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WSTĘP 
 
 
     Przedstawiony program nauczania języka kaszubskiego obejmujący I etap kształcenia 
zakłada realizację celów kształcenia i wychowania wynikających z ogólnych zadań szkoły  
i określonych w Podstawie programowej język regionalny – język kaszubski. 
Podstawę prezentowanego programu stanowią cele, treści kształcenia i oczekiwane 
osiągnięcia uczniów. Program kładzie nacisk na rozwój mowy, znajomość słownictwa  
i podstawowych umiejętności komunikacyjnych. 
Zakłada edukację na przestrzeni trzech lat, poczynając od klasy pierwszej, a kończąc  
na trzeciej klasie szkoły podstawowej. Realizowany jest w formie oddzielnego przedmiotu  
w ramach trzech godzin lekcyjnych tygodniowo. Dopuszczalna jest też realizacja dwóch 
godzin lekcyjnych i trzeciej w terenie. 
 
Program zawiera: 
     Cele ogólne 
     Cele szczegółowe 
     Treści nauczania i umiejętności z podziałem na klasy: I, II, III 
     Procedury osiągania celów 
     Monitorowanie i ocenianie osiągnięć uczniów 
     Literaturę 
 
 CELE OGÓLNE 
 

Program nauczania języka kaszubskiego zakłada realizację celów kształcenia  
i wychowania wynikających z ogólnych zadań szkoły i zapisanych w Podstawie 
programowej, a zwłaszcza w Podstawie programowej język regionalny – język kaszubski. 
 
 
Program  w szczególności kładzie nacisk na:  

- Rozwój kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w sytuacji 
dwujęzyczności jak również w przypadku, gdy język kaszubski jest pierwszym bądź 
drugim językiem dziecka. 

- Rozwój zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa 
kulturowego. 

- Budowanie świadomości językowej w zakresie języka kaszubskiego. 
- Uzmysłowienie, że ludzie posługują się różnymi językami. 
- Kształtowanie poczucia przynależności do swojej szkoły, środowiska lokalnego, 

regionu, kraju, Europy i pogłębianie więzi uczuciowych z nimi. 
- Poszerzenie wiedzy ucznia o własnym regionie. 
- Rozwój osobowości i tożsamości oraz zachowań prospołecznych. 
- Kształcenie sprawności rozumienia, mówienia, czytania i pisania w różnych 

sytuacjach komunikacyjnych. 
- Pokazanie Kaszub jako regionu o bogatej historii, charakterystycznej przyrodzie  

i ciekawym ukształtowaniu geograficznym. 
- Dobre osadzenie ucznia w rodzimej kulturze i tradycji. 
- Zrozumienie i szacunek dla innych kultur. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE – OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA PO I ETAPIE 
EDUKACYJNYM 
 
W zakresie mówienia: 

 1. Konstruowanie jedno i kilkuzdaniowych wypowiedzi na tematy związane z życiem 
codziennym i najbliższym otoczeniem. 

 2. Wykorzystywanie poznanego słownictwa w wypowiedziach ustnych. 
 3. Rozmowy dotyczące typowych sytuacji życiowych. 
 4. Układanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi. 
 5. Opowiadanie usłyszanych wypowiedzi, prostych tekstów, historyjek obrazkowych. 
 6. Powtarzanie słów i prostych wypowiedzi w języku kaszubskim. 
 7. Posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych. 
 8. Wypowiadanie się w sposób zrozumiały dla innych. 
 9. Nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu. 
10. Recytacja wierszy, rymowanek, śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. 

 
W zakresie rozumienia tekstu: 

 1. Ogólne rozumienie prostych tekstów. 
 2. Wskazywanie prostych informacji w tekście. 
 3. Stosowanie zdobytych informacji w materiale ćwiczebnym. 
 4. Przedstawianie treści tekstu za pomocą obrazka. 
 5. Wykonywanie czynności określonych w przekazanym tekście. 
 6. Słuchanie rówieśników i dorosłych. 
 7. Słuchanie czytanych utworów i wykorzystywanie wiedzy w nich zawartej. 
 8 .Rozumienie poleceń i właściwe reagowanie na nie. 
 9.Rozumienie sensu opowiedzianych historyjek, popartych obrazkami, gestami, 

przedmiotami. 
10.Słuchanie przekazywanych informacji i korzystanie z nich. 
11.Uczestniczenie w dramie, ilustrowanie zachowania bohatera literackiego mimiką, 

gestem, ruchem. 
 
