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W 
różnych miejscach w Polsce od wielu lat organizowane są kursy, obozy, 
krótkie pobyty młodych ludzi zza wschodniej granicy, służące zazna-
jomieniu ich z kulturą i językiem polskim.

Polska łączy
Na przełomie czerwca i lipca 2019 r. odbyła się piąta edycja programu „To co nas łączy – 
Polska”1. Pomysłodawcą, organizatorem i wykonawcą większości działań był Departament 
Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
W czterech wcześniejszych edycjach wzięło udział łącznie 185 dorosłych oraz 135 dzieci. 
W tym roku do Wielkopolski przybyło ponad 80 osób polskiego pochodzenia z Ukrainy 
i Białorusi, z czego połowa to młodzież i dzieci. Grupę nauczycieli i działaczy środowisk 
polonijnych z Ukrainy tworzyli mieszkańcy Lwowa, Iwano-Frankowska, Kołomyi, Czer-
wonogrodu, Tłumacza i Siemianówki. Goście z Białorusi pochodzili z Mińska, Mozyrza, 
Nowogródka i Smorgonia. Cel przedsięwzięcia stanowi integracja osób polskiego pocho-
dzenia mieszkających poza naszym krajem, w szczególności za naszą wschodnią granicą. 
Dąży się ponadto do umożliwienia im bezpośrednich kontaktów z Polakami, poznania 
historii, tradycji i kultury oraz języka polskiego. Międzykulturowa wymiana nauczycieli 
i młodzieży jest realizowana w formie zajęć rekreacyjnych, integracyjnych i edukacyjnych. 

W tegorocznym spotkaniu środowiska polonijne reprezentowane były przez Zwią-
zek Polaków na Białorusi oraz organizacje polonijne z Ukrainy. Wizyta obejmowała po-
byt grupy nauczycieli i działaczy polonijnych w Wielkopolskim Samorządowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz pobyt dzieci i młodzieży na te-
renie Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego Chorągiew Wielkopolska ZHP w podpoznań-
skim Kiekrzu.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu włączył się w ten program poprzez 
zaplanowanie i realizację zajęć z języka polskiego dla grupy dzieci i młodzieży. Warszta-
ty, według scenariusza autorek niniejszego artykułu, prowadziła 9-osobowa grupa pra-
cowników ODN w Poznaniu2. Podczas realizacji gry osoby te odpowiadały za daną stację 
z zadaniem. Grupa składająca się z konsultantów i pracowników administracyjnych dys-
ponowała różnorodnymi kompetencjami, które zostały wykorzystane podczas spotkania: 

1  Informacje o programie w artykule prasowym: P. Ratajczak, Dla rodaków. Gościliśmy Polaków z Białorusi oraz Ukrainy, 
„Monitor Wielkopolski. Magazyn samorządowy”, 2019, nr 7(218). 

2  Zajęcia prowadzone były przez: Izabelę Czerniejewską, Ewę Górczak, Małgorzatę Hypś-Wolińską, Alinę Janiszewską, 
Magdalenę Radomską, Teresę Radomską, Magdalenę Umińską, Iwonę Wesołowską, Iwonę Wysocką.

W 90 minut dookoła języka polskiego

W artykule zaprezentowano proces przygotowań oraz realizacji gry językowej dla 
dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi. Autorki opisują szereg czynników wartych 
uwzględnienia przy planowaniu jednorazowych przedsięwzięć, których celem jest 
nauczanie języka polskiego jako obcego.

IZABELA CZERNIEJEWSKA, 
JULIA KARCZEWSKA   
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umiejętnością pracy z młodzieżą, zdolnościami organiza-
cyjnymi, znajomością języka rosyjskiego.

