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ĮVADAS
Šios metodinės rekomendacijos skirtos vidurinio ugdymo mokyklų, įgyvendinančių atnaujinto
ugdymo turinio Bendrąją programą (2022), lenkų kalbos ir literatūros mokytojams. Kad mokytojams būtų
kuo naudingesnės metodinės rekomendacijos, buvo pasirinkta pateikti veiklas ir bendrųjų programų
įgyvendinimą per naujo turinio, pasiekimų ir kompetencijų ugdymo pavyzdžius. Kiekviename pavyzdyje
galima rasti daug dėmenų: kompetencijų raiškos, tarpdalykinės integracijos, naujos tematikos dėstymo,
artimos aplinkos tyrinėjimo, ugdymo netradicinėse aplinkose ir kt.

I SKYRIUS
DALYKO NAUJO TURINIO MOKYMO REKOMENDACIJOS
Vienas iš naujų kalbos ugdymo srities dalyko turinio aspektų yra mokamų kalbų gretinimas.
Literatūrinio ir kultūrinio ugdymo turinyje yra stiprinamas kultūrinis komponentas, o jo naujovė yra
privalomas dalyvavimas šalies, savo regiono ir mokyklos kultūriniame gyvenime. Toliau pateikiami
pavyzdžiai, kaip į ugdymo procesą galima įtraukti išvardintą naują turinį, taikant vidinę dalyko integraciją,
t.y siejant kalbinį ugdymą su kultūriniu.
Siūlomų kalbinio ugdymo uždavinių išeities taškas yra du tapatūs tekstai lenkų ir lietuvių kalbomis
iš dvikalbio internetinio puslapio. Tekstai informuoja apie svarbų kultūros renginį vykstanti Vilniuje –
Vilniaus knygų mugę ir atstovaujantys šiuolaikinę lenkų kultūrą jos dalyvius. Tekstai skatina mokinius
domėtis kultūriniu gyvenimu, bet taip pat suteikia galimybę atkreipti dėmesį į lenkų ir lietuvių kalbų
skirtumus. Pagrindinė didaktinė veikla turėtų būti orientuota į lenkišką tekstą ir lenkų kalbos ypatumus,
kurie yra gretinami su atitinkamais teksto lietuvių kalba elementais.
Žemiau pateikiamas panaudotas šiuose uždaviniuose 11-12 klasės mokymosi turinys ir ugdymo
pasiekimai. Uždaviniai orientuoti į komunikacinės, kultūrinės, pažintinės kompetencijos ugdymą, taip pat
ugdoma kūrybiškumo, pilietinę, socialinę emocinę ir skaitmeninę kompetencijas.

Mokymosi turinys
Kalbos pažinimas

Gimtosios kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.
11 klasė. Aptariami kalbų kontaktai daugiakultūrėje aplinkoje. Mokomasi įžvelgti ir aptarti (...) kitų kalbų
įtaką (interferenciją) gimtajai kalbai, pvz. skolinius ir vertinius leksikos ir gramatikos lygmenyje.
12 klasė. Aptariamas globalizacijos procesų poveikis gimtosios kalbos leksikos raidai, remiantis konkrečiais
pavyzdžiais. Gretinami gimtosios ir kitos kalbos tekstai ir jų kalbinės raiškos (leksikos ir gramatikos
lygmenyje) elementai.

Literatūros ir kultūros pažinimas

Dalyvavimas kultūriniame gyvenime.
Pateikiamos įvairios kultūrinio ugdymo formos, kurių tikslas – padėti įtvirtinti per kalbos ir literatūros
pamokas įgytas žinias ir gebėjimus, visapusiškai plėsti savo kultūrinį akiratį, įgyvendinti savo kultūrinius
interesus… atliekant mokomąsias užduotis:
● susipažinimas su šiuolaikiniais Lenkijos … kūrėjais, … jų kūryba ar darbais ir aktualiais kultūriniais
įvykiais ir reiškiniais naudojantis įvairiomis medijomis; (...)
● teatro, muziejaus, meno parodų, renginių ir pan. lankymas; (…).
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Pasiekimai
D 2.3 Tikslingai pasirenka tinkamas leksines ir gramatines kalbinės raiškos priemones (…).
Redaguodamas tekstą atpažįsta ir taiso tipines klaidas.
D 3.1.1 Tyrinėja, palygina ir aptaria gimtosios kalbos ir kitų kalbų panašumus ir skirtumus.
D 3.1.2 Aptaria leksinius skolinius kalboje, siedamas jų atsiradimą su istoriniu / socialiniu kontekstu ir
tarpkūlturiniais kontaktais.
D 4.1.2 Atlieka tiriamuosius darbus: kelia probleminius klausimus, analizuoja kalbos reiškinius,
apibendrina ir daro išvadas.
D 4.2 Tikslingai pasirenka ir naudojasi įvairiais spausdintiniais ir skaimeniniais kalbos žodynais, kitais
šaltiniais ir mokymosi priemonėmis.
E 3.1 Stebi (…) ir aptaria šiuolaikinės kultūros tendencijas.
E 3.3 Dalyvauja savo (…) regiono, Lietuvos kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime (…).