W zakresie czytania: 

 1. Poprawna artykulacja głosek, ze szczególnym uwzględnieniem głosek typowych 
dla języka   kaszubskiego. 

 2. Odpowiednie akcentowanie słów. 
 3. Samodzielne czytanie zdań i krótkich tekstów o prostym słownictwie. 
 4. Głośne i ciche czytanie nieskomplikowanych tekstów. 
 5. Czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów literackich. 

 
W zakresie pisania: 

 1. Poprawne zapisywanie liter kaszubskich. 
 2. Odróżnianie graficznej formy wyrazu od jego brzmienia fonetycznego. 
 3. Przepisywanie krótkich tekstów. 
 4. Stosowanie elementarnych zasad ortografii kaszubskiej. 
 5. Pisanie prostych, krótkich zdań, z uwzględnieniem estetyki i poprawności 

graficznej pisma. 
6. Wykorzystywanie w pisaniu wiedzy o podstawowych pojęciach: alfabet, głoska,  
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litera, sylaba, wyraz, zdanie; rozróżnianie liter i głosek, dzielenie wyrazów na 
sylaby, wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, zdań w tekście i poprawne ich 
zapisywanie. 

7. Pisanie z pamięci. 
 
W zakresie kultury duchowej i materialnej Kaszub: 

 1. Poznanie i podtrzymywanie zwyczajów i obrzędów typowych dla regionu. 
 2. Omawianie wybranych utworów literackich dla dzieci, wskazywanie ich twórców. 
 3. Rozpoznawanie wybranych tańców regionalnych. 
 4. Zapoznanie z wybranymi postaciami demonologii kaszubskiej. 
 5. Poznanie kultu Maryjnego i innych znaków religijności Kaszubów. 
 6. Wyrabianie szacunku dla pamiątek rodzinnych, wyrobów sztuki ludowej. 
 7. Wyrażanie zainteresowania „życiem” dawnej wsi kaszubskiej. 
 8. Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem dawnych przedmiotów związanych  

z rolnictwem i gospodarstwem domowym. 
 9. Poznanie sztuki ludowej i rękodzieła typowego dla regionu. 

 
 
 W zakresie historii i przyrody Kaszub: 

 1. Wykazywanie  poczucia więzi z domem rodzinnym i najbliższym środowiskiem. 
 2. Umocnienie poczucia wartości „Małej Ojczyzny”(flaga, hymn, godło). 
 3. Zainteresowanie historią najbliższej okolicy. 
 4. Wskazywanie specyfiki najbliższego środowiska i  swojego regionu. 
 5. Określanie warunków geograficzno - przyrodniczych Kaszub. 
 6. Wrażliwość na piękno krajobrazu Kaszub. 
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TREŚCI NAUCZANIA I UMIEJĘTNOŚCI 
KLASA I 

 
Przewidywane osiągnięcia uczniów Hasło Treści nauczania podstawowe ponadpodstawowe 

  Uczeń: 

Kształcenie  literacko – kulturowe 

Słuchanie i 
rozumienie 

- Słuchanie prostych poleceń i 
wykonywanie ich 

- Słuchanie krótkich i prostych 
wypowiedzi nauczyciela i kolegów 
na różne tematy 

- Słuchanie przekazywanych 
informacji i korzystanie z nich 

- Słuchanie czytanych przez 
nauczyciela nieskomplikowanych 
tekstów i chęć zrozumienia przekazu 

- Rozumie proste polecenia i 
wykonuje je 

- Słucha z uwagą nauczyciela i 
kolegów 

 
 
- Stara się zrozumieć ogólny sens 

słuchanych tekstów popartych 
obrazkami, gestami, przedmiotami 

- Rozumie polecenia i wykonuje je 
 
- Uważnie i ze zrozumieniem 

słucha nauczyciela i kolegów, 
wykorzystuje zdobyte informacje  
w praktyce 

- Rozumie ogólny sens słuchanych 
tekstów popartych obrazkami, 
gestami, przedmiotami 

Mówienie 

- Powtarzanie słów i prostych 
wypowiedzi  

- Nazywanie częściej spotykanych 
obiektów w najbliższym otoczeniu 

 
- Konstruowanie krótkich wypowiedzi z 

pomocą nauczyciela na tematy 
poruszane w trakcie zajęć 

- Konstruowanie prostych pytań i 
odpowiedzi 

 
 