Wyzwanie metodyczne 
Zadaniem zespołu pracowników ODN było przygotowa-
nie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów języko-
wych dla niemal 60-osobowej grupy dzieci i młodzieży 
uczestniczących w programie (po około 20 osób z Biało-
rusi, z Ukrainy i z Polski), mających 10–16 lat. Niektóre 
osoby z Ukrainy i Białorusi mówiły po polsku, dla więk-
szości jednak był to język zupełnie obcy. Pierwszym języ-
kiem uczestników z Białorusi był język rosyjski lub bia-
łoruski, a dla osób z Ukrainy był to najczęściej ukraiński, 
choć część młodzieży znała również rosyjski. Wyzwaniem 
był także ograniczony czas prowadzenia zajęć, zaplanowa-
ny na 2 x 90 minut. 

Prace rozpoczęły się od precyzyjnego określenia ce-
lów warsztatów. Konieczne okazało się przyjęcie dwóch 
perspektyw: gości i gospodarzy. W grupie dzieci z Biało-
rusi i Ukrainy chciałyśmy osiągnąć następujące cele:

 — zmotywować do mówienia w języku polskim,
 — przełamać bariery komunikacyjne,
 — poszerzyć słownictwo,
 — wesprzeć w integracji z dziećmi polskimi.

Ponadto objęcie przez polskie dzieci roli nauczycieli 
języka polskiego, wspierających kolegów i koleżanki w re-
alizacji zadań językowych, było kolejnym, nie mniej waż-
nym celem planowanych warsztatów. 

Wybór metod, form i treści nauczania był zdeter-
minowany przez następujące czynniki: wielkość grupy 
i jej wielokulturowy skład; jednorazowy charakter zajęć; 
otwartą przestrzeń, w której zajęcia były prowadzone; nie-
typowy kontekst, czyli okoliczności wakacyjne. Dla uczest-
ników był to drugi dzień wspólnego pobytu w Polsce, więc 
nadal istotny był aspekt wzajemnego poznawania się. Jed-
nocześnie należało uwzględnić fakt, że warsztaty powin-
ny stanowić zamkniętą całość, a wysiłek wkładany przez 
dzieci w realizację zadań musiał być z ich punktu widze-
nia uzasadniony. Ten ostatni element – przeświadczenie 
uczestników o celowości wykonywanych przez nich dzia-
łań językowych – był kluczem w doborze materiału języ-
kowego wykorzystywanego w każdym zadaniu. Wszystkie 
te elementy musiały zostać uwzględnione w planowaniu 
aktywności językowych. 

Specyfika i złożoność opisanej sytuacji wyjściowej 
zdecydowały o wyborze podejścia zadaniowego, nasta-
wionego na komunikację. Decyzji tej przyświecało prze-
konanie, że tylko ono zapewni osiągnięcie przyjętych ce-
lów z uwzględnieniem wszystkich opisanych czynników, 

bowiem: „podejście zadaniowe opiera się na działaniu. 
Chociaż ma ono charakter nowatorski, w jego zakres 
wchodzi kilka innych podejść (koncepcji), które chrono-
logicznie je poprzedziły. Są to: podejście komunikacyjne, 
podejście skoncentrowane na kompetencjach, nauczanie/
uczenie się przez wykonywanie zadań, projekt pedago-
giczny”. (Janowska 2011: 80).