Propozycje realizacji zadań podstawy programowej

Jako jeden z nowszych aspektów w treściach przedmiotu w obrębie kształcenia językowego można
wyróżnić porównywanie języków, a także – równolegle z kształceniem literackim – wzmocnienie
obligatoryjnego kształcenia kulturalnego. Poniższe przykłady prezentują materiał, który daje możliwość
zintegrowania tych dwu obszarów na przykładowym konkretnym materiale.
Punktem wyjścia proponuje się uczynić dwa równoległe teksty w językach polskim i litewskim
dotyczące wydarzenia kulturalnego w Wilnie. Podstawowe działania dydaktyczne powinny się
koncentrować na tekście polskim, jednak równolegle zamieszczony analogiczny tekst w języku litewskim
(jako drugim dobrze znanym dla uczniów języku) może stanowić podstawę porównawczą.
Jako możliwość wykorzystania dwu równoległych tekstów podane są dwie propozycje jako
ewentualne kierunki pracy z uczniami. Propozycja 1. pokazuje przykłady pracy nad rozijaniem słownictwa
przez porównywanie leksyki w obu znanych językach, szukanie różnic i analogii znaczeniowych w
zmiennych kontekstach użycia. Propozycja 2. prowadzi do prześledzenia różnic i podobieństw na poziomie
gramatyki, a mianowicie w zakresie użycia przydawek (głównie ich szyku). Proponuje się pracę badawczą,
na którą się składa obserwacja zjawisk językowych, a także wykorzystanie i rozwijanie operacji myślowych
ucznia: analiza, porównywanie, wyjaśnianie, wnioskowanie, uogólnianie itp. Obserwacja poszczególnych
zjawisk językowych na przykładzie równoległych tekstów w dwu językach oraz odpowiednia refleksja nad
językiem pozwoli uczniowi zrozumieć mechanizmy powstawania błędów, których źródłem jest
interferencja, a także wystrzegać się tych błędów w mowie starannej.
Praca obejmuje głównie kształcenie kompetencji komunikacyjnej i kulturowej, a także badawczej
(kognitywnej), kreatywnej. Jest tu miejsce również na rozwijanie kompetencji obywatelskiej, społecznoemocjonalnej oraz cyfrowej.

Teksty jako materiał do pracy z uczniami
(Na podstawie: https://instytutpolski.pl/vilnius/2022/01/24/lenkiskieji-xxii-vilniaus-knygu-muges-akcentai/)

3

Polskie akcenty na 22. Targach Książki w Wilnie

Lenkiškieji XXII Vilniaus knygų mugės akcentai

22-27 lutego 2022 r. w Centrum Wystawowym Litexpo
w Wilnie (al. Laisvės 5) po raz kolejny odbędzie się
jedna z najbardziej znaczących imprez kulturalnych na
Litwie – Wileńskie Targi Książki.

2022 m. vasario 22–27 d. Lietuvos parodų ir kongresų
centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) vyks vienas
reikšmingiausių kultūrinių renginių Lietuvoje – Vilniaus
knygų mugė.

W tym roku odbędą się one pod hasłem „Obraz jako
tekst”. Jak co roku, Instytut Polski w Wilnie wspólnie z
litewskimi partnerami przygotowuje swoją ofertę
miłośnikom polskiej literatury.

Šiųmetis jos šūkis – „Vaizdas kaip tekstas“. Kaip ir
kasmet Lenkijos institutas Vilniuje drauge su lietuvių
partneriais turės ką pasiūlyti lenkų literatūros
mylėtojams.

Tematem targów jest między innymi sztuka książki i
ilustracje, które postrzegane są również jako tekst,
dlatego gościem będzie znany polski artysta-rysownik
Piotr Socha. Goście Targów będą mogli obejrzeć
wystawę ilustracji na podstawie rysunków z najlepszych
książek artysty.

Mugės tema apima knygos meną ir iliustracijas, kurios
taip pat suvokiamos kaip tekstas, todėl svečiuosis
žinomas lenkų iliustratorius Piotr Socha. Mugės
lankytojai galės išvysti piešinių iš geriausių dailininko
knygų parodą.

Wystawa obejmie materiał ilustracyjny z „Pszczół”,
„Drzew” i najnowszej książki „Brud”. Podczas Targów
są przewidziane spotkania z artystą dla studentów
Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, warsztaty twórcze
dla dzieci i młodzieży, prezentacja dorobku
artystycznego ilustratora i in.

Joje bus eksponuojama knygų „Bitės“, „Medžiai“ ir –
naujausios – „Purvas“ vaizdinė medžiaga. Per mugę
numatomi dailininko susitikimai su Vilniaus dailės
akademijos studentais, kūrybinės dirbtuvės vaikams ir
jaunimui, iliustratoriaus kūrybos pristatymas ir kt.

Piotr Socha (ur. 1966) – grafik, ilustrator, kucharz
amator.
Przez wiele lat współpracował jako ilustrator z
redakcjami „Gazety Wyborczej”, „Polityki”,
„Przekroju” i wielu innych.
Od 2013 roku współpracuje jako ilustrator z
wydawnictwem „Dwie Siostry”, dla którego
zaprojektował trzy książki dla dzieci – „Pszczoły”
(wydanej w 2015 roku, tłumaczonej na 32 języki),
„Drzewa” (wydanej w 2018 roku, tłumaczonej na 28
języków) i „Brud”.

Piotr Socha (g. 1966) – grafikas, iliustratorius, virėjas
mėgėjas.
Ilgą laiką bendradarbiavo su „Gazeta Wyborcza“,
„Polityka“, „Przekrój“ ir daugybe kitų redakcijų
iliustruodamas jų leidinius.
Nuo 2013 m. kaip iliustratorius bendradarbiauja su
leidykla „Dwie Siostry“, kuriai sukūrė tris knygas
vaikams – „Bitės“ (išleista 2015 m., išversta į 32
kalbas), „Medžiai“ (išleista 2018 m., išversta į 28
kalbas) ir „Purvas“.