- Powitanie i pożegnanie 

- Powtarza słowa i proste zdania 
 
- Zapamiętuje nazwy częściej 

spotykanych obiektów w 
najbliższym otoczeniu 

- Z pomocą nauczyciela układa 
krótkie, proste wypowiedzi na 
tematy poruszane w trakcie zajęć 

- Konstruuje z pomocą nauczyciela 
proste pytania do ilustracji i 
słuchanych tekstów, i odpowiada na 
nie 

- Używa zwrotów „dobri dzyń” , „do  

- Bezbłędnie powtarza słowa i 
krótkie wypowiedzi 

- Poprawnie nazywa częściej 
spotykane obiekty w najbliższym 
otoczeniu 

- Samodzielnie układa krótkie, 
proste wypowiedzi na tematy 
poruszane w trakcie zajęć 

- Konstruuje pytania do ilustracji i 
słuchanych tekstów oraz 
odpowiada  na nie 

 
- Zna kaszubskie zwroty używane 
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-  
- Przedstawianie siebie i innych 
- Recytacja rymowanek 
 
- Śpiewanie krótkich piosenek o 

nieskomplikowanym słownictwie 

ùzdrzeniô” 
- Potrafi się przedstawić 
- Wygłasza z pamięci proste 

rymowanki 
- Z pomocą nauczyciela śpiewa 

opracowane proste piosenki 

przy powitaniach i pożegnaniach 
- Przedstawia siebie i najbliższych 
- Poprawnie recytuje poznane 

rymowanki i krótkie wierszyki 
- Samodzielnie i poprawnie  śpiewa 

poznane piosenki 

Czytanie  

- Globalne czytanie wyrazów 
związanych z opracowywaną tematyką 

- Głośne czytanie  wyrazów i prostych 
zdań (z pomocą nauczyciela) 

- Poprawna wymowa kaszubskich 
głosek 

- Czytanie sylab i wyrazów z 
kaszubskimi literami pod kierunkiem 
nauczyciela 

- Czyta globalnie najczęściej 
spotykane wyrazy 

- Z pomocą nauczyciela czyta wyrazy 
i proste zdania 

- Ćwiczy poprawną wymowę 
kaszubskich głosek 

- Z pomocą nauczyciela czyta sylaby i 
wyrazy z kaszubskimi literami 

- Czyta globalnie wyrazy związane 
z opracowywaną tematyką 

- Poprawnie czyta wyrazy i proste 
zdania 

- Stara się poprawnie wymawiać 
kaszubskie głoski 

- Z niewielką pomocą nauczyciela 
czyta sylaby i wyrazy z 
kaszubskimi literami 

Pisanie  

- Poprawnie zapisuje litery 
charakterystyczne dla j. kaszubskiego 

- Poprawnie odwzorowuje i przepisuje 
wyrazy i krótkie zdania. 

- Prawidłowo pisze kaszubskie litery 
wg wzoru 

- Poprawnie odwzorowuje  i 
przepisuje wyrazy oraz krótkie 
zdania 

- Zna kaszubskie litery i 
prawidłowo je pisze 

- Bezbłędnie odwzorowuje  i 
przepisuje wyrazy oraz krótkie 
zdania j. kaszubskim 

Nauka o języku 

Litery, głoski 

- Głoska a litera i głoski 
 
- Prawidłowa artykulacja kaszubskich 

głosek 
- Samogłoski i spółgłoski 
- Sylaby 
 

- Wyodrębnia głoski i litery w 
słowach i wyrazach  

- Stara się poprawnie wymawiać 
kaszubskie głoski 

- Wie, że litery dzielą się na 
spółgłoski i samogłoski 

- Dzieli wyrazy na sylaby 

- Wyjaśnia różnicę między głoską a 
litera 

- Starannie wymawia kaszubskie 
głoski 

- Wymienia samogłoski i spółgłoski 
- Tworzy sylaby, dzieli wyrazy na 

sylaby i prawidłowo je akcentuje 

Zdanie  - Pojęcie zdania i wyrazu 
 

- Wie co to jest zdanie i wyraz 
- Liczy wyrazy w zdaniu 

- Odpowiada zdaniami 
- Potrafi rozwinąć zdanie złożone z 
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- Zdania pytające i oznajmujące 