Ostatecznie została przyjęta formuła gry, która gwa-
rantowała zaangażowanie dzieci w wykonywanie zesta-
wu zadań. W sytuacji, gdy autorki scenariusza nie zna-
ły poziomu zaawansowania językowego poszczególnych 
uczestników, wykorzystanie techniki grywalizacji mogło 
nieść ze sobą niebezpieczeństwo niesprawiedliwych roz-
strzygnięć. Istniało prawdopodobieństwo, że w jednej 
grupie znajdą się osoby z bardzo dobrą znajomością języ-
ka polskiego, w innej zaś z niewielką. Nie można więc było 
zastosować systemu punktacji, gdyż mógłby się on okazać 
krzywdzący dla niektórych drużyn. Należało zatem uni-
kać sytuacji kiedy dzieci, które nie mogły wykazać się do-
brą znajomością języka polskiego, byłyby w jakimkolwiek 
stopniu pokrzywdzone poprzez porównywanie ich z kole-
gami i koleżankami lepiej mówiącymi po polsku. Dlatego 
wprowadziłyśmy do warsztatów jedynie pewne elementy 
grywalizacji, obejmujące podział na drużyny, stacje zada-
niowe i karty, na których dzieci zbierały stemple za zali-
czenie poszczególnych zadań. Należy podkreślić, iż na to 
zaliczenie w żaden sposób nie wpływała poprawność wy-
konania zadania. Liczyła się jedynie efektywność komu-
nikacyjna, co pozostaje w zgodzie z wybraną przez nas 
metodologią. W metodyce nauczania języków obcych 
podkreśla się, że właśnie „podejście komunikacyjne rezy-
gnuje (...) z zainteresowania bezbłędnym opanowaniem 
systemu językowego. Skupia za to uwagę na umiejętności 
skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Celem 
nauki jest osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej rozu-
mianej jako umiejętność efektywnego porozumiewania 
się w sposób odpowiadający danej sytuacji” (Komorowska 
2001: 27). Istotnym czynnikiem w podjęciu decyzji o wy-
borze podejścia komunikacyjnego była obecność uczest-
ników polskojęzycznych. Celem działań było rozbudzenie 
także w nich potrzeby komunikacji, pomimo bariery ję-
zykowej, przetestowanie możliwych sposobów komuniko-
wania się oraz zachęcenie ich do wykorzystania własnych 
zasobów i pomocy w nauce języka polskiego kolegom i ko-
leżankom zza wschodniej granicy.

Liczba uczestników w znacznym stopniu zdeter-
minowała sposób myślenia o planowanych aktywno-
ściach. Gra została więc zrealizowana w dwóch modu-
łach, z których każdy trwał 90 minut. W pierwszej wzięli 
udział Białorusini i Polacy, w drugiej Ukraińcy i Polacy. 
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W każdej części dzieci zostały dodatkowo podzielone na 
7- lub 8-osobowe drużyny. Pozwoliło to na realizację za-
dań w grupach, gdyż właśnie taka forma „stwarza możli-
wość wykorzystania wszystkich kanałów komunikacji (...) 
oraz budowania sprzyjającej atmosfery do rozwijania in-
nych kompetencji, niekoniecznie językowych, np. uczenia 
się we współpracy, negocjowania, dyskutowania, kierowa-
nia pracą innych” (Janowska 2010: 63). Wybór grupowej 
formy działań gwarantował również aktywne włączenie 
do zabawy dzieci polskich. 

Niektóre zadania opracowano w dwóch wariantach 
– łatwiejszym i trudniejszym. Dawało to możliwość sta-
wiania wyzwań językowych przed osobami, które posłu-
giwały się polszczyzną lepiej niż pozostałe. Elastyczne 
dostosowywanie stopnia trudności zadań językowych re-
alizowanych na poszczególnych stacjach było z góry zało-
żone i leżało w zakresie kompetencji osób prowadzących. 

Jednocześnie zostało ustalone, iż prezentowany ma-
teriał językowy powinien składać się wyłącznie z tych ele-
mentów leksykalnych, które mogły być dla uczestników 
w tej konkretnej sytuacji (nowe środowisko, bariera języ-
kowa w kontaktach rówieśniczych, konieczność szybkiej 
integracji) maksymalnie użyteczne. Presja czasu wymusi-
ła pominięcie aspektów gramatycznych w doborze treści 
nauczania, stawiając za cel warsztatów poszerzenie znajo-
mości słownictwa, gdyż „umiejętność przekazu informacji 
jest najsilniej uzależniona od poziomu opanowania słow-
nictwa. To właśnie braki leksykalne najsilniej uszkadzają, 
a niekiedy wręcz blokują przekaz. Znacznie mniejszą ro-
lę odgrywa fakt, czy wypowiedź jest poprawna gramatycz-
nie, czy też nie”. (Komorowska 2001: 115). 