Autorem tekstu do obu książek jest dr Wojciech
Grajkowski. Książka „Pszczoły” była wielokrotnie
nagradzana w Polsce i poza jej granicami.

Pirmoms dviem knygoms tekstą parašė dr. Wojciech
Grajkowski. Knyga „Bitės“ gavo daugybę apdovanojimų
ir Lenkijoje, ir už jos ribų.

Najnowszą książkę „Brud. Cuchnąca historia higieny”
(2021) stworzył wspólnie z Moniką Utnik-Strugałą,
która napisała do niej tekst.

Naujausią knygą „Purvas. Dvokianti higienos istorija“
(2021) kūrė drauge su Monika Utnik-Strugała, parašiusia
jai tekstą.

W czasie wolnym uprawia nordic-walking, czyta książki
historyczne, podróżuje.

Laisvalaikiu užsiima šiaurietišku ėjimu, skaito istorines
knygas, keliauja.

Propozycja 1: Różnice znaczeniowe polskich i litewskich wyrazów bliskoznacznych
Zadanie 1. Znajdź w słowniku języka polskiego (https://wsjp.pl/) znaczenie, w którym zostały użyte w
podanych nazwach imprez wyróżnione wyrazy. Wypisz i zapamiętaj kilka połączeń wyrazowych, które
znajdziesz w zakładce „Połączenia”.
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Targi Ślubne w Krakowie
Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy
Festyn Kultury Kaszubskiej
Kiermasz Książek i Podręczników
Wzór:
Targi – impreza handlowa, podczas której producenci i sprzedawcy mogą prezentować swoje towary oraz
zawierać umowy handlowe.
Połączenia: międzynarodowe targi; ogólnopolskie targi; targi samochodowe; targi jubilerskie; targi gier
komputerowych; targi budownictwa.
Zadanie 2. Wpisz najbardziej odpowiedni wyraz do nazw imprez, które się odbywają na Litwie, i
uzasadnij swój wybór, odwołując się do poprzedniego ćwiczenia.

………… Narodów

Wileński …………………. Kaziukowy

……………. Kaziukowy w Szkole Plastycznej
w Lazdijai

ADVENTUR 2022 – Międzynarodowe ……..
Turystyczne

Propozycja 2: Szyk przydawki w języku polskim i litewskim.
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Zadanie 1. Prześledź, jak się różni w języku polskim i litewskim szyk przydawek. Wyszukaj w tekście
polskim odpowiedniki podanych wyrażeń litewskich, np.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

knygų mugė – książek targi czy targi książki?
kultūrinių renginių – kulturalnych imprez czy imprez kulturalnych?
knygos menas – książki sztuka czy sztuka książki?
piešinių parodą – ilustracji wystawę czy wystawę ilustracji?
geriausių knygų – najlepszych książek czy książek najlepszych?
dailininko knygų – artysty książek czy książek artysty?
knygas vaikams – książki dla dzieci czy dla dzieci książki?
naujausią knygą – najnowszą książkę czy książkę najnowszą?
istorines knygas – historyczne książki czy książki historyczne?

Po podkreśleniu przydawek w polskich przykładach sformułuj uogólnienia (reguły), uzupełniając tabelę.
Sprawdź reguły, dodając więcej własnych przykładów (tabelę nauczyciel może wykorzystać w różny
sposób, adaptując ją do celów edukacyjnych oraz do konkretnej sytuacji w klasie).
Rodzaj przydawki
(w wersji polskiej)

Język polski

Język litewski

Uogólnienia 1 (szyk w
zależności od formy
przydawki –
podobieństwa i różnice w
języku polskim i
litewskim)

Przydawka
wyrażona
rzeczownikiem w
dopełniaczu
(przykłady a, c, d, f)

Występuje po określanym
rzeczowniku: Targi książki,
wystawa ilustracji, urodziny
brata (uczniowie mogą dodać
jeszcze kilka własnych
przykładów)

Występuje przed określanym
rzeczownikiem: knygų mugė,
piešinių paroda, brolio
gimtadienis

Szyk przydawki
wyrażonej
rzeczownikiem w
dopełniaczu w języku
polskim i litewskim
zawsze się różni

Przydawka
wyrażona
wyrażeniem
przyimkowym
(przyimek+rzeczow
nik – przykład g)

Występuje po określanym
rzeczowniku: książki dla dzieci,
droga do domu, okno na świat
(uczniowie mogą dodać jeszcze
kilka własnych przykładów)

Występuje po określanym
rzeczowniku, czasami
występuje w innym przypadku
i bez przyimka: knygos
vaikams, kelias namo lub į
namus, langas į pasaulį

Szyk przydawki
przyimkowej w obu
językach jest taki sam
(po określanym
rzeczowniku), lecz w
litewskim może też
wystąpić sam rzeczownik
bez przyimka

Przydawka
wyrażona
przymiotnikiem
(przykłady b, e, h, i)

Może występować zarówno
przed rzeczownikiem, jak i po
określanym rzeczowniku:
najlepsze książki, najnowsza
książka, ale imprezy kulturalne,
książki historyczne (uczniowie
mogą dodać jeszcze kilka
własnych przykładów)

Występuje przed określanym
rzeczownikiem: geriausios
knygos, naujausia knyga,
kultūriniai renginiai, istorinės
knygos.