- Układa proste zdania 
- Odróżnia pytanie od zdania 

oznajmującego 

dwóch wyrazów 
- Układa zdania pytające i 

oznajmujące 
- Stosuje prawidłowe znaki . i ? w 

zdaniach 

Wiedza o regionie 

Kaszuby  

- Kaszuby jako region 
- Flaga i herb Kaszub 
 
 
- Nasza miejscowość częścią Kaszub 
- Nasza Gmina i jej stolica 

- Wie, że Kaszuby są częścią Polski 
 
- Wie, ze Kaszuby mają swoje 

symbole 
- Wie, że nasza miejscowość jest 

częścią Kaszub 
 

- Wskazuje Kaszuby ma mapie 
Polski 

- Zna barwy i godło Kaszub 
 
- Wskazuje Gminę oraz część 

Kaszub , w której leży nasza 
miejscowość 

Bajki i baśnie 
kaszubskie 

- Baśnie kaszubskie o charakterze 
dydaktycznym 

- Demonologia Kaszubska – krôsniãta, 
stolemy, Bòrowô Cotka 

- Wie, że Kaszubi mają swoje baśnie i 
bajki 

- Wie kim były stolemy i krôsniãta 

- Potrafi wymienić poznane baśnie 
kaszubskie 

- Potrafi powiedzieć kilka zdań o 
poznanych    postaciach z 
demonologii kaszubskiej 

Rok obrzędowy 
na Kaszubach 

- Boże Narodzenie – wigilia, potrawy 
wigilijne, gwiôzdka, choinka 

- Wielkanoc – wielkanocne palmy,  
zdobienie jajek, śmigus-dyngus 

- Opowiada o tradycjach 
bożonarodzeniowych  i 
wielkanocnych w swoim domu 

- Zna tradycje świąteczne 
 

- Zna tradycje bożonarodzeniowe i 
wielkanocne na Kaszubach i 
potrafi i nich opowiedzieć 

- Wymienia tradycje 
charakterystyczne dla Kaszub 

Kultura ludowa 
Kaszub 

- Wybrany taniec kaszubski   
 
 
- Piosenki i kolędy  
 
- Dawne narzędzia i zabawki 

- Śpiewa w grupie i wykonuje 
improwizację ruchową do pieśni 
ludowej 

- Z pomocą nauczyciela śpiewa 
poznane piosenki i kolędę 

- Rozpoznaje dawne narzędzia i 
zabawki 

- Potrafi zaśpiewać i zatańczyć 
opracowany taniec 

 
- Samodzielnie śpiewa poznane 

piosenki i kolędę 
- Nazywa dawne narzędzia i 

zabawki i wyjaśnia do czego 
służyły 



 

8 

 
KLASA II 

 
Przewidywane osiągnięcia uczniów Hasło Treści nauczania podstawowe ponadpodstawowe 

  Uczeń: 

Kształcenie  literacko – kulturowe 

Słuchanie i 
rozumienie 

- Słuchanie  poleceń i wykonywanie 
ich 

- Słuchanie  wypowiedzi nauczyciela i 
kolegów w związku z tematyką zajęć 

- Słuchanie przekazywanych 
informacji i korzystanie z nich 

- Słuchanie czytanych przez 
nauczyciela nieskomplikowanych 
tekstów i chęć zrozumienia przekazu 

- Wskazywanie postaci  i miejsca akcji 
w tekście 

- Przedstawianie treści prostego tekstu 
za pomocą obrazka 

- Ilustrowanie zachowania bohatera 
mimiką, gestem, ruchem 

- Rozumie proste polecenia i 
wykonuje je 

- Słucha z uwagą nauczyciela i 
kolegów 

 
 
- Stara się zrozumieć  sens 

słuchanych tekstów popartych 
obrazkami, gestami, przedmiotami 

- Z pomocą nauczyciela wskazuje 
postaci  i miejsce akcji w tekście 

- Ilustruje prosty tekst 
 
- przedstawia charakterystyczne cechy 
oraz zachowania bohatera gestem, 
mimiką, ruchem 

- Rozumie polecenia i wykonuje je 
 
- Uważnie i ze zrozumieniem 

słucha nauczyciela i kolegów, 
wykorzystuje zdobyte informacje  
w praktyce 

- Rozumie  sens słuchanych 
tekstów popartych obrazkami, 
gestami, przedmiotami 

- Wymienia  postaci i  podaje 
miejsce akcji w opracowywanych 
tekstach 

- Dokładnie i bezbłędnie ilustruje 
tekst 

- Potrafi w miarę dokładnie 
przedstawić zachowanie 
bohaterów za pomocą gestu, 
ruchu, mimiki 

