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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 III-IV gimnazijos 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
III gimnazijos klasė:
32.4.3. Lenkų kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis. [...] Aptariami kalbų kontaktai daugiakultūrėje
aplinkoje. Mokomasi įžvelgti ir aptarti [...] kitų kalbų įtaką (interferenciją) lenkų kalbai, pvz., skolinius ir
vertinius leksikos ir gramatikos lygmenyje.
IV gimnazijos klasė:
33.4.3. Lenkų kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis. [...] Aptariamas globalizacijos procesų
poveikis lenkų kalbos leksikos raidai, remiantis konkrečiais pavyzdžiais. Gretinami lenkų ir kitos kalbos
tekstai ir jų kalbinės raiškos (leksikos ir gramatikos lygmenyje) elementai.

Literatūros ir kultūros pažinimas
32.5.7. 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:
32.5.7.1. susipažinimas su aktualiais kultūriniais įvykiais ir reiškiniais naudojantis įvairiomis medijomis;
32.5.7.4. teatro, muziejaus, meno parodų, renginių ir pan. lankymas;
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Pasiekimai
Tikslingai pasirenka leksines ir gramatines kalbinės raiškos priemones [...]. Redaguodamas savo tekstą
atpažįsta ir taiso daugumą tipinių klaidų (D2.3.3).
Tyrinėja, palygina ir aptaria lenkų kalbos ir kitų kalbų panašumus ir skirtumus įvairiuose kalbos
lygmenyse. [...] (D.3.1.3.)
[...] Atlieka tiriamuosius darbus: kelia nesudėtingus probleminius klausimus, tyrinėja ir analizuoja kalbos
reiškinius, daro išvadas ir apibendrina (D4.1.3).
Tikslingai naudojasi įvairiais spausdintiniais ir skaitmeniniais kalbos žodynais, kitais šaltiniais ir
mokymosi priemonėmis (D4.2.3).
Stebi [...] ir aptaria nurodytais aspektais šiuolaikinės kultūros reiškinius ir tendencijas. [...] (E.3.1.3.)
Tikslingai dalyvauja [...] regiono, Lietuvos kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime [...] (E3.3.3).

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 bogaceniem 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 unikać się tych błędów w starannej mowie.
Praca obejmuje głównie kształcenie kompetencji komunikacyjnej, kulturowej, poznawczej
(kognitywnej), a także kompetencji w zakresie kreatywności. W mniejszym stopniu również rozwija się
kompetencję obywatelską, społeczno-emocjonalną oraz cyfrową.

Teksty jako materiał do pracy z uczniami
(Na podstawie: https://instytutpolski.pl/vilnius/2022/01/24/lenkiskieji-xxii-vilniaus-knygu-muges-akcentai/)
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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, w
których często występują te wyrazy. Połączenia wyrazowe 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 wyrazowe: 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

5

Propozycja 2: Szyk przydawki w języku polskim i litewskim.
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 przedstawia 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 Rzeczownik
nazwy miejscowej

Wileńska

Centrum
Akademia

Wyrazy określające rzeczownik
przymiotnik

rzeczownik w
dopełniaczu

Wystawowe

Nazwa własna Nazwa miejscowa w
miejscowniku
LITEXPO

W Wilnie

Sztuk Pięknych

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
LENKŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYMOSI TURINIO
APYTIKSLIS PASKIRSTYMAS VALANDOMIS
III GIMNAZIJOS KLASĖ

UGDYMO PROCESO TRUKMĖ – 36 savaitės, atsižvialgiant į dokumentą „2021–2022 IR 2022–2023
mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai“:
https://www.nsa.smm.lt/2021/06/28/2021-2022-ir-2022-2023-mokslo-metu-pradinio-pagrindinio-irvidurinio-ugdymo-programu-bendrieji-ugdymo-planai/
PAMOKŲ SKAIČIUS: 144 (4 pamokos per savaitę).
● Kalbėjimas, klausymas ir sąveika – 14 pamokų.
● Skaitymas ir teksto supratimas – 15 pamokų.
● Rašymas ir teksto kūrimas – 28 pamokų.
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● Kalbos pažinimas – 17 pamokų.
● Literatūros ir kultūros pažinimas – 70 pamokų.
Atkreipiamas dėmesys į mokymosi turinio integravimą ugdymo procese: pvz., prie literatūros ir
kultūros pažinimo valandų nurodytų lentelėje prisideda valandos priskirtos kitoms sritims (kalbėjimui,
klausymui ir sąveikai, skaitymui ir teksto supratimui, rašymui ir teksto kūrimui ir t.t.), jeigu šių kalbinių
veiklų temos yra susijusios su literatūros ir kultūros pažinimu. Visos kalbinės veiklos (kalbėjimas,
klausymas ir sąveika, skaitymas ir teksto supratimas, rašymas ir teksto kūrimas) siejamos su kalbos
pažinimo, literatūros ir kultūros pažinimo temomis, problematika ir veiklomis. Kalbinių veiklų tematika ir
problematika siejama su skaitomais ir nagrinėjamais grožiniais ir negrožiniais, kitais kultūros tekstais.
Atsižvelgiant į pateiktą problematiką, skaityti ir nagrinėti pasirenkami kūriniai (arba jų ištraukos) iš
privalomų ir rekomenduojamų autorių ir kūrinių sąrašo: įvairių rūšių ir žanrų; klasikinių ir šiuolaikinių
autorių; žymiausių gimtosios ir visuotinės literatūros atstovų; autorių, kurių kūryba ar biografija susijusi su
Lietuva; priskiriami kitiems kultūros tekstams (pvz., spektakliai, filmai, publicistika, muzikos kūriniai,
televizijos laidos, dailė ir grafika, komiksai, reklama ir pan.). Privalomų kūrinių sąraše pateikti kūriniai,
kuriuos reikia perskaityti ir išsamiai išnagrinėti. Kitiems (rekomenduojamiems) autoriams ir kūriniams
skiriama žymiai mažiau laiko, jie gali būti naudojami kaip kontekstai privalomų kūrinių interpretacijai ir
nagrinėjamos problematikos aptarimui. Kūrinių nagrinėjimo tvarką, atsižvelgdamas į individualiąją
programą, nustato pats mokytojas. Mokytojas taip pat savo nuožiūra gali pasirinkti, kokius kūrinius arba jų
ištraukas iš privalomų ir rekomenduojamų kūrinių sąrašo tikslinga pasirinkti nurodytoms problemoms
nagrinėti. Rekomenduojamas kūrinių sąrašas gali būti koreguojamas mokytojo atsižvelgiant į mokinių
pasiūlymus, poreikius ir kitas aplinkybes.
Privalomų grožinių kūrinių sąrašas: Sofokles Antygona, W. Szekspir Hamlet, A. Mickiewicz
Dziady, cz. III, A. Mickiewicz Pan Tadeusz, E. Orzeszkowa Nad Niemnem, B. Prus Lalka, S. Wyspiański
Wesele, S. Żeromski Ludzie bezdomni.
Rekomenduojamų grožinių kūrinių sąrašas: Biblia (ištraukos), Ajschylos Prometeusz skowany,
N. Machiavelli Książę, Dante Boska komedia, J. W. Goethe Faust, A. Mickiewicz Dziady, cz. IV J. Słowacki
Kordian, H. Balzak Ojciec Goriot, G. Flaubert Pani Bovary, H. Sienkiewicz Trylogia, W. S. Reymont
Chłopi, F. Dostojewski Zbrodnia i kara, M. Dąbrowska Noce i dnie, S. Żeromski Przedwiośnie, W.
Gombrowicz Ferdydurke, M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata, J. Iwaszkiewicz (opowiadania do wyboru), J.
Conrad Jądro ciemności, B. Schulz Sklepy cynamonowe, Z. Kuncewiczowa Cudzoziemka, J. Mackiewicz
Droga donikąd, S. Piasecki (wybrana powieść), M. Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego,
Cz. Miłosz Rodzinna Europa, Zniewolony umysł, G. Orwell Rok 1984, G. Herling-Grudziński Inny świat,
Wieża, T. Różewicz Kartoteka, T. Konwicki Bohiń, Kronika wypadków miłosnych, W. Szymborska
Lektury nadobowiązkowe, R. Kapuściński (wybrane reportaże), D. Terakowska Poczwarka, Jan Paweł II
Pamięć i tożsamość, P. Huelle Opowiadania na czas przeprowadzki, W. Piotrowicz Moja czasoprzestrzeń,
K. Sabaliauskaitė (wybrana powieść), H. Kunčius (wybrana powieść) ir kt.
Rekomenduojamų eilėraščių autorių sąrašas: J. Kochanowski, J. A. Morsztyn, I. Krasicki, A.
Mickiewicz, J. Słowacki, C. K. Norwid, L. Staff, K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, B. Leśmian, J.
Liebert, J. Lechoń, J. Tuwim, K. Wierzyński, K. I. Gałczyński, J. Czechowicz, K. K. Baczyński, Wł.
Broniewski, S. Grochowiak, M. Białoszewski, T. Różewicz, Cz. Miłosz, T. Bujnicki, K. Iłłakowiczówna,
Z. Herbert, H. Poświatowska, W. Szymborska, J. Twardowski, S. Barańczak, J. Polkowski, E. Stachura, E.
Lipska, A. Zagajewski, J. Podsiadło, N. Kulesza, A. Kamieńska, J. Hartwig, U. Kozioł, B. Maj, A.
Świetlicki, S. Worotyński, H. Mażul, A. Rybałko ir kt.
Kitų (negrožinių) tekstų atranka: parenkami įvairų socialinį kultūrinį kontekstą apimantys gana
abstrakčios tematikos įvairaus pobūdžio tekstai knygose, periodiniuose leidiniuose, internete ir kitose
medijose: publicistiniai, dalykiniai, informaciniai (pvz., interviu, enciklopedijų, žinynų straipsniai,
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publicistiniai ir mokslo populiarieji straipsniai, viešosios kalbos, dienoraščiai, atsiminimai, laiškai, įvairūs
žodynai; reklama, schemos, internetinių diskusijų forumai, televizijos ir radijo laidos, filmai, spektakliai).