Szyk przydawki
wyrażonej
przymiotnikiem w języku
polskim i litewskim może
się różnić (w języku
litewskim jest stały, w
polskim zaś – różny, w
zależności od znaczenia)
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Uogólnienia 2
(reguły - szyk
przydawki osobno w
każdym języku)

W języku polskim tylko
przydawki wyrażone
przymiotnikiem (pod
warunkiem, jeżeli wyrażają
cechę niestałą, tymczasowo
przypisaną rzeczownikowi)
mogą występować przed
określanym rzeczownikiem
(także wyrażone imiesłowem,
zaimkiem przymiotnym,
liczebnikiem: napisany tekst,
taki tekst, drugie piętro, trzy
kwiaty).
Pozostałe przydawki występują
po określanym rzeczowniku
(wyjątek: jej pomysł, jego
dom). Po określanym
rzeczowniku występują też
przydawki przymiotne takie,
które klasyfikują, przypisują do
jakiejś grupy lub nazywają
gatunek: impreza kulturalna,
język polski, klasa 3B.

W języku litewskim
przydawki przymiotne oraz
rzeczownikowe w
dopełniaczu występują przed
określanym rzeczownikiem.

Zadanie 2. Podkreśl wyrażenie z poprawnym szykiem przydawki. Możesz też porównać z analogicznym
wyrażeniem w innym znanym języku (np. litewskim).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Babcia przechowuje do dziś - listy dziadka czy dziadka listy?
Zawsze będę ciepło wspominać - gościnność wujostwa czy wujostwa gościnność?
Dzieci wyszły na spacer - z psem sąsiadów czy z sąsiadów psem?
Bluzka w grochy czy w grochy bluzka nie pasuje do tej marynarki kraciastej czy kraciastej
marynarki?
Uczę się włoskiego języka czy języka włoskiego?
Spróbuję się nauczyć jeszcze jakiegoś trudniejszego języka czy języka trudniejszego?
Uczę się w klasie IVC czy w IVC klasie?
Człowiek dobrze wychowany, zachowujący się grzecznie wobec innych ludzi - to kulturalny
człowiek czy człowiek kulturalny?
Pracownik, w którego zakres obowiązków wchodzi tworzenie i upowszechnianie kultury - to
kulturalny pracownik czy pracownik kulturalny?
Aktor tragik, który najlepiej gra role tragiczne - to tragiczny aktor czy aktor tragiczny?
Aktor, który bardzo źle gra - to tragiczny aktor czy aktor tragiczny?

Zadanie 3. Poniższa tabela ukazuje zasady szyku wyrazów w nazwach instytucji w języku polskim.
Zanalizuj szyk wyrazów w podanych nazwach instytucji i wpisz wszystkie wyrazy będące składnikami
tych nazw do odpowiednich rubryk tabeli. Sformułuj obowiązujące w języku polskim zasady szyku
wyrazów w nazwach instytucji.
Wileńskie Targi Książki
Instytut Polski w Wilnie
Muzeum Kultury Ludowej w Rumszyszkach
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Litewska Akademia Teatralna i Muzyczna

Przymiotnik od
nazwy
miejscowej
Wileńska

Rzeczownik

Wyrazy określające rzeczownik
przymiotnik

Centrum
Akademia

Wystawowe

rzeczownik w
dopełniaczu
Sztuk Pięknych

Nazwa
własna

Nazwa miejscowa
w miejscowniku

LITEXPO

W Wilnie

Zadanie 4. Uporządkuj wyrazy w podanych nazwach zgodnie z zasadami języka polskiego. Porównaj
szyk wyrazów w nazwach polskich z ich odpowiednikami w języku litewskim.
Giedymina / Techniczny / Uniwersytet / w Wilnie
Biblioteka / Litewska / Narodowa / M. Mažvydasa
Akademia / im. Generała / Jonasa Žemaitisa / Litewska / Wojskowa
Galeria / Obrazów / Wileńska
Duchowne / Kowieńskie / Seminarium
Litewskie / w Kłajpedzie / Morza / Muzeum

II SKYRIUS
VEIKLŲ PLANAVIMO IR KOMPETENCIJŲ UGDYMO PAVYZDŽIAI
Rengiama medžiaga iliustruojanti veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo pavyzdžius su šaltinių
nuorodomis ir patarimais mokytojams.

III SKYRIUS
SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS, SKIRTOS ĮGYVENDINTI BP
Nr
1.

Pavadinimas
Skaitmeninių
mokymo
priemonių
sąrašai

Anotacija
Rekomenduojamų nuotoliniam mokymui
organizuoti skaitmeninių mokymo
priemonių sąrašas.
Skaitmeninės mokymo priemonės
suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus,
klases ir mokymo priemonių tipą

Tiksli nuoroda
https://www.emokykla.lt/nuotoli
nis/skaitmenines-mokymopriemones
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2.

3.

4.

„Lekcjewsieci.pl“ yra visuomeninis
https://lekcjewsieci.pl/
projektas, kurio tikslas padėti mokytojams,
studentams ir tėvams įgyti patikrintą ir
struktūruotą švietimo turinį visais švietimo
lygmenimis. Daugelis mokytojų įsitraukė
kuriant svetainę, kurioje lengva naršyti,
atitinkančią pagrindinę mokymo programą,
pateiktą prieinamu ir įdomiu būdu. Taip pat
pridėtas skirtukas „School of Pass“,
kuriame bus tobulinimo, gerovės, STEAM
projektų, kūrybiškumo ir įdomių
skaitmeninių priemonių pamokos.
Filmoteka
Lenkijos kino instituto mokytojų ir studentų www.filmotekaszkolna.pl
švietimo portalas www.filmotekaszkolna.pl
szkolna
yra papildomos medžiagos šaltinis. Apima
apžvalgas ir straipsnius apie
rekomenduojamus filmus, knygas ir
straipsnius, sudarančius kontekstą atskiroms
temoms, siūlomus diskusijų klausimus ir
scenas analizei. Portale taip pat yra pamokų
planų, kuriuos mokytojai parengė tam tikrai
ugdymo pakopai. Ši svetainė taip pat yra
forumas, kuriame galima keistis kontaktais
ir patirtimi. Filmoteka szkolna gali naudotis
daugelio dalykų - lenkų kalbos, kultūros,
istorijos mokytojai
Epodreczniki.pl E podręczniki tai skaitmeniniai vadovėliai
https://epodreczniki.pl
ir mokymo priemonės lenkų kalba.
Lekcje w
sieci.PL

5.

