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WSTĘP 

 W nauczaniu języka polskiego wyodrębnia się dwa podstawowe działy kształcenia: 

kształcenie językowe oraz kształcenie literackie i kulturalne. Program nauczania w szkole 

podstawowej wyposaża uczniów w wiedzę umożliwiającą rozumienie, dokonanie analizy  

i interpretacji różnych tekstów literackich oraz nabycie umiejętności posługiwania się językiem 

ojczystym w zakresie mówienia, czytania i pisania. 

 Celem programu koła przedmiotowego przeznaczonego do realizacji w klasach siódmych jest 

rozwój zainteresowań humanistycznych i pogłębianie wiedzy o literaturze, kulturze, języku, a także 

wykorzystanie osobistych uzdolnień uczniów.  

 

CELE EDUKACYJNE 

 

a) Cele ogólne: 

 rozbudzanie zainteresowań polonistycznych, rozwijanie zamiłowań i umiejętności 

humanistycznych, 

 poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach języka polskiego, 

 pogłębianie i wzbogacanie wiedzy z zakresu literatury, filmu, teatru, sztuki, 

 przygotowanie uczniów do  konkursów przedmiotowych z języka polskiego, 

 pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, 

eksperymentów, zachęcanie do samokształcenia, 

 przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty. 

 

b) Cele szczegółowe: 

 poznawanie i wzbogacanie wiedzy o rodzajach i gatunkach literackich, 

 analiza utworów epickich – określanie elementów świata przedstawionego, rozróżnianie 

typów narracji, fikcja literacka, słownictwo związane z epiką, 

 analiza utworów lirycznych – określanie podmiotu lirycznego, rozpoznawanie środków 

poetyckich, terminologia związana z liryką, 

 historia teatru, teatr starożytny, słowniczek teatralny, 

 poszerzenie wiedzy o filmie, jego gatunkach, pojęcia związane z filmem, 

 rodzaje sztuki – malarstwo, rzeźba, muzyka, 

 poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł (słowniki, encyklopedie, 

Internet, albumy) do poszerzania wiedzy oraz zainteresowań z zakresu literatury, kultury  

i sztuki, 

 doskonalenie umiejętności pisania dłuższych i krótszych form wypowiedzi, 

 własna aktywność twórcza, przygotowywanie referatów, podejmowanie prób literackich  

(rozprawka, opowiadanie, opis dzieła sztuki, streszczenie, przemówienie, recenzja), 

kształtowanie wiary we własne siły i umiejętności. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut, praca jest systematyczna i planowa. 

2. W zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie z danej klasy. 



 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

 wykład, metoda podawcza, 

 pogadanka, dyskusja, 

 metody aktywizujące (gry dydaktyczne), 

 praca indywidualna i w małej grupie, 

 metoda praktyki pisarskiej, 

 sesje zamykające - podsumowanie wyników i sformułowanie wniosków wymagające 

krytycznej oceny pracy własnej i innych. 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

1. Rozbudzenie zainteresowań dotyczących różnych dziedzin języka polskiego. 

2. Umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. 

3. Korzystanie z różnych źródeł wiedzy. 

4. Pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, 

eksperymentów, zachęcanie  do samokształcenia. 

5. Umiejętność konstruowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnej. 

6. Umiejętność pracy w zespole (dyskusje, ocena prac wykonywanych w grupie, informacje 

zwrotne podczas rundek zamykających). 

7. Aktywny udział w zajęciach koła.  

8. Udział w konkursach polonistycznych i przejście do kolejnych etapów. 

9. Pozytywne oceny z wypracowań domowych i klasowych. 

10. Osiągnięcie pozytywnych wyników na sprawdzianach, testach z języka polskiego. 

 

 

OCENIANIE UCZNIÓW 

 

 Uczniowie danej klasy siódmej uczęszczają na bieżąco na dodatkowe zajęcia z języka 

polskiego. Ocena ich wiedzy i umiejętności ma charakter pochwały ustnej lub pisemnej. 

 Zadanie oceniania pracy ucznia na zajęciach koła przedmiotowego jest przede wszystkim 

związane z postrzeganiem przez nauczyciela rozwoju i zdolności ucznia, jego postępów, pilności, 

uwagi, zainteresowania, zamiłowania, wkładu pracy, zaangażowania – w tym przypadku,  

inaczej niż podczas zwykłych zajęć dydaktycznych, a także umiejętności wiązania wiedzy 

teoretycznej z praktyką. Oceniając ucznia należy koncentrować należy się zwłaszcza na:  

- poznaniu go,  

- rozwijaniu uzdolnień i możliwości twórczych,  

- stymulowaniu aktywności poznawczej,  

- kształtowaniu samodzielności myślenia i działania,  

- umiejętności stosowania nabytej wiedzy w praktyce.  

Ocenianie powinno wyrażać się przede wszystkim w formie uwag i wskazówek nauczyciela,  

a także wypowiedzi kolegów i koleżanek z grupy, nad którymi czuwa prowadzący.  Jego nadrzędnym 

celem powinno być zachęcanie do zaprezentowania przez ucznia swej kreatywności i oryginalności  

oraz stymulowanie jego rozwoju, wskazywanie mu kierunków pracy.  

 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

  

Ewaluacja programu obejmuje: 

 scenariusze wybranych zajęć, 

 wytwory prac pisemnych, 

 osiągnięcia uczniów w konkursach polonistycznych, 

 wyniki uzyskane ze sprawdzianów, testów, wypracowań w klasie siódmej. 
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