1.

2.

3.

4.

Mokymosi
turinio
sritis
Kalbėjimas,
klausymas ir
sąveika
(14 val.)

Skaitymas ir
teksto
supratimas
(15 val.)

Rašymas ir
teksto kūrimas
(28 val.)

Kalbos
pažinimas
(17 val.)

Tema

Val.
sk.

1. Aktyvaus klausymosi strategijos.
2. Etiškas ir saugus bendravimas oficialioje ir
neoficialioje komunikacinėje situacijoje,
virtualioje erdvėje.
3. Sakytinio teksto pristatymas.
4. Proginės kalbos specifika.
5. Oratorystės menas.
6. Kalbėjimo strategijos.

2
2

Teksto analizė, interpretacija ir vertinimas.
Moksliniai tekstai.
Administraciniai tekstai.
Elektroninių tekstų žanrų ypatumai.
Informacijos šaltinio patikimumas,
objektyvumas ir subjektyvumas, teisingumas
ir „melagingumas“, kalbinės manipuliacijos
ir propagandos apraiškos.
6. Žiniasklaidos paskirtis ir poveikis.

9
1
1
1

1. Teksto kūrimo gebėjimai ir strategijos.
2. Rišlaus teksto redagavimas.
3. Tekstų tipai ir žanrai (samprotavimo rašinys
problemine tema, literatūrinio ar kito kultūros
teksto interpretacija, mokslo populiarinimo teksto
santrauka, referatas, viešaja kalba, oficialus
laiškas, kūrybiniai bandymai (pvz. straipsnis,
reportažas, feljetonas, interviu ir t.t.).
4. Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

2
4
18

1. Kalbos atmainų įvairovė.
2. Tekstų kalbinės (leksinės, gramatinės) raiškos
priemones įvairiuose tekstų žanruose, verbalinės
ir neverbalinės raiškos priemonių dermė.
3. Kalbos funkciniai stiliai (šnekamasis,
kanceliarinis / administracinis, mokslinis).
4. Bendrinė kalba ir arealine gimtosios kalbos
diferenciacija.
5. Gimtosios kalbos regioniniai fonetikos,
gramatikos ir leksikos ypatumai Lietuvoje.
6. Kalbos kultūra ir etikėtas.
7. Gimtosios kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis
kalbomis.

2
3

1.
2.
3.
4.
5.

3
2
3
2

2

Pastabos
Kalbejimo gebėjmai
ir strategijos
tobulinamos yra
integruojant su
kalbos pažinimo ir
literatūros
pažinimu.
Skaitymo gebėjmai
ir strategijos
tobulinamos yra
integruojant su
kalbos pažinimo ir
literatūros
pažinimu.

1
Rašymo ir teksto
kūrimo gebėjmai ir
strategijos
tobulinamos yra
integruojant su
kalbos pažinimo ir
literatūros
pažinimu.

4

4
2
2

Kalbos pažinimas
integruojamas su
kalbėjimu,
klausymu ir
sąveika, rašymu ir
teksto kūrimu,
skaitymu ir teksto
supratimu,
literatūros ir
kultūros pažinimu.

2
2
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5.

Literatūros ir
kultūros
pažinimas
(70 val.)

1. Žmogus istorijos sūkuryje
Individo vaidmuo istorijoje: kova ir bejėgystė
prieš istorijos mechanizmus. Tautos likimo
dramatizmas. Tautinio išsivadavimo kova.
Santvarkos kaita. Valdžia ir žmogus. Istorinės
tiesos ir meninės išmonės santykis. Skirtingos
patriotizmo sampratos.

14

Problematikos nagrinėjimui pasirenkami kūriniai
iš:
- privalomo kūrinių sąrašo, pvz. A. Mickiewicz
Dziady, cz. III, S. Wyspiański Wesele, Sofokles
Antygona,
- rekomenduojamo kūrinių sąrašo, pvz. N.
Machiavelli Książę, J. Słowacki Kordian, H.
Sienkiewicz Trylogia, S. Żeromski Przedwiośnie,
M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata, J. Conrad
Jądro ciemności, J. Mackiewicz Droga donikąd,
S. Piasecki (wybrana powieść), M. Białoszewski
Pamiętnik z powstania warszawskiego, Cz. Miłosz
Zniewolony umysł, G. Orwell Rok 1984, G.
Herling-Grudziński Inny świat, R. Kapuściński
(wybrane reportaże),
- rekomenduojamų eilėraščių autorių sąrašo, pvz.
I. Krasicki, A. Mickiewicz, J. Lechoń, K.
Baczyński, T. Różewicz, Cz. Miłosz, Wł.
Broniewski, Z. Herbert, W. Szymborska, S.
Barańczak.
2. Žmogus ir tradicija
Antikinės kultūros atspindžiai literatūroje ir
menuose. Krikščionybės tradicijos Europos ir
lenkų kultūroje. Tautinės tradicijos ir kultūros
ženklai literatūroje. Šeimos vaidmuo pažįstant ir
tęsiant tradicijas. Kūrėjų ir jų kartų dialogas
literatūroje.