Wolne lektury

6.

Scholaris.PL
Mokytojų
portalas

7.

Skaitmeninė
mokymo
priemonė
tautinių
mažumų
gimtosioms
kalboms

8.

Daugiakalbė
lenkų kalbos

Virtuali edukacinė biblioteka. Programinės
literatūros kūriniai.
Portale pateikiamą lenkų kalba metodinė
medžiaga įvairiomis temomis, skirtingų
dalykų mokyti. Pamokų planai nuo pradinio
iki vidurinio ugdymo.
SMP tautinių mažumų gimtųjų kalbų
mokymuisi veiksmingam Vidurinio
ugdymo bendrųjų ugdymo programų
įgyvendinimui, kuriose akcentuojamas
gebėjimų suvokti ir kurti tekstą poreikis
įvairiose srityse. SMP yra nagrinėjami ne
tik grožiniai, bet ir publicistiniai tekstai,
eseistikos fragmentai, kiti kultūros tekstai
(verbaliniai ir neverbaliniai). Sukurtoje
SMP daug dėmesio skiriama įvairiems
tekstams, su kuriais mokiniai susiduria
kasdien, skirtingų tekstų tikslams,
poveikiui, manipuliacijai kalba suprasti.
Interaktyvi internetinė platforma polski.info
skirta mokytis lenkų kalbos A1-B1

https://wolnelektury.pl/
http://scholaris.pl/

https://smp2014tm.ugdome.lt/

https://polski.info/lt
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mokymosi
platforma
polski.info

9.

Edukacinė
svetainė

lygmenyse. Priemonė susideda iš fonetikos
pratimų, lenkų kalbos kursų, gramatikos
vadovo ir žodyno su žodžių tarimo įrašais.
Ši platforma tinka tiems, kurie nori plėsti
savo akiratį apie Lenkiją – šalį, persmelktą
turtingos Europos istorijos ir kultūros. Į
kalbos kursus įtraukta pagrindinė
informacija apie lenkų kasdienį gyvenimą,
tradicijas ir šnekamosios kalbos išraiškos
priemones.
Tai moderni priemonė aktyvinanti ir
skatinanti domėjimąsi muzika. Svetainėje
siūloma beveik pusė tūkstančio muzikos
kūrinių – nuo baroko operų iki puikių
simfoninių kūrinių iki vokalinės ir
eksperimentinės muzikos.

https://muzykotekaszkolna.pl/

10.

Interneto
portalas virtualioji
biblioteka

Interneto portalas, kuriame galima rasti
didžiąją dalį viešai prieinamų mokykloje
skaitytų kūrinių. Vartotojas gali rinktis iš
kelių failų formatų, todėl gali skaityti
kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar
skaitytuvu.

https://lektury.gov.pl/

11.

Tinklalapis

https://fina.gov.pl/
https://fina.gov.pl/edukacja/

12.

Interneto
portalas

Tinklalapis su dokumentiniais ir
vaidybiniais filmais, reportažais, animacija,
eksperimentiniais filmais, teatro ir operos
spektaklių įrašais, koncertų registracijomis,
kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo
dokumentais bei radijo laidomis. Iš viso yra
daugiau nei 7 tūkst. garso ir vaizdo failai
yra nemokami. Juos galima naudoti visuose
skaitmeniniuose įrenginiuose: staliniuose ir
nešiojamuosiuose kompiuteriuose,
planšetiniuose kompiuteriuose,
išmaniuosiuose telefonuose. Svetainėje yra
EDU paskyra, skirta nemokamai naudotis
mokomąja audiovizualine medžiaga.
Mokymo medžiaga paruošta nuotoliniam,
hibridiniam ir tradiciniam mokymuisi.

https://www.gov.pl/web/zdalnel
ekcje

IV SKYRIUS
LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
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NR Literatūra, šaltiniai
1.
Polonistyka.pl
[https://www.czasopismopolonistyka.pl/]

2.

Polonistyka. Innowacje
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi

3.

J. Szostakowski „Przewodnik literacki po
Wilnie”
I. Masoit, E. Patiejūnienė, K. Rutkovska
“Lenkų-lietuvių teminis žodynas”

4

Trumpa anotacija
Polonistyka – tai leidinys, kuri rekomenduoja
Lenkų kalbos komisija. Kiekvienas šio leidinio
numeris yra teminis ir juo siekiama išplėsti
kompetencijas šiose srityse: kalbinėje,
literatūrinėje, metodinėje ir pedagoginėje.
Tai elektroninis mokslinis leidinys, kuriame
publikuojami straipsniai gvildenantys švietimo
problemas ir lenkų kalbos mokymo metodikos
klausimus. Lenkų mokslininkų idėjos ir gimtosios
kalbos mokymo patirtis gali būti labai naudinga
mokytojo profesinėms kompetencijoms tobulinti.
????
Žodynas sudarytas teminiu principu, apima
skirtingas gyvenimo sritis. Žodyne pateikiami ne
tik atskiri žodžiai, bet ir dažniausiai vartojami
žodžių junginiai (kolokacijos), kurie dažnai
skiriasi lenkų ir lietuvių kalbose. Pateikiama
medžiaga gali būti panaudota kalbų gretinimui,
nesudėtingų tekstų vertimams.
????

