej szkole. Nie ma takiego 

przedmiotu szkolnego, takiej lekcji, na której nie używa się języka 

do komunikowania treści, nawiązywania kontaktu, prowadzenia uczniów 

przez zawiłości dyscypliny dla danego przedmiotu macierzystej. To 

oczywiste, że na niektórych przedmiotach języka jest więcej, jest on 

bardziej niezbędny (język polski, przyroda, historia), a na innych można 

sobie radzić także w inny sposób (muzyka, plastyka, wychowanie 

fizyczne). Nie jest jednak prawdą, że jakieś szkolne zajęcia, jakiś szkolny 

przedmiot jest kompletnie niejęzykowy, co jak sądzimy udało się nam 

pokazać na przykładzie matematyki. 

Chciałyśmy także pokazać, w jaki sposób nauczyciele matematyki 

mogą wspierać językowy rozwój uczniów i uczennic słabo znających 

język kraju osiedlenia. Praca nad językiem uczniów na wszystkich 

lekcjach, nie tylko języka polskiego albo dodatkowych zajęciach z języka 

polskiego jako obcego, może zaowocować nie tylko przyspieszeniem 

tempa poznawania języka, nie tylko pozwoli zmniejszyć luki edukacyjne, 

zapobiegać ich powiększaniu się, ale wpłynie na stosunek uczniów 

i uczennic do nauki i do samego przebywania w szkole.  

Trzeba jasno powiedzieć, że to wielki wysiłek dla nauczycieli, 

szczególnie na początku, jeszcze jeden nowy obowiązek, wśród tylu 

innych, także nowych, które pojawiają się w każdym roku. Nie pozwólmy 

jednak dzieciom, które mają niewielki wpływ na to, gdzie mieszkają 

utracić szansy na rozwój drzemiącego w nich potencjału. Pomóżmy im 
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rozwijać się i osiągnąć edukacyjny sukces na miarę ich możliwości 

w nowych, także dla nich, a może przede wszystkim dla nich, warunkach. 
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