Literatūros ir
kultūros pažinimas
integruojamas su
kalbėjimu,
klausymu ir
sąveika, rašymu ir
teksto kūrimu,
skaitymu ir teksto
supratimu, kalbos
pažinimu.
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Problematikos nagrinėjimui pasirenkami kūriniai
iš:
privalomo kūrinių sąrašo, pvz. A. Mickiewicz Pan
Tadeusz, E. Orzeszkowa Nad Niemnem, S.
Wyspiański Wesele;
rekomenduojamo kūrinių sąrašo, pvz. Biblia
(ištraukos), H. Balzak Ojciec Goriot, H.
Sienkiewicz Trylogia, W. S. Reymont Chłopi, M.
Dąbrowska Noce i dnie, S. Żeromski
Przedwiośnie,W. Gombrowicz Ferdydurke, T.
Różewicz Kartoteka, T. Konwicki Bohiń, wybrana
powieść K. Sabaliauskaitė;
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rekomenduojamų eilėraščių autorių sąrašo, pvz. J.
Kochanowski, B. Leśmian, J. Tuwim, K.
Wierzyński, K. I. Gałczyński, J. Czechowicz, Cz.
Miłosz, K. Iłłakowiczówna, W. Szymborska, A.
Kamieńska.
3. Žmogus tarp kitų žmonių
Individo laisvė ir atsakomybė. Žmogaus teisė į
laimę ir pareiga artimiesiems, visuomenei ir
tautai. Socialinė hierarchija ir antagonizmai
visuomenėje: jų priežastis ir pasekmės. Jaunystė
– branda – senatvė: žmogiškosios būties
tarpsniai. Savigarba ir pagarba kitiems.
Nesitaikstančios su pasauliu asmenybės.
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Problematikos nagrinėjimui pasirenkami kūriniai
iš
privalomo kūrinių sąrašo, pvz. Sofokles Antygona,
W. Szekspir Hamlet, B. Prus Lalka;
rekomenduojamo kūrinių sąrašo, pvz. Biblia
(ištraukos), Ajschylos Prometeusz skowany, J. W.
Goethe Faust, J. Słowacki Kordian, Dostojewski
Zbrodnia i kara, S. Żeromski Przedwiośnie, J.
Iwaszkiewicz (opowiadania do wyboru), J.
Conrad Jądro ciemności, Z. Kuncewiczowa
Cudzoziemka, J. Mackiewicz Droga donikąd, G.
Herling-Grudziński Wieża;
rekomenduojamų eilėraščių autorių sąrašo, pvz. A.
Mickiewicz, J. Słowacki, L. Staff, J. Liebert, K.
K. Baczyński, Wł. Broniewski, Cz. Miłosz, Z.
Herbert, S. Barańczak, E. Stachura.
4. Žmogus vertybių pasaulyje
Universaliosios vertybės ir jų reikšmė žmogaus
14
gyvenime. Žmogus tarp gėrio ir blogio. Žmogaus
ryšys su gamta. Gyvenimo prasmės ir savo vietos
gyvenime ieškojimas.
Problematikos nagrinėjimui pasirenkami kūriniai
iš:
privalomo kūrinių sąrašo, pvz. B. Prus Lalka, S
Żeromski Ludzie bezdomni, A. Mickiewicz Pan
Tadeusz;
rekomenduojamo kūrinių sąrašo, pvz. Biblia
(ištraukos), H. Balzak Ojciec Goriot, G. Flaubert
Pani Bovary, F. Dostojewski Zbrodnia i kara, M.
Dąbrowska Noce i dnie, J. Iwaszkiewicz
(opowiadania do wyboru), B. Schulz Sklepy
12

cynamonowe, J. Mackiewicz Droga donikąd, D.
Terakowska Poczwarka, W. Piotrowicz Moja
czasoprzestrzeń;
rekomenduojamų eilėraščių autorių sąrašo, pvz. C.
K. Norwid, L. Staff, K. Przerwa-Tetmajer, J.
Kasprowicz, K. I. Gałczyński, H. Poświatowska,
E. Lipska, J. Twardowski, J. Hartwig, H. Mażul.
5. Žmogaus tapatybės apraiškos
Tautinės tapatybės elementai: kalba, kultūra,
religija, tradicijos. Jų vaidmuo globalizacijos
laikais. Kosmopolitizmas. Tolerancija kitoms
kultūroms, kalboms, papročiams. Kultūrinė
istorinė atmintis.
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Problematikos nagrinėjimui pasirenkami kūriniai
iš privalomo kūrinių sąrašo, pvz. E. Orzeszkowa
Nad Niemnem, A. Mickiewicz Pan Tadeusz;
iš rekomenduojamo kūrinių sąrašo, J. Słowacki
Kordian, H. Sienkiewicz Trylogia, W. S. Reymont
Chłopi, S. Żeromski Przedwiośnie, Schulz Sklepy
cynamonowe, Cz. Miłosz Rodzinna Europa, T.
Konwicki Kronika wypadków miłosnych, R.
Kapuściński (wybrane reportaże), Jan Paweł II
Pamięć i tożsamość;
iš rekomenduojamų eilėraščių autorių sąrašo, pvz.
A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. K. Norwid, K. I.
Gałczyński, Cz. Miłosz, K. Iłłakowiczówna, Z.
Herbert, S. Worotyński, H. Mażul, A. Rybałko.