5.

Knygų serija “Tożsamość na styku kultur”

5.

Knygų serija „Tiltas“

Knygų serija „Tiltas“ (pvz. „Tiltas. Antika.
Vadovas vidurinių mokyklų mokiniams.“, „Tiltas.
Dvidešimtasis amžius. (1) Vadovas vidurinių
mokyklų mokiniams.“) yra naudinga vyresniųjų
klasių mokiniams, taip pat mokytojams. Atskiri
tomai skirti priartinti literatūros laikotarpius nuo
antikos iki XX amžiaus. Juose straipsniai apie
meno tendencijas ir stilius, įsimintinus reiškinius,
suvaidinusius svarbų vaidmenį epochos kultūroje,
taip pat išsami literatūros šia tema apžvalga.
Aptariami atrinkti meno kūriniai. Pateikiami
kūrinių interpretacijų pavyzdžiai. Taip pat yra
testų su atsakymais, skirtų skaitymo supratimo
įgūdžiams tikrinti, patalpinti mokinių rašiniai su
mokytojų pastabomis.

6.

Knygų serija „Treneris“

Knygų serija „Treneris“ (pvz., „Kaip skaityti
eilėraščius?“, „Kaip skaityti dramas?“, „Kaip
skaityti laikraščius?“) yra naudinga vyresniųjų
klasių mokiniams, taip pat mokytojams, kurie gali
pasisemti įkvėpimo lenkų kalbos pamokoms.
Leidinyje „Kaip skaityti eilėraščius?“ yra teorinių
žinių apie eilėraščių analizę, lyrines raiškos
priemones ir svarbiausias su šiuo literatūros žanru
susijusias sąvokas. Taip pat pateikiami eilėraščių
skaitymo ir analizės metodai, leidžiantys ne tik
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atrasti teksto prasmę, bet ir nurodyti atitinkamą
kontekstą bei susieti jį su kitais kultūros tekstais.
Naudodamiesi surinkta medžiaga, sukurti
rašytinę kūrinio arba kūrinių interpretaciją.
Pateiktos strategijos yra universalaus pobūdžio,
todėl jomis galima naudotis analizuojant įvairių
epochų eilėraščius, kurių nemažai galima rasti
šiame leidinyje.
K. Geben „Współczesny język polski.
Swoistość języka polskiego na Litwie”

Mokymo priemonė „Šiuolaikinė lenkų kalba.
Lenkų kalbos Lietuvoje specifika“ („Współczesny
język polski. Swoistość języka polskiego na
Litwie“). Šioje priemonėje atsižvelgiama į
specifines lenkų kalbos kultūros ugdymo Lietuvoje
problemas. Kiekviename skyriuje pateikiama
svarbiausia teorinė medžiaga, literatūros sąrašas ir
praktinio darbo užduotys.

V SKYRIUS
UŽDUOČIŲ IR MOKINIŲ DARBŲ, ILIUSTRUOJANČIŲ PASIEKIMŲ LYGIUS,
PAVYZDŽIAI
Rašymo pasiekimus iliustruojantys pavyzdžiai
Šiose metodinėse rekomendacijose pateikti 12 klasės samprotavimo rašinio vertinimo pavyzdžiai gali būti
panaudoti kaip mokomoji/didaktinė medžiaga tiek mokiniams tiek mokytojams. Mokytojas galėtų su
mokiniais prisiminti, kokie reikalavimai keliami rašomajam darbui bei supažindinti su vertinimo
kriterijais. Rašinių tekstus būtų galima duoti recenzuoti ir įvertinti pagal pasirinktus kriterijus mokiniams.
Išanalizuojamas ir palyginamas kūrybinių darbų tekstų turinys (ar teksto turinys atitinka užduoties
reikalavimus, ar yra pasakojama, aprašoma, samprotaujama), sandara ( ar tinkama teksto struktūra,
pakankamai išplėtotos įžanga pabaiga, dėstymo pastraipa, ar sklandžiai siejamos pastraipos ir tt.). Tokio
tipo pratimai padeda suprasti tekstų kūrimo ir redagavimo principus, kaip sėkmingai taikyti savo žinias
praktinėje veikloje. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad sukurtą tekstą būtina redaguoti kalbos taisyklingumo
ir kalbinės raiškos priemonių tinkamumo, formalaus ir semantinio rišlumo atžvilgiu, būtina sukurtą tekstą
suprantamai, taisyklingai ir estetiškai pateikti adresatui.
Czy ten tekst na czerwono mogę usunąć?
Teksto kūrimas tai yra viena praktinių dalyko veiklos sričių, grindžiama dalyko žiniomis ir gebėjimais,
problemų formulavimo ir sprendimo įgūdžiais, kuri leidžia mokiniams išreikšti save, savo būdą suvokti
pasaulį, kuriame gyvena. Čia persipina dauguma gimtosios kalbos ir literatūros dalyku ugdomų
kompetencijų: pažinimo, kultūrinė, kūrybiškumo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, pilietiškumo,
skaitmeninė kompetencijos. Teksto kūrimo, analizės ir vertinimo gebėjimai ugdo mokinių kritinį, kūrybinį
ir vertybinį (etinį) mąstymą. Kurdami tekstą, mokiniai ieško informacijos, vertina ją, kelia klausimus,
pasirenka raiškos ir pateikimo formą, numato teksto kūrimo strategijas. Įvardija ir nagrinėja
bendražmogiškas vertybes, kuria individualią vertybių sistemą. Gretindami įvairių tautų literatūrą mokiniai
analizuoja stereotipų ir išankstinių nusistatymų kilmę ir neigiamą poveikį, ugdo pagarbą asmenims iš
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skirtingų socialinių ir kultūrinių grupių. Todėl mokykloje reikėtų nuosekliai pratinti rašyti, samprotauti,
tinkamai ir etiškai argumentuoti. Lenkų kalbos mokytojo užduotis – organizuoti ugdymo aplinką taip, kad
būtų parinkti ugdymo metodai ir būdai, padedantys kiekvienam vaikui panaudoti savo potencialą.
Pavyzdys 1, 2 - aukštesnių kompetencijų lygio rašomieji darbai.
Pavyzdys 3 - pagrindinio kompetencijų lygio rašomasis darbas.
Pavyzdyds 4 - patenkinamo kompetencijų lygio rašomasis darbas.
Pavyzdys 5 - slenkstinio kompetencijų lygio rašomasis darbas.
AUKŠTESNYSIS
Pavyzdys 1