 

Mówienie 

- Powtarzanie  prostych wypowiedzi  
- Nazywanie osób, rzeczy, miejsca i 

czynności związane z opracowywaną 
tematyką 

- Powtarza proste zdania 
- Nazywa częściej spotykane osoby, 

rzeczy, miejsca z najbliższego 
otoczenia 

- Bezbłędnie powtarza  wypowiedzi 
- W wypowiedziach poprawnie 

posługuje się nazwami osób, 
rzeczy, miejsc związanych z 
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- Konstruowanie krótkich wypowiedzi  
związanych z życiem codziennym i 
najbliższym otoczeniem 

- Konstruowanie  pytań i odpowiedzi do 
ilustracji i opracowywanych tekstów 

 
 
 
 
 
- Recytacja prostych tekstów 

opracowywanych w czasie zajęć 
- Śpiewanie krótkich piosenek z 

repertuaru dziecięcego 
- Bogacenie czynnego i biernego 

słownika uczniów 
- Porozumiewanie się za pomocą 

gestów, ruchów, znaków 
 
- Dialog  
 
 
- Rozmowa telefoniczna 
 

- Zapamiętuje nazwy częściej 
spotykanych obiektów w 
najbliższym otoczeniu 

- Z pomocą nauczyciela układa 
krótkie, proste wypowiedzi związane 
z życiem codziennym 

- Konstruuje z pomocą nauczyciela 
proste pytania do ilustracji i 
słuchanych tekstów, i odpowiada na 
nie 

- Wygłasza z pamięci proste wierszyki 
opracowane podczas zajęć 

- Z pomocą nauczyciela śpiewa 
opracowane piosenki dziecięce 

- Bogaci słownik czynny i bierny 
 
- Odczytuje informacje z prostych 

gestów i znaków  
 
- Wie co to jest dialog 
 
- Z pomocą nauczyciela prowadzi 

rozmowę telefoniczną 
 

opracowywana tematyką. 
- Poprawnie nazywa osoby, rzeczy 

spotykane obiekty w najbliższym 
otoczeniu 

- Samodzielnie układa krótkie, 
proste wypowiedzi na tematy 
związane z życiem codziennym 

- Konstruuje pytania do ilustracji i 
słuchanych tekstów oraz 
odpowiada  na nie 

- Poprawnie recytuje  poznane 
wiersze 

- Samodzielnie i poprawnie  śpiewa 
poznane piosenki 

- Posiada dość bogaty zasób 
słownictwa czynnego i biernego 

- Prawidłowo odczytuje informacje 
z rysunków schematycznych, 
gestów, znaków  

- Potrafi prowadzić dialog na 
podstawie tekstu literackiego i 
sytuacji życia codziennego 

- Prowadzi  krótką rozmowę 
telefoniczną na zadany temat 

 
 
 

Czytanie  

- Czytanie wyrazów  i  zdań związanych 
z opracowywaną tematyką 

- Czytanie ze zrozumieniem prostych 
zdań związanych z ilustracjami  

- Głośne poprawne czytanie  wyrazów i 

- Z pomocą nauczyciela czyta wyrazy 
i proste zdania 

- Stara się zrozumieć czytane 
samodzielnie zdania związane z 
ilustracjami 

- Poprawnie czyta wyrazy i proste 
zdania 

- Rozumie, samodzielnie czytane, 
proste zdania 

- Stara się poprawnie wymawiać 
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prostych zdań  
- Poprawna wymowa kaszubskich 

głosek 
- Czytanie sylab i wyrazów z 

odpowiednim akcentem pod 
kierunkiem nauczyciela 

 

- Doskonali technikę czytania 
- Doskonali poprawną wymowę 

kaszubskich głosek i akcent 
- Z pomocą nauczyciela czyta sylaby i 

wyrazy z kaszubskimi literami 

kaszubskie głoski 
- Czyta poprawnie i płynnie prosty 

tekst 
- Prawidłowo artykułuje kaszubskie 

głoski i akcentuje poznane wyrazy 
 

Pisanie  

- Poprawnie zapisuje litery 
charakterystyczne dla j. kaszubskiego 

- Poprawnie przepisuje  krótkie zdania. 
 