Jak to rozegrać?
Zasady gry zakładały zdobycie na kartach drużyn pięciu 
stempli odpowiadających liczbie poszczególnych sta-
cji związanych z wykonywaniem zaplanowanych zadań. 
Stacje były koordynowane przez pracowników Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Zadaniem koor-
dynatorek stacji było przekazywanie poleceń kolejnym 
drużynom, obserwowanie wykonywania zadania i stem-
plowanie kart. Na każdej stacji grupa mogła spędzić ok. 
10–15 minut. Osoby z ODN były szczególnie nastawio-
ne na wspieranie polskich dzieci, których zadaniem było 
przygotowanie kolegów i koleżanek z Ukrainy i Białorusi 
do zaliczenia zadania. Koordynatorki stacji prezentowały 
niezbędny materiał językowy, podpowiadały, korygowały 
działania językowe, rozbudowywały materiał, jeśli czas 
i poziom grupy na to pozwalały.

Na początku uczestnicy otrzymali ustną instruk-
cję określającą zasady gry. Osoba prezentująca zasady 

upewniała się, czy zostały one zrozumiane. Już na tym eta-
pie można było obserwować, w jaki sposób osoby znają-
ce język polski wspierają pozostałe – odbywały się sponta-
niczne tłumaczenia poleceń. Zostały wyjaśnione: cel gry, 
etapy, zasady współpracy, a także rola osób z Polski. 

Instrukcja dla grup:
-  celem gry jest nauka języka polskiego,
-  w każdej grupie znajdzie się dwóch Polaków, których 

zadaniem jest pomoc osobom nieznającym języka 
polskiego,

-  zostaniecie podzieleni na 7- lub 8-osobowe grupy,
-  musicie przejść pięć stacji i dojść na metę, wykonując po 

drodze zadania,
-  na każdej stacji czekają nauczyciele,
-  w jednym momencie na jednej stacji może przebywać jeden 

zespół,
-  musicie wylosować numer stacji, od której Wasza drużyna 

rozpocznie grę,
-  na mecie pokażecie karty z zebranymi stemplami, 

otrzymacie karty podsumowujące i niespodziankę.

Po wylosowaniu pierwszej stacji uczestnicy w gru-
pach rozeszli się i rozpoczęli wykonywanie zadań. Po za-
kończeniu zadania i otrzymaniu stempla potwierdzają-
cego wykonanie przechodzili do kolejnej wolnej stacji. 
Poniżej prezentujemy zestawy zadań realizowane na po-
szczególnych stacjach zadaniowych.

Zadania
Stacja 1: Przedstawianie się
Zadaniem drużyn jest przeprowadzenie dialogów zawie-
rających określony materiał językowy wprowadzony przez 
koordynatora stacji.
Poziom trudności +
Dzień dobry, Do widzenia, Cześć, Jak masz na imię? Mam 
na imię..., A ty jak masz na imię? Mam na imię..., Ile masz 
lat? Mam… lat.
Poziom trudności ++
On/Ona ma na imię… Moja mama / mój tata / mój brat / 
moja siostra ma na imię…
Rezultat zadania: nabycie umiejętności przedstawiania się, 
używanie zwrotów powitalnych i pożegnalnych zgodnie 
z polską normą grzecznościową.

Stacja 2: Sport
Zadaniem uczestników jest autoprezentacja w zakresie 
ulubionych aktywności fizycznych z wykorzystaniem 
materiałów graficznych (plansza z symbolami dyscyplin 
sportowych).
Poziom trudności +
Polskie dzieci przygotowywały pozostałych uczestników 
do opowiadania o ulubionych aktywnościach sportowych: 
Lubię grać w…, Trenuję…
Poziom trudności ++
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Każdy zawodnik wskazywał na planszy (miał ją nauczy-
ciel) dyscyplinę sportową, którą najbardziej lubi / trenuje 
/ interesuje się. Pozostali członkowie drużyny komentowa-
li, np. Iza lubi pływać. W tej wersji następowało również 
rozszerzanie słownictwa. Jeśli ktoś lubił tańczyć, to na-
uczyciel pytał: Jaki taniec? Hip hop, balet czy współczesny? 
Zadanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród 
młodzieży lubiącej sport – zawodnicy dopytywali o słow-
nictwo, chcieli się dowiedzieć, jak dokładnie opowiedzieć 
o tym, co ich pasjonuje.
Rezultat zadania: nabycie umiejętności opowiedzenia 
o ulubionych aktywnościach fizycznych i zainteresowa-
niach sportowych.