Pasiekimų sritis: Literatūros ir kultūros pažinimas.
Pamokų ciklas: Martyrologia narodu polskiego w „Dziadach, cz. III“ A. Mickiewicza (3 kl. gim.)
Mokymosi turinys.
32.1. Kalbėjimas, klausymas ir sąveika.
32.1.1. Įvairių tekstų klausymas ir supratimas. Įtvirtinami įgūdžiai aktyviai klausytis amžiaus tarpsnį
atitinkančių grožinių ir negrožinių tekstų [...] Mokomasi gautą informaciją panaudoti įvairiais
komunikacijos tikslais. Mokomasi taikyti aktyvaus klausymosi strategijas: nusiteikti klausyti, suprasti ir
domėtis, išskirti reikšmingą informaciją. [...]
32.1.2. Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. Įtvirtinami įgūdžiai palaikyti ir plėtoti
pokalbį, dalyvauti diskusijoje [...] remiantis įvairių sričių žiniomis. Mokomasi polemizuoti, samprotauti
apie įvykius, reiškinius ir tekstus, pasirinkti tinkamą kalbinę raišką. [...]
32.2. Skaitymas ir teksto supratimas.
32.2.1. Skaitymo technika ir teksto supratimo strategijos. Mokiniai taiko pažintas žemesnėse klasėse
strategijas įvairiuose naujuose mokymosi kontekstuose.
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32.2.2. Teksto analizė, interpretacija ir vertinimas. Mokomasi atpažinti tiesioginę ir netiesioginę
informaciją; sieti, lyginti, grupuoti, kritiškai vertinti ir apibendrinti skirtingos raiškos informaciją iš kelių
įvairių šaltinių. [...] Skaitant sudėtingesnius tekstus mokomasi įvardyti teksto temą, problemą, nurodyti
esmines ir neesmines detales, faktus, atpažinti raiškos priemones, paaiškinti jų prasmę ir tikslingumą; aptarti
teksto vertę, problemas, idėjas, vertybes, išreikšti savo nuomonę apie tekstą. [...]
32.3. Rašymas ir teksto kūrimas.
32.3.1. Rišlaus teksto kūrimas ir redagavimas.
32.3.1.1. Teksto kūrimo gebėjimai. Kartojamas ir gilinamas pagrindinio ugdymo mokymosi turinys.
[...]
32.3.1.2. Strategijos. Mokomasi pasirinkti teksto kūrimo, rašymo ir tobulinimo strategiją ir principus
ir juos taikyti. [...]
32.3.2. Tekstų tipai ir žanrai. Mokomasi kurti įvairaus pobūdžio tekstus, paisant žanro reikalavimų
ir atsižvelgiant į komunikacinę situaciją: samprotavimo rašinį problemine tema [...]
32.3.3. Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas. Tobulinami pagrindinio ugdymo programos
pakopoje įgyti gebėjimai.
32.4. Kalbos pažinimas.
32.4.1. Kalbos atmainų ir tekstų įvairovė. [...] Mokomasi atpažinti ir aptarti lenkų kalbos regioninius
fonetikos, [...] ypatumus Lietuvoje, nurodyti bendrinio ir regioninio kalbos variantų vartojimo sritis. [...]
32.4.2. Kalbinė komunikacija ir kalbos kultūra. [...] Plėtojama abstrakcinė ir specifinė leksika,
susijusi su literatūros ir kultūros probleminėmis temomis. Gilinami įgūdžiai rūpintis kalbos taisyklingumu.
[...]
32.5. Literatūros ir kultūros pažinimas. Mokomasi įvairiais aspektais nagrinėti pateiktas privalomas
problemines temas pasirenkant ir gretinant grožinės literatūros kūrinius ir kitus įvairius kultūros tekstus. [...]
32.5.1. Nagrinėjama problematika.
32.5.1.1. Žmogus istorijos sūkuryje. Individo vaidmuo istorijoje: kova ir bejėgystė prieš istorijos
mechanizmus. Tautos likimo dramatizmas. Tautinio išsivadavimo kova. [...]
32.5.1.3. Žmogus tarp kitų žmonių. Individo laisvė ir atsakomybė. [...] Savigarba ir pagarba kitiems.
Nesitaikstančios su pasauliu asmenybės.
32.5.6. Grožinio teksto analizė, interpretacija, kontekstai ir vertinimas.
32.5.6.1. Analizė ir interpretacija. Analizuojant ir interpretuojant kūrinį mokomasi remtis literatūros
teorijos išmanymu, įgytu pagrindinėje mokykloje, ir savo (kaip skaitytojo ir kultūros vartotojo) patirtimi.
[...] Mokomasi sieti interpretaciją su analize pasirinktu analizės aspektu, skaitytojo kultūrine, literatūrine ir
gyvenimo patirtimi. Mokomasi atpažinti ir aptarti literatūros kūrinyje išreikštas vertybes. [...] Mokomasi
analizuoti epikos / lyrikos / dramos kūrinius žanro, tematikos, problematikos, kalbinės raiškos ir kt.
aspektais, pasirinkti tinkamą kūrinio analizės aspektą, kryptingai vedantį prie interpretacijos. [...]
32.5.6.2. Interpretacija ir kontekstai. Mokomasi interpretuoti kūrinį literatūros raidos, kultūros,
istorijos, filosofijos idėjų ir kt. kontekstuose. [...]
32.5.6.3. Vertinimas. [...] Mokomasi lyginti literatūros kūrinius su kitais kultūros tekstais (pvz.,
filmu, spektakliu ir kt.) įvairiais aspektais. [...]
Pasiekimai
 Samprotauja apie tekste keliamų problemų, sprendimo būdų ir išvadų pagrįstumą. Vertina teksto
turinį, [...] (A1.2.3).
 Pasirenka ir derina tinkamas teksto klausymo strategijas (A1.3.3).
 Dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose, diskusijose, [...] remdamasis įvairių sričių kontekstais.
Diskutuoja, samprotauja apie literatūros istorijos reiškinius, [...]. Pagrindžia savo nuomonę kelių
tipų argumentais, apibendrina, vertina. Tikslingai naudojasi neverbalinės kalbos ir kitomis
priemonėmis (A2.1.3).
 Tikslingai parenka skaitymo strategijas ir kūrybiškai jas taiko (B1.3.3).
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 Įvardija ir nagrinėja teksto problemą ir jos sprendimo būdus, analizuoja argumentų tinkamumą. [...]
Daro teksto visumą apibendrinančias įžvalgas. Interpretuodamas taiko įvairias mąstymo operacijas.
Vertina tekstą pagal nurodytus vertinimo kriterijus (B2.3.3).
 Sieja, lygina ir aptaria tekste esančią informaciją su žiniomis iš įvairių šaltinių. Kritiškai vertina
tekstą, argumentuotai išsako savo nuomonę apie nagrinėjamą tekstą, remdamasis savo išmanymu,
tekstu, specifinėmis žiniomis ir viešai prieinama informacija. Lygina tekstą su kitais tekstais
pasirinktu aspektu (B2.4.3).
 Kuria tekstus, iš esmės atsižvelgdami į temą, problemą, tikslą, komunikavimo situaciją, adresatą.
Pasirenka atitinkamą teksto žanrą ir tipą, laikosi jo pagrindinių reikalavimų. Pasirenka tinkamą
raišką, iš dalies laikosi kalbos stiliaus reikalavimų (C1.1.3)
 Taiko daugumą rašybos, gramatikos ir skyrybos taisyklių. Tinkamai vartoja bendrinės kalbos
leksiką, iš esmės paiso stiliaus reikalavimų (C2.2.3).
 Dažniausiai tikslingai pasirenka ir taiko sakytinio ir rašytinio teksto kūrimo ir tobulinimo strategijas.
Naudojasi įvairiais šaltiniais plėtodamas temą ir argumentuodamas teiginius. Redaguodamas tekstus
taiko sukauptas kalbos žinias, daugeliu atvejų naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais. [...]
(C3.1.3).
 [...] Apibrėžia skirtingus bendrinės kalbos normos variantus, nurodo jų taikymo sritis ir paiso jų
reikalavimų. [...] (D2.1.3).
 Plėtoja žodyną vartodamas abstrakcinę ir specifinę leksiką, susijusią su literatūros ir kultūros
probleminėmis temomis. [...] (D2.2.3).
 Tikslingai pasirenka leksines ir gramatines kalbinės raiškos priemones, atsižvelgdamas į stiliaus
reikalavimus. Redaguodamas savo tekstą atpažįsta ir taiso daugumą tipinių klaidų (D2.3.3).
 Skaito ir aptaria kūrinį remdamasis literatūros raidos žiniomis, įžvelgia bruožus, būdingus epochai,
kurioje kūrinys atsirado (pvz., problematiką, stilių ar kalbą, tradicijas). [...] (E1.1.3).
 Analizuoja, interpretuoja, lygina ir vertina lyrikos, [...] dramos kūrinius, remdamasis literatūros
teorija, kontekstų (pvz., socialinio, istorinio, biografinio, filosofinio) išmanymu ir savo (kaip
skaitytojo ir kultūros vartotojo) patirtimi. [...] (E2.1.3).
 [...] Lygina literatūros kūrinius su kitais literatūros kūriniais ir su kitais kultūros tekstais (E2.2.3).
 Taiko žinių kaupimo iš įvairių šaltinių ir jų sisteminimo asmeniškai naudingiausias strategijas. [...]
(E4.1.3).
Pamokų ciklo uždaviniai: Dirbdami individualiai ir grupėse interpretuos A. Mickevičiaus „Vėlinių“ III
d. grožinio teksto prasmę, tiesiogiai ir netiesiogiai pasakytas mintis; publicistinius tekstus, vertins
argumentų pagrįstumą, lygins kūrinį su kitais kultūros tekstais, dalyvaus įvairaus pobūdžio pokalbiuose,
diskusijoje. Išsiaiškins, kaip atpažinti ir aptarti gimtosios kalbos regioninius fonetikos ypatumus
Lietuvoje. Remiantis atliktomis užduotimis taisyklingai sukurs samprotavimo rašinį.
Kompetencijos (jų elementai), reikalingos mokymosi pasiekimams įgyvendinti
13. Komunikavimo kompetencija
[...] Rengdami žodinius, rašytinius ir kitus pranešimus, pristatydami ir diskutuodami apie juos grupėse,
mokiniai derina įvairius komunikavimo kanalus ir priemones, įvairias komunikavimo strategijas.
Nagrinėdami įvairaus pobūdžio tekstus, mokiniai įgyja gebėjimus atpažinti įvairias komunikavimo
intencijas, informacinius ir asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus, manipuliacijų priemones,
patikrinti pranešimo patikimumą, interpretuoti pranešimą remiantis išplėstiniu kontekstu.
14. Kultūrinė kompetencija
[...] Mokiniai nagrinėdami literatūros ir kitus meno kūrinius, medijų tekstus, kitus kultūros reiškinius,
susipažindami su kūrėjais, atsižvelgia į platesnį istorinį, kultūrinį ir sociokultūrinį kontekstą, aptaria
literatūros ir kitos meninės kūrybos vertę, suvokia kultūros daugialypiškumą. Supranta kalbą kaip kultūros
dalį, jos elementų sąsajas su etninės kultūros ypatumais. [...}
15. Pažinimo kompetencija
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[...] Nagrinėdami kalbinius ir kultūrinius reiškinius, literatūros kūrinius mokiniai remiasi pagrindinėmis
kalbotyros ir literatūrologijos sąvokomis, logiškai samprotauja ir argumentuoja, sistemina žinias, sieja
skirtingos raiškos informaciją.[...]
16. Kūrybiškumo kompetencija
[...] Kurdami tekstą, mokiniai ieško informacijos, vertina ją, kelia klausimus, pasirenka raiškos ir pateikimo
formą, numato teksto kūrimo strategijas. [...]
17. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetenciją
[...] Skaitydami ir analizuodami įvairaus pobūdžio tekstus mokiniai suvokia, kaip mintys ir emocijos
veikia priimamus sprendimus ir elgesį, kaip asmeninės savybės daro įtaką pasirinkimams ir sėkmei.
Įvardija ir nagrinėja bendražmogiškas vertybes, kuria individualią vertybių sistemą. [...]
18. Pilietiškumo kompetencija
[...] Nagrinėdami žmogaus ir žmonių grupių (pvz., etninių, profesinių, amžiaus grupių) bendravimo ir
bendradarbiavimo, atsakomybės problemas istoriniame ir dabartiniame sociokultūriniame kontekste,
mokiniai ugdosi gebėjimus atsakingai ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, stiprinti pilietinį
tapatumą, saugoti Lietuvos kultūrą, tradicijas ir gamtą, gerbti požiūrių ir gyvenimo būdų įvairovę. [...]
19. Skaitmeninė kompetencija
[...] Skaitydami ir klausydami tekstų mokiniai naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis, mokosi informacijos
kaupimo, apdorojimo, jos patikimumo įvertinimo, skaitmeninės saugos bei autorinių teisių tvarkos. [...]
Technologijos, įrankiai, šaltiniai: kompiuteriai, projektorius, prieiga prie interneto, kūriniai:
https://www.mentimeter.com
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia_%E2%80%93_Rok_1863
obrazuhttps://culture.pl/pl/dzielo/jan-matejko-polonia-rok-1863
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zes%C5%82anie_Student%C3%B3w_-_Malczewski.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9w7DWwTf08w
https://www.youtube.com/watch?v=rO0D9PYmYaw
https://smp2014tm.ugdome.lt/MO/Mazumos/index.html?path=PL_0910_06
https://www.youtube.com/watch?v=EhKB81UWd-I
Pasiekimai (iš
pasiekimų raidos) ir
perkeliamieji gebėjimai
(iš kitų dalykų)