- Pisze wyrazy z pamięci 

- Poprawnie pisze kaszubskie litery  
 
- Poprawnie przepisuje krótkie zdania 
 
- Pisze z pamięci 

- Zna kaszubskie litery i 
prawidłowo je zapisuje 

- Bezbłędnie przepisuje  zdania  
w  j. kaszubskim 

- Bezbłędnie pisze z pamięci 
wyrazy i krótkie zdania 

Nauka o języku 

Litery, głoski 

- Doskonalenie umiejętności nabytych 
w kl. I 

- Głoski kaszubskie i ich wygląd 
graficzny – litera 

-  

- Stara się poprawnie wymawiać 
kaszubskie głoski 

- Rozpoznaje kaszubskie litery 

- Starannie wymawia kaszubskie 
głoski i zapisuje je za pomocą liter 
pod kierunkiem nauczyciela 

 

Zdanie  

- Doskonalenie umiejętności nabytych 
w kl. I 

- Rozwijanie zdań 
- Zdania pytające, oznajmujące i 

rozkazujące 

 
- Rozwija zdania z pomocą 

nauczyciela 
- Odróżnia zdanie pytające, 

rozkazujące i oznajmujące i wie 
jakim znakiem się kończą 

 
- Potrafi rozwijać zdania 
- Układa zdania pytające,  

oznajmujące i rozkazujące 
- Stosuje prawidłowo znaki . , ? i ! 

w zdaniach 

Części mowy  
- Rzeczownik 
- Czasownik  

- Zna ich kaszubskie nazwy 
- Wie co oznaczają i na jakie pytania 

odpowiadają 

- Wskazuje rzeczowniki i 
czasowniki na prostych 
przykładach 
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Wiedza o regionie 

Kaszuby  

- Kaszuby położenie, ważniejsze 
miejscowości, atrakcje turystyczne 

 
 
 
- Moja miejscowość- położenie, 

ludność, instytucje, ciekawe miejsca i 
ludzie 

- Symbole Kaszub - hymn 
 

- Wskazuje położenie Kaszub na 
mapie Polski 

- Wymienia ważniejsze miejscowości 
na Kaszubach 

- Potrafi wymienić atrakcje 
turystyczne najbliższej okolicy 

- Potrafi powiedzieć kilka zdań o 
swojej miejscowości 

- Potrafi zaśpiewać refren hymnu 
 

- Wskazuje położenie ważniejszych 
miejscowości Kaszub na mapie  

- Potrafi wymienić kilka atrakcji 
turystycznych Kaszub 

- Posiada duży zasób wiedzy o 
swojej miejscowości i korzysta z 
nich w praktyce 

- Zna autora i tytuł hymnu, potrafi 
samodzielnie go zaśpiewać 

Rok obrzędowy 
na Kaszubach 

- Boże Narodzenie – wierzenia i 
wróżby,  potrawy wigilijne, 
przebierańcy - gwiôzdka, kolędy 
kaszubskie 

- Wielkanoc – wielkanocne palmy, 
zając, zdobienie jajek, śmigus-dyngus 

- Opowiada o popularnych tradycjach 
bożonarodzeniowych  i 
wielkanocnych na Kaszubach 

- Zna tradycje świąteczne 
 

- Zna tradycje bożonarodzeniowe i 
wielkanocne na Kaszubach i 
potrafi o nich opowiedzieć 

- Wymienia tradycje 
charakterystyczne dla Kaszub 

Kultura ludowa 
Kaszub 

- Wybrany taniec kaszubski 
 
 
- Demonologia Kaszub – duchy wodne 
- Piosenki i kolędy  
 
- Literatura dla dzieci i jej autorzy 
 

- Śpiewa w grupie i wykonuje 
improwizację ruchową do pieśni 
ludowej 

- Zna kaszubskie duchy wodne 
- Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki i kolędę 
- Wymienia kilku twórców literatury 

dziecięcej 
 
 

 
- Potrafi opowiedzieć o kaszubskich 

duchach wodnych 
- Samodzielnie śpiewa poznane 

piosenki i kolędę 
 
- Zna kilka utworów literatury 

dziecięcej i ich autorów 

Sztuka ludowa 
Kaszub i 

rękodzieło 

- Szkolna izba regionalna  - pamiątki z 
przeszłości 

- Dawne budownictwo 
 

- Wskazuje miejsce izby regionalnej 
w szkole i wie co tam się znajduje 

- Rozpoznaje dawne budownictwo na 
Kaszubach 

- Potrafi podać nazwy i 
przeznaczenie wybranych 
eksponatów szkolnej izby 
regionalnej 
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- Dawna kaszubska zagroda 
 
 
 