Stacja 3: Okolica
Zadaniem drużyn jest stworzenie łańcucha złożonego z 10 
wyrazów.
Poziom trudności +
Zadanie polegało na stworzeniu łańcucha wyrazów zło-
żonego maksymalnie z 10 słów opisujących przestrzeń, 
w której gra była realizowana (drzewo, słońce, jezioro itd.). 
Zaliczenie stacji odbywało się poprzez powtórzenie łań-
cucha przez kolejne osoby wchodzące w skład drużyny: 
drzewo / drzewo, słońce / drzewo, słońce, jezioro itd. Na 
końcu koordynatorka stacji stawiała pytania sprawdzają-
ce zapamiętane słownictwo i ich rozumienie: Co to jest? 
Na czym stoimy? W doborze słów do łańcucha kluczową 
rolę odgrywały dzieci polskie, które podpowiadały kolejne 
wyrazy. Osoby polskojęzyczne zostały celowo rozdzielone 
(jedna osoba na początku, druga na końcu), żeby wspierać 
proces tworzenia łańcucha.
Poziom trudności ++ 
Stopień trudności dla polskich dzieci można było zwięk-
szyć i poprosić je o wypowiedzenie łańcucha od końca.
Rezultat zadania: umiejętność opisu najbliższego otoczenia.

Stacja 4: Mapa
Zadaniem uczestników jest odpowiedź na pytanie o miej-
sce zamieszkania i/lub planowane podróże. 
Poziom trudności +
Nauczycielka dysponowała kolorową mapą Europy. Dzieci 
z Ukrainy i Białorusi odpowiadały na pytanie Gdzie miesz-
kasz?, jednocześnie wskazując miejsce na mapie.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kontekstowe 
wprowadzanie wyrażeń grzecznościowych, np. proszę czy 
dziękuję przy okazji podawania wskaźnika do mapy i prze-
kazywania poleceń oraz dzień dobry, do widzenia i cześć 
podczas przechodzenia od stacji do stacji.
Poziom trudności ++
Każdy uczestnik dodatkowo rozwijał zdanie Chciałbym 

kiedyś pojechać do… Zaliczenie polegało na opowiadaniu 
o innej osobie: Adam mieszka w Poznaniu i chciałby poje-
chać do Lizbony.
Rezultat zadania: prezentacja miejsca zamieszkania i/lub 
fascynacji podróżniczych – własnych i pozostałych osób 
(element pogłębiający integrację).

Stacja 5: Zawody 
Uczestnicy uczą się odpowiedzi na pytanie Kim chciałbyś/
chciałabyś zostać w przyszłości? 
To ćwiczenie rozpoczęło się od symulacji: uczestnicy, sie-
dząc w kręgu, zamykali oczy i przez chwilę wyobrażali so-
bie, kim będą za 20 lat. Dopiero po otwarciu oczu rozpo-
czynali rozmowę w grupie. 
Zaliczenie polegało na opowiadaniu o koledze/koleżance, 
np. Marta chciałaby zostać nauczycielką. W zależności od 
poziomu znajomości języka dzieci mówiły, pokazywały 
lub rysowały swój wymarzony zawód.
Rezultat zadania: umiejętność opowiedzenia o planach 
zawodowych – własnych i pozostałych osób (element po-
głębiający integrację).

Meta
Uczestnicy po wykonaniu wszystkich zadań docierają 
na metę. Tam, w oczekiwaniu na pozostałe grupy, mają 
czas, żeby uzupełnić „karty podsumowujące”, utrwalające 
poznane słownictwo. Karta była jedynym materiałem pi-
semnym, który uczestnicy zatrzymali po warsztacie. Tutaj 
również istotna była rola polskich rówieśników, którzy po-
magali pisać swoim kolegom i koleżankom nieznającym 
języka polskiego.