13

14

15

16

Pavyzdys 2

17

18

19

Pasiekimas

Lygis

Lygio aprašas
20

C 1 Kuria rišlius tekstus
laikydamasis žanro reikalavimų ir
atsižvelgdamas į adresatą, tikslą ir
komunikavimo situaciją.

Aukštesnysi
s

C 1.1 Atsižvelgdamas į probleminę situaciją parenka
tinkamą teksto žanrą, beveik visada laikosi jo
reikalavimų ir savarankiškai pasirenka atitinkamą turinį
ir raišką.
C 1.2 Beveik visada logiškai ir nuosekliai plėtoja teksto
temą ir mintį, naudodamasis sukauptomis žiniomis ir
patirtimi. Beveik visada tinkamai ir pagrįstai įterpia
citatas ir kitų autorių mintis į savo kuriamą tekstą.
Beveik visada nuosekliai ir motyvuotai išskiria
pastraipas. Visada laikosi teksto logiškos struktūros,
pastraipoje beveik visada laikosi minčių dėstymo
logikos, beveik visada paiso rišlumo (formaliojo ir
semantinio) reikalavimų.

C 2 Tinkamai ir estetiškai pateikia
(...) savo sukurtą tekstą.

Aukštesnysi
s

C 3 Taiko rašymo strategijas.

Aukštesnysi
s

C 1.3 Siekdamas vienareikšmiškumo, preciziškumo,
vaizdingumo ir teksto estetikos beveik visada tinkamai
vartoja abstrakčią ir specifinę leksiką, gramatines
konstrukcijas, vaizdingus žodžius ir frazes, citatas,
meninės kalbos priemones.
C 2.1 Rašo aiškiai, sklandžiai ranka, (...). Beveik visada
tinkamai išdėsto tekstą (...) puslapyje, (...).
C 2.2 Beveik visada taiko gramatikos, rašybos ir
skyrybos taisykles. Beveik visada tinkamai vartoja
bendrinės kalbos leksiką. Beveik visada paiso stiliaus
reikalavimų.
C 3.1 Savarankiškai tikslingai parenka ir taiko (...)
rašytinio teksto kūrimo ir tobulinimo strategijas.
Naudojasi įvairiais tinkamais šaltiniais temos
plėtojimui, problemos sprendimo būdo pasirinkimui ir
teiginių argumentavimui. Redaguodamas tekstus visada
taiko sukauptas kalbos žinias, beveik visada naudojasi
įvairiais informacijos šaltiniais. (...).

PAGRINDINIS

21

22

Pasiekimas
Lygis
C 1 Kuria rišlius tekstus
Pagrindinis
laikydamasis žanro reikalavimų ir
atsižvelgdamas į adresatą, tikslą ir
komunikavimo situaciją.

C 2 Tinkamai ir estetiškai
pateikia (...) savo sukurtą tekstą.

C 3 Taiko rašymo strategijas.

Lygio aprašymas

C 1.1 Atsižvelgdamas į probleminę situaciją (...) parenka
tinkamą teksto žanrą, daugeliu atvejų laikosi jo
reikalavimų ir (...) pasirenka atitinkamą turinį ir raišką.
C 1.2 Dažniausiai logiškai ir nuosekliai plėtoja teksto temą
ir mintį, naudodamasis sukauptomis žiniomis ir patirtimi.
Dažniausiai tinkamai ir pagrįstai įterpia citatas ir kitų
autorių mintis į savo kuriamą tekstą. Daugeliu atvejų
nuosekliai ir motyvuotai išskiria pastraipas. Beveik visada
laikosi teksto logiškos struktūros, daugeliu atvejų
pastraipoje laikosi minčių dėstymo logikos, daugeliu
atvejų paiso rišlumo (formaliojo ir semantinio)
reikalavimų.
C 1.3 Siekdamas vienareikšmiškumo, preciziškumo,
vaizdingumo ir teksto estetikos daugeliu atvejų tinkamai
vartoja abstrakčią ir specifinę leksiką, gramatines
konstrukcijas, vaizdingus žodžius ir frazes, citatas,
meninės kalbos priemones.

Pagrindinis C 2.1 Rašo aiškiai, sklandžiai ranka, (...)