- Kaszubski haft - kolory 
- Malarstwo na szkle 
 
- Zwijanie kwiatów z bibuły 

- Wie jak wyglądała dawna kaszubska 
zagroda 

 
 
- Rozpoznaje kaszubski haft 
- Wie jak wyglądały kaszubskie 

obrazy malowane na szkle 
- Wie z czego Kaszubi wykonywali 

kwiaty do ozdoby domów, krzyży i 
wieńców 

- Nazywa rodzaje budownictwa na 
Kaszubach 

- Wymienia elementy zagrody 
wiejskiej i ich przeznaczenie 

- Zna kolory kaszubskiego haftu 
- Potrafi wykonać prosty obrazek na 

szkle 
- Potrafi formować kwiaty z krepiny 

i wie jak je utrwalić 
 

 
KLASA III 

 
Przewidywane osiągnięcia uczniów Hasło Treści nauczania podstawowe ponadpodstawowe 

  Uczeń: 

Kształcenie  literacko – kulturowe 

Słuchanie i 
rozumienie 

- Słuchanie  ze zrozumieniem 
wypowiedzi nauczyciela i kolegów w 
związku z tematyką zajęć 

- Słuchanie przekazywanych 
informacji i korzystanie z nich w 
praktyce 

- Słuchanie czytanych przez 
nauczyciela nieskomplikowanych 
tekstów i chęć zrozumienia przekazu 

- Wskazywanie postaci  i prostych 
informacji  w tekście 

- Wypowiadanie się zrozumiałe dla 
słuchających 

- Słucha z uwagą nauczyciela i 
kolegów 

- Stara się zrozumieć  sens 
słuchanych tekstów i 
przekazywanych informacji 

- Z pomocą nauczyciela wskazuje 
postaci  i ważne informacje w 
tekście 

 
 
 
- Stara się mówić tak, by inni go 

rozumieli 

- Uważnie i ze zrozumieniem 
słucha nauczyciela i kolegów, 
wykorzystuje zdobyte informacje  
w praktyce 

- Rozumie  sens słuchanych 
tekstów  

- Wymienia  postaci i  wyszukuje 
potrzebne informacje w 
opracowywanych tekstach 
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- Przedstawianie treści  tekstu za 
pomocą ilustracji 

- Uczestniczenie w dramie i prostych 
inscenizacjach 

 

- Ilustruje prosty tekst 
 
- Uczestniczy w zabawach 

dramowych  oraz inscenizacjach 
prostych tekstów 

 

- Dokładnie i bezbłędnie ilustruje 
tekst 

- Bierze aktywny i twórczy udział 
w zabawach dramowych  oraz 
inscenizacjach prostych tekstów 

 

Mówienie 

- Nazywanie osób, rzeczy, miejsc i 
czynności związanych z 
opracowywaną tematyką 

 
- Konstruowanie kilkuzdaniowych 

wypowiedzi  i krótkich opowiadań 
związanych z życiem codziennym i 
opracowywanymi tekstami 

 
 
 
 
- Konstruowanie  pytań i odpowiedzi na 

podstawie opracowywanych tekstów 
- Posługiwanie się podstawowym 

zasobem środków językowych 
- Recytacja  tekstów opracowywanych 

w czasie zajęć 
- Śpiewanie  piosenek z repertuaru 

dziecięcego 
- Bogacenie czynnego i biernego 

słownika uczniów 
- Formy grzecznościowe w rozmowach: 

Wasta, Wastna, Wë 
- Życzenia  
 

- Nazywa  osoby, rzeczy, czynności, 
miejsca związane z opracowywaną 
tematyką 

 
- Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie wypowiedzi i opowiadania 
związane z życiem codziennym i 
opracowywanymi tekstami 

 
 
 
- Konstruuje z pomocą nauczyciela 

proste pytania i odpowiada na nie 
- W wypowiedziach stara się 

posługiwać podstawowym zasobem 
środków językowych 

- Wygłasza z pamięci wiersze 
opracowane podczas zajęć 

- Z pomocą nauczyciela śpiewa 
opracowane piosenki dziecięce 

- Wzbogaca zasób słownika czynnego 
i biernego 

- Zna formy  grzecznościowe: Wasta, 
Wastna, Wë i stara się ich  używać 

- Układa życzenia urodzinowe, 
świąteczne z wykorzystaniem 

- W wypowiedziach poprawnie 
posługuje się nazwami osób, 
rzeczy, czynności i  miejsc 
związanych z opracowywana 
tematyką. 