Pamokos
uždavinys

Ugdymo proceso /
veiklų organizavimas
Įrankiai, mokomoji
medžiaga

Tikėtini
rezultatai

Vertinimas,
refleksija

1. Veiklos pavadinimas: Różne obrazy prześladowania Polaków. Lekcja 1-2.
Dalyvauja
įvairaus
pobūdžio
pokalbiuose,
diskusijose,
[...]
remdamasis įvairių sričių
kontekstais. Diskutuoja,
samprotauja
apie
literatūros
istorijos
reiškinius,
[...].
Pagrindžia savo nuomonę
kelių tipų argumentais,
apibendrina,
vertina.
Tikslingai
naudojasi
neverbalinės kalbos ir

Pracując z
utworem oraz
innymi
tekstami
kultury
indywidualnie
oraz w
grupach,
zanalizują i
zinterpretują
je, rozwiną
umiejętności
czytania ze
zrozumieniem

1. Zadanie
wprowadzające.
Podawanie skojarzeń
związanych z
wyrażeniami: cierpienie
narodu, Polska XIX
wieku. Uzasadnianie
swego wyboru. Metoda
burza mózgów lub
aplikacja Mentimeter
dostępna po wpisaniu w
wyszukiwarce
[https://www.mentimeter
.com]

Pracując nad
zadaniami
indywidualnie
oraz w
grupach,
omówią
sytuację
polityczną i
społeczną w
Polsce XIX
wieku.

Ocenianie
kształtujące.
Aktywność
na lekcji.
Praca w
grupach
oraz w
udział
dyskusji.
Ewaluacja.
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kitomis
(A2.1.3).

priemonėmis artykułu,
notowania,
wyrażania
Tikslingai
parenka swojej opinii w
skaitymo strategijas ir dyskusji.
kūrybiškai
jas
taiko
(B1.3.3).
Plėtoja žodyną
vartodamas abstrakcinę ir
specifinę leksiką,
susijusią su literatūros ir
kultūros probleminėmis
temomis. [...] (D2.2.3).
Skaito ir aptaria kūrinį
remdamasis literatūros
raidos žiniomis, įžvelgia
bruožus, būdingus
epochai, kurioje kūrinys
atsirado (pvz.,
problematiką, stilių ar
kalbą, tradicijas). [...]
(E1.1.3).

2. Analizowanie i
interpretowanie
poszczególnych części
obrazu J. Matejki
„Polonia-Rok 1863“.
[https://pl.wikipedia.org/
wiki/Polonia_%E2%80%
93_Rok_1863]
3. Czytanie ze
zrozumieniem artykułu
K. Dzimiry-Zarzyckiej
„J. Matejko Polonia-Rok
1863“. Zwrócenie uwagi
na symboliczną wymowę
dzieła.
[obrazuhttps://culture.pl/
pl/dzielo/jan-matejkopolonia-rok-1863]
4. Praca w grupach z
tekstem „Dedykacji“
oraz „Przedmowy“.
[https://wolnelektury.pl/
media/book/pdf/dziadydziady-poema-dziadyczesc-iii.pdf]

Zinterpretują
obraz,
odczytają
symboliczną
wymowę
dzieła.

5. Zaprezentowanie
wyników pracy
zespołów. Uzasadnianie
swoich odpowiedzi.
Uzupełnianie spostrzżeń
na bieżąco.
6. Zainicjowanie dyskusji
na temat: Jaką cenę
trzeba czasami zapłacić
za wolność?

Zanalizują
fragmenty
dramatu,
omówią
najważniejsze
zagadnienia,
zinterpretują
ich przesłanie,
wyjaśnią
pojęcia
kluczowe,
zredagują
notatki z
lekcji.

Praca domowa do
wyboru
Karta pracy 1.

Czytając ze
zrozumieniem
artykuł
publicystyczny
, uzupełnią
notatki
właściwą
informacją,
wykorzystają
ją w
uargumentowa
nej
wypowiedzi
ustnej oraz
pisemnej.

Wykorzystają
materiał
opracowany na
lekcjach,
wiadomości z
historii,
zabiorą głos w
dyskusji.
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2. Veiklos pavadinimas: Cierpienie jednostek składające się na męczeństwo całego narodu.
Lekcja 3-4.
Samprotauja apie tekste
keliamų
problemų,
sprendimo būdų ir išvadų
pagrįstumą.
Vertina
teksto turinį, [...] (A1.2.3).
Pasirenka
ir
derina
tinkamas teksto klausymo
strategijas (A1.3.3).
Įvardija ir nagrinėja teksto
problemą ir jos sprendimo
būdus,
analizuoja
argumentų tinkamumą.
[...] Daro teksto visumą
apibendrinančias
įžvalgas.
Interpretuodamas taiko
įvairias
mąstymo
operacijas. Vertina tekstą
pagal nurodytus vertinimo
kriterijus (B2.3.3).
Dažniausiai tikslingai
pasirenka ir taiko
sakytinio ir rašytinio
teksto kūrimo ir
tobulinimo strategijas.
Naudojasi įvairiais
šaltiniais plėtodamas
temą ir argumentuodamas
teiginius. Redaguodamas
tekstus taiko sukauptas
kalbos žinias, daugeliu
atvejų naudojasi įvairiais
informacijos šaltiniais.
[...] (C3.1.3).
Analizuoja, interpretuoja,
lygina ir vertina lyrikos,
[...] dramos kūrinius,
remdamasis literatūros
teorija, kontekstų (pvz.,
socialinio, istorinio,
biografinio, filosofinio)
išmanymu ir savo (kaip
skaitytojo ir kultūros

Pracując z
utworem oraz
innymi
tekstami
kultury
indywidualnie
oraz w
grupach,
zanalizują i
zinterpretują
je, rozwiną
umiejętności
porównywania
, tworzenia
definicji
wyrazów,
notowania,
reperezentowa
nia wyników
pracy grupy na
forum klasy.

1. Zaprezentowanie przez
uczniów efektów pracy
domowej. Omówienie.
2. Praca w grupach z
fragmentami dramatu.
[https://wolnelektury.pl/
media/book/pdf/dziadydziady-poema-dziadyczesc-iii.pdf]
Karta pracy 2.
3. Zaprezentowanie
wyników pracy
zespołów. Uzasadnianie
swoich odpowiedzi.
Uzupełnianie notatek na
bieżąco.
4. Ćwiczenia językowe.
Zdefiniowanie pojęć:
martyrologia, mesjanizm.
Odwołanie się do historii
Polski.

5. Praca w
dwuosobowych grupach
ze wskazanymi tekstami
kultury. Analizowanie
oraz interpretowanie
obrazu Jacka
Malczewskiego
„Zesłanie studentów“.
[https://pl.wikipedia.org/
wiki/Plik:Zes%C5%82an
ie_Student%C3%B3w__Malczewski.jpg]
6. Analizowanie oraz
interpretowanie piosenki
Jacka Kaczmarskiego
„Zesłanie studentów
według Jacka
Malczewskiego“.
[https://www.youtube.co
m/watch?v=9w7DWwTf
08w]
7. Zaprezentowanie
efektów pracy z tekstami
kultury. Uzasadnianie

Przedstawiając
wyniki pracy
domowej,
rozszerzą i
utrwalą wiedzę
związaną z
wydarzeniami
historycznymi
na Litwie,
wykażą się
umiejętnością
segregowania i
gromadzenia
informacji.
Przeprowadzą
analizę
fragmentów
dramatu,
zanotują,
wyjaśnią
cytaty,
dostrzegą
odwołanie się
do Biblii,
określą
stosunek
pisarza do
przedstawiony
ch wydarzeń.

