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doradca metodyczny języka polskiego 

przy Wydziale Edukacji  

Urzędu Miasta Krakowa 

 

Opinia o programie nauczania  

w klasach 4– 6 szkoły podstawowej pt. „Słowa z uśmiechem” 

autorstwa Ewy Horwath i Anity Żegleń 

 

 

 

Program nauczania języka polskiego „Słowa z uśmiechem” przeznaczony dla klas 4–6  

szkoły podstawowej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 4, poz. 17), która 

obowiązuje od września 2009 r.  

Program nauczania „ Słowa z uśmiechem”: 

 zawiera treści nauczania zgodne z nową podstawą programową oraz treści 

niewymienione w podstawie, ale z nią spójne, 

 prezentuje uszczegółowione cele nauczania i procedury ich osiągania, 

 opisuje metody techniki i środki dydaktyczne służące realizacji wyznaczonych 

celów, 

 przedstawia założone osiągnięcia uczniów, 

 proponuje procedury oceniania i określa kryteria oceny, 

 zawiera informację, jak można go modyfikować w zależności od sytuacji 

dydaktycznej, 

 pozwala na indywidualizowanie pracy. 

 

Cele edukacyjne programu będą realizowane z wykorzystaniem cyklu podręczników 

Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, obejmującego następujące pozycje: 

 Ewa Horwath, Anita Żegleń Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik 

do szkoły podstawowej – dla każdej klasy; 

 Ewa Horwath, Anita Żegleń Słowa z uśmiechem – dwa podręczniki z zeszytem 

ćwiczeń do kształcenia językowego dla każdej klasy. 
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Podręcznik proponowany do realizacji programu „Słowa z uśmiechem” został 

dostosowany do liczby godzin języka polskiego w II etapie edukacyjnym i może być w pełni 

zrealizowany w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej ze względu na zgodność z nową podstawą 

programową. 

 

Walory programu 

Autorki opracowały nowoczesny program nauczania, który odzwierciedla tendencje 

we współczesnej edukacji. Nowoczesność ujęcia nauczania języka polskiego przejawia się z 

jednej strony odwołaniem do nauczania wielozmysłowego, do koncepcji inteligencji 

wielorakich (co umożliwi nauczycielowi opracowanie indywidualnych strategii uczenia się, 

dostosowanych do predyspozycji percepcyjnych uczniów), z drugiej strony do europejskich 

kompetencji kluczowych postulowanych przez Unię Europejską w stosunku do państw 

członkowskich (czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, umiejętność 

komunikowania się w języku ojczystym i języku obcym, umiejętność posługiwania się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 

zespołowej).  

 Program stwarza możliwość wyposażenia każdego ucznia w umiejętność posługiwania 

się informacjami, gromadzenia ich, selekcjonowania, porządkowania i wykorzystania. 

Jednocześnie duży nacisk kładzie na przekazywanie osiągnięć myśli ludzkiej, prezentowanie 

dorobku kulturowego, kształtowanie postaw. 

Nauczyciel będzie organizował proces kształcenia za pomocą aktywizujących metod 

nauczania i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Uczeń będzie 

jego partnerem w dialogu edukacyjnym. Sprzyja temu ocena o charakterze kształtującym, 

która wskaże uczniowi, jakie postępy uczynił, a które obszary jego wiedzy i umiejętności 

wymagają doskonalenia. Wpłynie to pozytywnie na samoocenę ucznia i pozwoli świadomie 

kierować procesem samokształcenia. Warto w tym miejscu zauważyć, że program „Słowa z 

uśmiechem” zakłada wysoką aktywność ucznia w procesie edukacyjnym.  

Koncepcja programu zakłada, że w centrum wszystkich działań edukacyjnych 

znajduje się uczeń, który wchodzi w różne role: odbiorcy i nadawcy aktów komunikacyjnych, 

odbiorcy, komentatora i uczestnika kultury, twórcy tekstów mówionych i pisanych oraz 

przekazów niewerbalnych, poszukiwacza wiedzy o świecie i sobie samym. Uwzględnia także 

charakterystyczną dla tego wieku aktywność uczniów, pasję poznawczą, gotowość do 

stawiania pytań, otwartość, kreatywność, chęć zabawy. Treści literackie, językowe i 

kulturowe są ze sobą ścisle powiązane. 
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Autorki pogrupowały zagadnienia w kręgi tematyczne (po pięć dla każdej klasy) od 

najłatwiejszych w klasie 4 do trudniejszych, ambitniejszych, wymagających wykazania się 

wiedzą i umiejętnościami w klasie 6. Materiał lekturowy, a wykorzystano wszystkie tytuły 

wskazane w podstawie programowej – w całości 4 teksty rocznie, pozostałe we fragmentach – 

opatrzono propozycjami utworów do wykorzystania przy poszerzaniu kontekstów 

kulturowych. 

Nauka o języku traktowana jest funkcjonalnie i powiązana z zagadnieniami z życia 

nastolatków. Język, jego gramatyka, funkcje będą analizowane w kontekście szerszych 

wypowiedzi. W dużej mierze wykorzystuje się wiedzę zdobytą przez uczniów w klasach 1-3, 

wzbogaca się ją i utrwala. 

Uczniowie postrzegani są jako świadomi uczestnicy procesu kształcenia, działania 

nauczyciela mają umożliwić podopiecznym wykazanie się w działaniu i rozwiązywaniu zadań 

kreatywnością i samodzielnością. Dzieci staną się świadomymi użytkownikami języka, 

zostaną umiejętnie wprowadzone w świat kultury a ich wiedza będzie funkcjonalna. Zapewni 

im to powodzenie w kolejnym etapie edukacyjnym i wyposaży w mechanizmy umożliwiające 

osiągnięcie sukcesu. 

Program „Słowa z uśmiechem” jest poprawny pod względem merytorycznym i 

dydaktycznym. Warto skorzystać z tej wartościowej propozycji. 

 

Magdalena Jamka 