Dažniausiai/Beveik visada tinkamai išdėsto tekstą(...)
puslapyje, (...).

C 2.2 Beveik visada taiko rašybos taisykles, dažniausiai
taiko gramatikos ir skyrybos taisykles. Dažniausiai
tinkamai vartoja bendrinės kalbos leksiką. Dažniausiai
paiso stiliaus reikalavimų.
Pagrindinis C 3.1 Konsultuodamasis tikslingai parenka ir taiko (...)
rašytinio teksto kūrimo ir tobulinimo strategijas. Naudojasi
įvairiais šaltiniais temos plėtojimui ir teiginių
argumentavimui. Redaguodamas tekstus beveik visada
taiko sukauptas kalbos žinias, daugeliu atvejų naudojasi
įvairiais informacijos šaltiniais.(...).

PATENKINAMAS

23

24

Pasiekimas
Lygis
Patenkinamas
C 1 Kuria rišlius tekstus
laikydamasis žanro reikalavimų
ir atsižvelgdamas į adresatą,
tikslą ir komunikavimo situaciją.

Lygio aprašymas

C 1.1 Naudodamasis netiesiogine pagalba atsižvelgia į
probleminę situaciją ir parenka tinkamą teksto žanrą, iš
dalies laikosi jo reikalavimų, (...) pasirenka atitinkamą
turinį ir raišką.
C 1.2 Iš dalies logiškai plėtoja teksto temą ir mintį,
naudodamasis sukauptomis žiniomis ir patirtimi.
Daugeliu atvejų tinkamai įterpia citatas ir kitų autorių
mintis į savo kuriamą tekstą. Daugeliu atvejų motyvuotai
išskiria pastraipas. Daugeliu atvejų laikosi teksto logiškos
struktūros, pastraipoje iš dalies laikosi minčių dėstymo
logikos, iš dalies paiso rišlumo (formaliojo ir semantinio)
reikalavimų.
C 1.3 Siekdamas aiškumo, vaizdingumo ir teksto
estetikos iš dalies tinkamai vartoja abstrakčią ar specifinę
leksiką, gramatines konstrukcijas, vaizdingus žodžius ir
frazes, citatas, kai kurias meninės kalbos priemones.
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C 2 Tinkamai ir estetiškai
pateikia (...) savo sukurtą tekstą.

C 3 Taiko rašymo strategijas.

Pagrindinis

C 2.1 Rašo aiškiai, sklandžiai ranka,(...). Dažniausiai
tinkamai išdėsto tekstą (...) puslapyje,(...).

Patenkinimas

C 2.2 Daugeliu atveju taiko gramatikos, rašybos ir
skyrybos taisykles. Dažniausiai tinkamai vartoja dažniau
vartojamą tipinę bendrinės kalbos leksiką. Iš dalies paiso
stiliaus reikalavimų.

Patenkinamas
C 3.1 Naudodamasis netiesiogine pagalba tikslingai
parenka ir taiko (...) rašytinio teksto kūrimo ir
tobulinimo strategijas. Konsultuodamasis naudojasi
įvairiais tinkamais šaltiniais temos plėtojimui ir
teiginių argumentavimui. Redaguodamas tekstus
dažniausiai taiko sukauptas kalbos žinias, iš dalies
naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais. (...).

SLENKSTINIS

26

27

Pasiekimas
C 1 Kuria rišlius tekstus
laikydamasis žanro reikalavimų ir
atsižvelgdamas į adresatą, tikslą ir
komunikavimo situaciją.

Lygis
Slenkstinis

Lygio aprašymas
C 1.1 Padedamas atsižvelgia į probleminės
situacijos elementą, parenka tinkamą teksto
žanrą, laikosi jo kai kurių reikalavimų ir
padedamas pasirenka atitinkamą turinį ir raišką.
C 1.2 Iš dalies logiškai plėtoja teksto temą,
naudodamasis sukauptomis žiniomis ir patirtimi. Iš
dalies tinkamai įterpia citatas ir kitų autorių mintis į
savo kuriamą tekstą. Iš dalies motyvuotai išskiria
pastraipas. Iš dalies laikosi teksto logiškos struktūros,
iš dalies paiso rišlumo (formaliojo ir semantinio)
reikalavimų.
C 1.3 Siekdamas aiškumo ir teksto estetikos iš dalies
tinkamai vartoja žinomus ir naujai pažintus žodžius,
gramatines konstrukcijas, kartais tinkamai vartoja
specifinę arba abstrakčią leksiką, vaizdingus žodžius
ir frazes, citatas, kai kurias meninės kalbos
priemones.

C 2 Tinkamai ir estetiškai pateikia
(...) savo sukurtą tekstą.

Patenkinamas C 2.1 Rašo aiškiai, sklandžiai ranka, (...). Dažniausiai
tinkamai išdėsto tekstą (...) puslapyje, (...).

Slenkstinis

C 3 Taiko rašymo strategijas.

Slenkstinis

C 2.2 Beveik visada taiko rašybos taisykles,
dažniausiai taiko gramatikos ir skyrybos taisykles.
Dažniausiai tinkamai vartoja bendrinės kalbos
leksiką. Dažniausiai paiso stiliaus reikalavimų.
C 3.1 Padedamas taiko išmoktas teksto kūrimo ir
tobulinimo strategijas. Konsultuodamasis naudojasi
pasirinktais šaltiniais temos plėtojimui ir teiginių
argumentavimui. Redaguodamas tekstus dažniausiai
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taiko sukauptas kalbos žinias, iš dalies naudojasi
pasirinktu informacijos šaltiniu. (...).
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