Ocenianie
kształtujące.
Aktywność
na lekcji.
Praca w
grupach,
przedstawie
nie
rezultatów
pracy
domowej,
pracy
grupy,
zaprezento
wanie
zredagowan
ej notatki z
lekcji.
Ewaluacja.

Przedstawią
uargumentowa
ne odpowiedzi.
Wyjaśnią
znaczenie
wyrażeń
martyrologia
narodu
polskiego oraz
mesjanizm
polski.
Zinterpretują,
porównają
teksty kultury
nawiązujące
do motywu
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vartotojo) patirtimi. [...]
(E2.1.3).
[...] Lygina literatūros
kūrinius su kitais
literatūros kūriniais ir su
kitais kultūros tekstais
(E2.2.3).
Taiko žinių kaupimo iš
įvairių šaltinių ir jų
sisteminimo asmeniškai
naudingiausias
strategijas. [...] (E4.1.3).

swoich odpowiedzi.
Uzupełnianie notatek na
bieżąco.
Praca domowa
Karta pracy 3

zesłania
studentów.
Przedstawią
wyniki pracy
na forum
klasy.

3. Veiklos pavadinimas: Zagadnienia poprawności fonetycznej języka ojczystego na Litwie.
Lekcja 5.
Sieja, lygina ir aptaria Pracując z
1. Zaprezentowanie przez Przedstawiając Ocenianie
tekste esančią informaciją artykułem oraz uczniów efektów pracy
wyniki pracy
kształtujące.
su žiniomis iš įvairių fragmentem
domowej. Omówienie.
domowej,
šaltinių. Kritiškai vertina filmu „Lawa“
2. Uzupełnianie
powtórzą
Aktywność
tekstą,
argumentuotai T.
pierwszej rubryki karty
zasady zapisu
na lekcji.
išsako savo nuomonę apie Konwickiego
pracy na podstawie
bibliograficzne
nagrinėjamą
tekstą, przeanalizują
informacji w książce K.
go, zwrócą
Przedstawie
remdamasis
savo regionalne
Geben „Współczesny
uwagę na
nie
išmanymu,
tekstu, cechy
język polski. Swoistość
regionalne
rezultatów
specifinėmis žiniomis ir fonetyczne
języka polskiego na
cechy
pracy
viešai
prieinama młodych
Litwie“, str. 27-29.
fonetyczne
domowej,
informacija. Lygina tekstą Polaków na
[Wpisać w
języka
zaprezento
su
kitais
tekstais Litwie,
wyszukiwarce: Swoistość polskiego na
wanie
pasirinktu
aspektu zestawią z
języka polskiego na
Litwie, akcent. zredagowan
(B2.4.3).
monologiem
Litwie –Kinga Geben]
ej notatki z
[...] Apibrėžia skirtingus
Adolfa w
3. Obejrzenie fragmentu Czytając ze
lekcji.
bendrinės kalbos normos scenie „Salon
filmu T. Konwickiego
zrozumieniem
variantus, nurodo jų
warszawski“,
„Lawa“ [od 50:10 do
artykuł,
Ewaluacja.
taikymo sritis ir paiso jų
rozwiną
52:35 min]. Uzupełnianie wyjaśnią
reikalavimų. [...]
umiejętność
kolejnej rubryki karty
regionalne
(D2.1.3).
czytania ze
pracy.
cechy
Tikslingai pasirenka
zrozumieniem [https://www.youtube.co fonetyczne
leksines ir gramatines
artykułu,
m/watch?v=rO0D9PYm młodych
kalbinės raiškos
notowania,
Yaw]
Polaków na
priemones,
przećwiczą
Karta pracy 4.
Litwie,
atsižvelgdamas į stiliaus
poprawną
4. Przedstawienie oraz
zestawią z
reikalavimus.
wymowę
omówienie
monologiem
Redaguodamas savo
fonetyczną.
indywidualnych
Adolfa w
tekstą atpažįsta ir taiso
wyników pracy.
scenie „Salon
daugumą tipinių klaidų
5. Wykonywanie
warszawski“.
(D2.3.3).
ćwiczeń ze str. 29-31.
Przedstawią
Praca domowa
wyniki pracy
Przygotowanie się do
na forum
pracy pisemnej w formie klasy.
rozprawki. Powtórzenie
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materiału opracowanego
w cyklu lekcji
Martyrologia narodu
polskiego w „Dziadach,
cz. III“ A. Mickiewicza,
świata przedstawionego
w utworze, zasad pisania
rozprawki.
[Wpisać w
wyszukiwarce:
https://smp2014tm.ugdo
me.lt/MO/Mazumos/inde
x.html?path=PL_0910_0
6]
[Wpisać w
wyszukiwarce:
https://www.youtube.co
m/watch?v=EhKB81UW
d-I]

Wykonają
ćwiczenia
fonetyczne.

4. Veiklos pavadinimas: Praca pisemna w formie rozprawki. Lekcja 6-7.
Kuria tekstus, iš esmės
atsižvelgdami į temą,
problemą, tikslą,
komunikavimo situaciją,
adresatą. Pasirenka
atitinkamą teksto žanrą ir
tipą, laikosi jo
pagrindinių reikalavimų.
Pasirenka tinkamą raišką,
iš dalies laikosi kalbos
stiliaus reikalavimų
(C1.1.3)
Taiko daugumą rašybos,
gramatikos ir skyrybos
taisyklių. Tinkamai
vartoja bendrinės kalbos
leksiką, iš esmės paiso
stiliaus reikalavimų
(C2.2.3).

Wykorzystując
opracowany
materiał,
napiszą pracę
pisemną w
formie
rozprawki na
jeden z
podanych
tematów.

1. Praca indywidualna.
Napisanie pracy
pisemnej na wybrany
temat wg stworzonego
planu, uwzględniając
kryteria oceny rozprawki.

Napiszą pracę
pisemną w
formie
rozprawki na
jeden z
podanych
tematów.

Ocenianie
według
kryteriów
oceny
rozprawki

Karta pracy 1.
Praca domowa do wyboru
1. Przyjrzyj się podanemu zdjęciu oraz przygotuj notatkę o osobie, której imię i nazwisko zostało upamiętnione
w Kownie. Wskaż źródła, z jakich korzystałeś(-łaś).
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2. Przygotuj notatkę o Dniu Obrońców Wolności obchodzonym na Litwie. Wskaż źródła, z jakich korzystałeś(łaś).

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Laisv%C4%97s_al._Romas_kalanta.JPG

Karta pracy 2.
Grupa 1.
1. Na podstawie aktu I, sc. 1 [od początku do wersu 180] przygotujcie notatkę, w której zostaną wykorzystane
następujące słowa-klucze: młodzi ludzie, wieczór wigilijny, sytuacja i postawa uwięzionych, kapral,
aresztowanie Żegoty, motywy działania i osobowość Nowosilcowa, przebieg śledztwa, poświęcenie się
Tomasza, warunki w więzieniu, wesołe usposobienie Frejenda.
2. Zinterpretujcie słowa Tomasza Zana:
Musi z towarzystw naszych wielką rzecz wysnować
I nowych wiele ofiar carowi poświęcić.
Grupa 2.
1. Na podstawie aktu I, sc. 1 [od wersu 180 do wersu 306] przygotujcie notatkę, w której zostaną wykorzystane
następujące słowa-klucze: kibitki, kościół, wygląd chłopców, zmiany w wyglądzie Janczewskiego, zachowanie
się Janczewskiego, postawa gapiących się ludzi, skatowany Wasilewski, zachowanie się żołnierza, nawiązanie
do Biblii, samobójstwo Ksawerego.
2. Zinterpretujcie słowa Jana Sobolewskiego:
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Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.
Grupa 3.
1. Na podstawie aktu I, sc. 7 [od początku do wersu 189] przygotujcie notatkę, w której zostaną wykorzystane
następujące słowa-klucze: podział na grupy, tematy do rozmowy, Nowosilcow w Warszawie, polska poezja,
Litwa, wygląd i zachowanie Cichowskiego przed aresztowaniem, tortury w więzieniu, wygląd i zachowanie
Cichowskiego po zwolnieniu z więzienia, milczenie, pamięć.
2. Zinterpretujcie słowa Adolfa Januszkiewicza:
Bo teraz Polska żyje, kwitnie w ziemi cieniach,
Jej dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach.