KARTA PODSUMOWUJĄCA 

Jak masz na imię? Ile masz lat? Gdzie mieszkasz?

Kim chciałbyś/
chciałabyś zostać?

W co lubisz grać? Czy umiesz jeździć 
na rowerze?

Dokąd chciałbyś/
chciałabyś 
pojechać?

Czy lubisz pływać? Jakie znasz języki?

Na mecie zostały przeprowadzone konkurencje spor-
towe, między innymi przeskakiwanie przez przeszkody czy 
bieganie na czas, oraz zabawy (pląsy) z wykorzystaniem 
zwrotów w języku polskim. Spośród piosenek szczególnie 
spodobała się dzieciom zabawa ze śpiewem: „Głowa, ra-
miona, kolana, pięty…” oraz „Płyną łodzie z bananami”.

Co się udało, a co warto poprawić i dlaczego?
Z obserwacji poczynionych przez osoby koordynujące 
warsztaty wynikają następujące wnioski:
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W 90 minut dookoła języka polskiego

 — Forma nauki języka polskiego jako obcego poprzez 
zabawę w terenie sprawiła radość wszystkim – za-
równo uczestnikom, jak i osobom prowadzącym. 

 — Włączenie Polaków do pracy w grupach wpłynęło na 
integrację wszystkich uczestników.

 — Osoby prowadzące stację nr 3 (Okolica) zwróciły 
uwagę na wyraźny przyrost wiedzy językowej pod-
czas tego zadania. 

 — Stacja nr 2 (Sport) rozwijała słownictwo osób zain-
teresowanych konkretną dziedziną sportu. Jest to 
dowód na to, że kryterium użyteczności leksyki po-
winno być nadrzędne w procesie doboru materiału 
językowego. 

 — Warto zaplanować gry i zabawy utrwalające. 
W pierwszej części zostało trochę czasu, który za-
gospodarowano poprzez zorganizowanie konkuren-
cji polegających na powtórzeniu wyrazów i zwrotów 
wykorzystanych podczas gry.

 — Kompetencje osób prowadzących miały wpływ na 
rozwijanie zadań na poszczególnych stacjach. Kon-
sultantka specjalizująca się w pracy z nauczyciela-
mi wychowania fizycznego rozwijała terminologię 
sportową, polonistka z wieloletnim doświadczeniem 
omawiała różnice fonetyczne pomiędzy językami 
słowiańskimi, zainicjowała ćwiczenia logopedyczne 
(gimnastyka dla języka) oraz rozmowę o akcentach 
– wyklaskiwanie lub wytupywanie położenia akcen-
tu w wyrazie.

 — Wartością dodaną dla polskich uczestników by-
ło wprowadzanie elementów z innych języków. Ce-
lem tego działania było m.in. podkreślenie kompe-
tencji osób z Białorusi i Ukrainy, które często znają 
dwa języki. 

 — Trudny okazał się podział na grupy. Dzieci znające 
się wcześniej nie chciały się rozdzielać. Prowadzą-
cy, planując przeprowadzenie gry tego typu, powinni 
wybrać pomiędzy próbą integracji całej grupy a kom-
fortem i poczuciem bezpieczeństwa uczestników. 

Opisane warsztaty były bardzo udane, gdyż dzieci 
bardzo chętnie włączały się do gry. Podczas wykonywa-
nia zadań okazywały radość i zaangażowanie. Cele zajęć 
zostały osiągnięte: dokonał się proces integracji, nastąpił 
przyrost umiejętności językowych, a polskie dzieci z suk-
cesem weszły w niełatwą rolę mentorów językowych. 

Cel niniejszego artykułu to nie tylko zadośćuczynie-
nie kronikarskiemu obowiązkowi. Chcemy zwrócić uwagę 
na to, jak wiele, pozornie nieistotnych elementów, deter-
minuje dobór metod, form i treści nauczania. Uwzględ-
niając je na etapie planowania procesu dydaktycznego, 
można zwiększyć skuteczność działań edukacyjnych, na-
wet jeśli mają one trwać tylko 90 minut.
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