Karta pracy 3.
Obejrzyj fragment filmu T. Konwickiego Lawa [od 50:10 do 52:35 min] oraz odpowiedz na pytania.
Dostępny po wpisaniu w wyszukiwarce [https://www.youtube.com/watch?v=rO0D9PYmYaw]
1. Kto i dlaczego wcielił się w rolę Adolfa w scenie „Salon warszawski“?
2. Jak oceniasz taki pomysł reżysera T. Konwickiego? Uzasadnij.
3. Sporządź opis bibliograficzny filmu.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=rO0D9PYmYaw

Karta pracy 4.
Uzupełnij tabelę.
Wymowa młodych Polaków
na Litwie

Wyjaśnienie terminu, przykłady

Przykłady z monologu Adolfa w
scenie „Salon warszawski“

Labializowanie
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Redukcja samogłosek

Akanie

Mieszanie zakresu o/ó

Odnosowienie samogłosek

Wymowa ł przedniojęzykowozębowego, h dźwięcznego

Przesadna miękkość spółgłoski l

Niepełna miękkość spółgłosek:
ś, ź, ć,dź
Wymowa grup spółgłoskowych:
sv, śv, tv, kv, čv

Ubezdwięcznienie przyimka z

Zmiany akcentu

Karta pracy 5.
Wybierz jeden z podanych tematów i napisz rozprawkę (tematy 1–2). Objętość pracy pisemnej: 250–400
wyrazów. W czystopisie policz wyrazy, zaznacz kreską granicę 250 wyrazów i zapisz liczbę na marginesie.
1. Przedstaw różne oblicza patriotyzmu ukazane w „Dziadach, cz. III“ A. Mickiewicza oraz innych tekstach
kultury.
2. Jaki jest sens pamięci o martyrologii narodów? Rozważ problem, odwołując się do „Dziadów, cz. III“ A.
Mickiewicza oraz wybranych przykładów filmowych lub historycznych.
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III SKYRIUS
SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS, SKIRTOS ĮGYVENDINTI BP
Nr
1.

2.

3.

4.

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
Lekcje w
„Lekcjewsieci.pl“ yra visuomeninis
sieci.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
szkolna
švietimo portalas www.filmotekaszkolna.pl
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 ir
mokymo priemonės lenkų kalba.

5.

Wolne lektury

6.

Scholaris.PL
Mokytojų
portalas

7.

Skaitmeninė
mokymo
priemonė

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

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

https://lekcjewsieci.pl/

www.filmotekaszkolna.pl

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

https://smp2014tm.ugdome.lt/
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tautinių
mažumų
gimtosioms
kalboms

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 https://polski.info/lt
skirta mokytis lenkų kalbos A1-B1
lygmenyse. Priemonė susideda iš fonetikos
pratimų, lenkų kalbos kursų, gramatikos
vadovo, žodyno su žodžių tarimo įrašais,
todėl gali būti naudojama kalbos
pratimams. Pateikiami tekstai siejami su
šiuolaikinės Lenkijos kasdieniu gyvenimu ir
gali būti lingvokultūrinės informacijos
šaltiniu.
Tai moderni priemonė aktyvinanti ir
skatinanti domėjimąsi muzika. Svetainėje
https://muzykotekaszkolna.pl/
siūloma beveik pusė tūkstančio muzikos
kūrinių – nuo baroko operų iki puikių
simfoninių kūrinių iki vokalinės ir
eksperimentinės muzikos.

8.

Daugiakalbė
lenkų kalbos
mokymosi
platforma
polski.info

9.

Edukacinė
svetainė

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

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.

https://fina.gov.pl/
https://fina.gov.pl/edukacja/
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12.

Interneto
portalas

Mokymo medžiaga paruošta nuotoliniam,
hibridiniam ir tradiciniam mokymuisi.

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

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

2.

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

3.

Józef Szostakowski, Wilno i okolice.
Przewodnik literacki. Vilnius: Standartų
spaustuvė, 2012.

4

Irena Masoit, Eglė Patiejūnienė, Kristina
Rutkovska, Lenkų-lietuvių teminis
žodynas, Vilnius: Alma littera, 2007.

5.

Irena Masojć, Henryka Sokołowska (sud.),
Tożsamość na styku kultur, t. 4. Kraków:
Księgarnia Akademicka, 2021. Prieiga per
internetą:

Trumpa anotacija
Polonistyka – tai leidinys, kurį 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 aktualias
švietimo problemas ir lenkų kalbos mokymo
metodikos klausimus. Susipažindami su
mokslininkų idėjomis ir gimtosios kalbos mokymo
patirtimis mokytojai gali tobulinti savo profesines
kompetencijas.
Kiekvienas šios knygos skyrelis skirtas
konkrečiam rašytojui ir aprašo vietas Vilniaus
mieste ir jo apylinkėse, kurios yra įvairiais būdais
susijusios su šio rašytojo gyvenimu, veikla ar
kūryba. Publikacijos pabaigoje pateikiamas labai
didelis literatūros sąrašas. Vadovas gali praplėsti
mokytojų bendrakultūrinias kompetencijas, o taip
pat padėti planuoti pamokas kitose ugdymo
aplinkose, formuluoti mokinių savarankiško darbo
užduotis..
Žodynas sudarytas teminiu principu, apima leksika
susijusia su skirtingomis gyvenimo sritimis.
Žodyne pateikiami ne tik atskiri žodžiai, bet ir
dažniausiai vartojami žodžių junginiai
(kolokacijos), kurie dažnai skiriasi lenkų ir lietuvių
kalbose. Pateikiama medžiaga parodo lenkų ir
lietuvių leksikos skirtumus, gali būti naudojama
įvairiems uždaviniams - kalbų gretinimui,
nesudėtingiems vertimo pratimams.
Tai VDU Lenkų kalbos ir kultūros centro
parengtas mokslinių straipsnių rinkinys, kuriame
daug dėmesio skiriama lenkų kalbos didaktikos
klausimams. Viename skyriuje mokytojai gali
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https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/b
ook/320

susipažinti su tyrimų, nagrinėjančių Lietuvos lenkų
mokyklų mokinių kultūrinę ir kalbinę savimonę,
rezultatais ir metodinėmis įžvalgomis. Kitame
skyriuje pateikiamos rekomendacijos, kokiu būdu
galima sudominti mokinius konkrečiais
literatūriniais tekstais.
Knygų serija lenkų kalba „Most“ (pvz. „Most.
Starożytność. Przewodnik dla licealistów“) 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.

5.

Knygų serija lenkų kalba Most,
Wydawnictwo Stentor. Prieiga per internetą:
https://www.stentor.pl/katalog/produkty/seri
a:most/typpublikacji:e-publikacje

6.

Knygų serija lenkų kalba Trener,
Wydawnictwo Szkolne PWN. Prieiga per
internetą:
https://ksiegarnia.pwn.pl/Trener-Jak-czytacwiersze-Poziomrozszerzony,68959956,p.html

Knygų serija lenkų kalba „Trener“ (pvz., „Jak
czytać wiersze?“, „Jak czytać gazety?“) yra
naudinga vyresniųjų klasių mokiniams, taip pat
mokytojams, kurie gali pasisemti įkvėpimo lenkų
kalbos pamokoms. Leidinyje „Jak czytać
wiersze?“ 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 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.

Kinga Geben, Współczesny język polski.
Swoistość języka polskiego na Litwie.
Vilnius: VU leidykla, 2019.

Šioje mokymo priemonėje atsižvelgiama į
specifines lenkų kalbos kultūros ugdymo Lietuvoje
problemas. Kiekviename skyriuje pateikiama
regioninių ypatumų apžvalga ir praktinio darbo
užduotys. Teorinė medžiaga gali būti panaudota
mokinių savarankiškam darbui (pvz. referatų ar
pateikčių rengimui), užduotys - praktiniams
užsiėmimams.
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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.

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
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29

30

Pavyzdys 2

31

32

33

34

Pasiekimas

Lygis

Lygio aprašas

Kuria rišlius tekstus laikydamasis
žanro reikalavimų ir
atsižvelgdamas į adresatą, tikslą ir
komunikavimo situaciją (C1).

Aukštesnysis

Kuria tekstus, atsižvelgdamas į temą, probleminę
situaciją, tikslą, komunikavimo situaciją, adresatą.
Pasirenka atitinkamą teksto žanrą ir tipą, laikosi jo
reikalavimų. Pasirenka tinkamą raišką, iš esmės laikosi
kalbos stiliaus reikalavimų (C1.1.4).
Logiškai, nuosekliai ir išsamiai plėtoja teksto temą ir
mintį, naudodamasis sukauptomis žiniomis ir patirtimi.
Tinkamai įterpia citatas ir kitų autorių mintis į savo
kuriamą tekstą, paaiškina jų pagrįstumą. Nuosekliai ir
motyvuotai išskiria pastraipas, laikosi teksto loginės
struktūros. Laikosi minčių dėstymo logikos pastraipoje,
paiso rišlumo (formaliojo ir semantinio) reikalavimų
(C1.2.4).
Siekdamas vienareikšmiškumo, preciziškumo,
vaizdingumo ir teksto estetikos beveik visada tinkamai ir
tikslingai vartoja abstrakčią ir specifinę leksiką,
gramatines konstrukcijas, vaizdingus žodžius ir frazes,
citatas, meninės kalbos priemones (C1.3.4).

Tinkamai ir estetiškai pateikia (...)
savo sukurtą tekstą (C2).

Aukštesnysis

Taiko gramatikos, rašybos ir skyrybos taisykles.
Tinkamai vartoja bendrinės kalbos leksiką, paiso stiliaus
reikalavimų (C2.2.4).

Taiko rašymo strategijas (C3).

Aukštesnysis

Tikslingai pasirenka ir taiko (...) rašytinio teksto kūrimo
ir tobulinimo strategijas. Naudojasi įvairiais tinkamais
šaltiniais temai plėtoti, pasirinkdamas problemos
sprendimo būdą ir argumentuodamas teiginius.
Redaguodamas tekstus taiko sukauptas kalbos žinias,
naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais.(...)(C3.1.4).

PAGRINDINIS

35

36

Pasiekimas

Lygis

Kuria rišlius tekstus laikydamasis Pagrindinis
žanro reikalavimų ir
atsižvelgdamas į adresatą, tikslą ir
komunikavimo situaciją (C1).

Lygio aprašymas
Kuria tekstus, iš esmės atsižvelgdamas į temą, problemą,
tikslą, komunikavimo situaciją, adresatą. Pasirenka
atitinkamą teksto žanrą ir tipą, laikosi jo pagrindinių
reikalavimų. Pasirenka tinkamą raišką, iš dalies laikosi
kalbos stiliaus reikalavimų (C1.1.3).
Logiškai ir nuosekliai plėtoja probleminę teksto temą ir
mintį, naudodamasis sukauptomis žiniomis ir patirtimi.
Tinkamai ir pagrįstai įterpia citatas ir kitų autorių mintis į
savo kuriamą tekstą. Iš esmės motyvuotai išskiria
pastraipas, laikosi teksto loginės struktūros. Daugeliu
atvejų pastraipoje laikosi minčių dėstymo logikos, iš
esmės paiso rišlumo (formaliojo ir semantinio)
reikalavimų (C1.2.3).
Siekdamas vienareikšmiškumo, preciziškumo,
vaizdingumo ir teksto estetikos iš esmės tinkamai ir
tikslingai vartoja abstrakčią ir specifinę leksiką,
gramatines konstrukcijas, vaizdingus žodžius ir frazes,
citatas, meninės kalbos priemones (C1.3.3).

Tinkamai ir estetiškai pateikia
(...) savo sukurtą tekstą (C2).

Pagrindinis

Taiko daugumą rašybos, gramatikos ir skyrybos taisyklių.
Tinkamai vartoja bendrinės kalbos leksiką, daugeliu atvejų
paiso stiliaus reikalavimų (C2.2.3).

Taiko rašymo strategijas (C3).

Pagrindinis

Dažniausiai tikslingai pasirenka ir taiko (...) rašytinio
teksto kūrimo ir tobulinimo strategijas. Naudojasi įvairiais
šaltiniais plėtodamas temą ir argumentuodamas teiginius.
Redaguodamas tekstus taiko sukauptas kalbos žinias,
daugeliu atvejų naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais.
(...)(C3.1.3).

PATENKINAMAS
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Pasiekimas

Lygis

Lygio aprašymas

Kuria rišlius tekstus
laikydamasis žanro reikalavimų
ir atsižvelgdamas į adresatą,
tikslą ir komunikavimo situaciją
(C1).

Patenkinamas

Kuria tekstus, iš dalies atsižvelgdamas į temą, problemą,
tikslą, komunikavimo situaciją, adresatą. Laikosi
nurodyto teksto žanro pagrindinių reikalavimų. Iš esmės
pasirenka tinkamą raišką (C1.1.2).
Iš esmės logiškai plėtoja probleminę teksto temą ir mintį,
naudodamasis sukauptomis žiniomis ir patirtimi. Iš esmės
tinkamai įterpia citatas ir kitų autorių mintis į savo
kuriamą tekstą. Iš esmės motyvuotai išskiria pastraipas,
laikosi teksto loginės struktūros. Pastraipoje iš dalies
laikosi minčių dėstymo logikos, iš dalies paiso rišlumo
(formaliojo ir semantinio) reikalavimų (C1.2.2).
Siekdamas aiškumo, vaizdingumo ir teksto estetikos iš
dalies tinkamai vartoja abstrakčią ar specifinę leksiką,
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gramatines konstrukcijas, vaizdingus žodžius ir frazes,
citatas, kai kurias meninės kalbos priemones (C1.3.2).

Tinkamai ir estetiškai pateikia
(...) savo sukurtą tekstą (C2).

Patenkinimas

Taiko pagrindines gramatikos, rašybos ir skyrybos
taisykles. Dažniausiai tinkamai vartoja dažniau vartojamą
tipinę bendrinės kalbos leksiką, iš dalies paiso stiliaus
reikalavimų (C2.2.2).

Taiko rašymo strategijas (C3).

Patenkinamas

Iš dalies tikslingai parenka ir taiko (...) rašytinio teksto
kūrimo ir tobulinimo strategijas. Naudojasi iš esmės
tinkamais šaltiniais plėtodamas temą ir argumentuodamas
teiginius. Redaguodamas tekstus dažniausiai taiko
sukauptas kalbos žinias, iš dalies naudojasi įvairiais
informacijos šaltiniais. (...) (C.3.1.2).
Iš dalies tikslingai parenka ir taiko (...) rašytinio teksto
kūrimo ir tobulinimo strategijas. Naudojasi iš esmės
tinkamais šaltiniais plėtodamas temą ir argumentuodamas
teiginius. Redaguodamas tekstus dažniausiai taiko
sukauptas kalbos žinias, iš dalies naudojasi įvairiais
informacijos šaltiniais (...) (C3.1.2).

SLENKSTINIS
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Pasiekimas

Lygis

Slenkstinis
Kuria rišlius tekstus laikydamasis
žanro reikalavimų ir atsižvelgdamas
į adresatą, tikslą ir komunikavimo
situaciją (C1).

Lygio aprašymas
Kuria tekstus, iš dalies atsižvelgdamas į temą,
nesudėtingą problemą, tikslą, komunikavimo
situaciją, adresatą. Iš dalies laikosi nurodyto teksto
žanro pagrindinių reikalavimų, pasirenka tinkamą
raišką (C1.1.1).
Iš dalies logiškai plėtoja probleminę 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, laikosi teksto loginės struktūros. Iš dalies
paiso rišlumo (formaliojo ir semantinio) reikalavimų
(C1.2.1).
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
(C1.3.1).

Tinkamai ir estetiškai pateikia (...)
savo sukurtą tekstą (C2).

Slenkstinis

Iš dalies taiko gramatikos, rašybos ir skyrybos
taisykles. Pakankamai tinkamai vartoja dažniau
vartojamą tipinę bendrinės kalbos leksiką,
fragmentiškai paiso stiliaus reikalavimų (C2.2.1).

Taiko rašymo strategijas (C3).

Slenkstinis

Taiko vieną kitą išmoktą teksto kūrimo ir tobulinimo
strategiją. Iš dalies tinkamai naudojasi pasirinktu
šaltiniu temai plėtoti ir teiginiams argumentuoti.
Redaguodamas tekstus dažniausiai taiko sukauptas
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kalbos žinias, iš dalies naudojasi pasirinktu
informacijos šaltiniu (...) (C3.1.1).

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
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.
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