- Poprawnie nazywa osoby, rzeczy 
spotykane obiekty w najbliższym 
otoczeniu 

- Samodzielnie układa krótkie, 
proste kilkuzdaniowe wypowiedzi  
oraz krótkie opowiadania na 
tematy związane z życiem 
codziennym 

- Konstruuje pytania do ilustracji i 
słuchanych tekstów oraz 
odpowiada  na nie 

- Poprawnie recytuje  poznane 
wiersze 

- Samodzielnie i poprawnie  śpiewa 
poznane piosenki 

- Posiada bogaty zasób słownictwa 
czynnego i biernego 

- Poprawnie używa poznanych form  
grzecznościowych w różnych 
sytuacjach 

- Układa życzenia z różnych okazji 
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- Opowiadanie  
- Opis 

zgromadzonego słownictwa 
- Z pomocą nauczyciela opowiada 

krótki tekst i dokonuje opisu na 
podstawie bezpośredniej obserwacji 

 
- Tworzy krótkie opowiadania i 

opisy na podstawie tekstów i 
wydarzeń z życia codziennego 

Czytanie  

- Czytanie   zdań i prostych tekstów 
związanych z opracowywaną tematyką 

- Czytanie ze zrozumieniem  zdań  o 
nieskomplikowanym słownictwie 

- Doskonalenie techniki czytania  
- Poprawna wymowa kaszubskich 

głosek 
- Odpowiednie akcentowanie słów, 

intonacja. 

- Na ogół poprawnie czyta wyrazy  
proste zdania i krótkie teksty 

- Stara się zrozumieć czytane 
samodzielnie zdania związane z 
opracowywaną tematyką 

- Doskonali technikę czytania 
- Doskonali poprawną wymowę 

kaszubskich głosek  
- Ćwiczy poprawną intonację i akcent 

- Czyta poprawnie i płynnie prosty 
tekst 

- Rozumie, samodzielnie czytane, 
tekst o nieskomplikowanym 
słownictwie 

- Zazwyczaj  poprawnie wymawia 
kaszubskie głoski 

- Czyta z prawidłową intonacją, 
poprawnie akcentuje poznane 
wyrazy 

 

Pisanie  

- Poprawnie przepisuje   zdania i krótkie 
teksty z uwzględnieniem estetyki i 
poprawności graficznej pisma 

- Odróżnia graficzną stronę wyrazu od 
jego brzmienia fonetycznego 

- Pisze z pamięci proste zdania 
- Stosuje elementarne zasady pisowni 

kaszubskiej  

- Prawidłowo pisze kaszubskie litery  
- Poprawnie przepisuje krótkie zdania 

i teksty 
 
 
- Pisze z pamięci proste zdania 
- Zna elementarne zasady pisowni 

kaszubskiej 
-  

- Zna kaszubskie litery i 
prawidłowo je zapisuje 

- Bezbłędnie przepisuje zdania oraz 
krótkie teksty w j. kaszubskim 

- Bezbłędnie pisze z pamięci 
wyrazy i krótkie zdania 

- Rozumie i stosuje podstawowe 
zasady pisowni kaszubskiej 

Nauka o języku 

Litery, głoski 

- Doskonalenie umiejętności nabytych 
w kl. II 

- Rozróżnianie liter i głosek 
 

- Stara się poprawnie wymawiać 
kaszubskie głoski 

- Wie jaka jest różnica między głoską 
a literą 

- Rozpoznaje kaszubskie litery 

- Starannie wymawia kaszubskie 
głoski i zapisuje je za pomocą liter 
pod kierunkiem nauczyciela 

 

Zdanie  - Doskonalenie umiejętności nabytych - Rozwija zdania wykorzystując - Potrafi rozwijać zdania 
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w kl. II 
- Układanie i rozwijanie zdań 
 

zgromadzone słownictwo 
- Układa zdania z rozsypanek 
 

- Samodzielnie układa proste zdania 
z podanymi wyrazami 

Części mowy  

- Rzeczownik 
- Czasownik 
- Przymiotnik jako określenie 

rzeczownika  

- Zna ich kaszubskie nazwy 
- Wie co oznaczają i na jakie pytania 

odpowiadają 
- Podaje przymiotniki jako określenia 

rzeczownika 
 

- Rozpoznaje czasowniki, 
rzeczowniki i przymiotniki 

Ortografia i 
interpunkcja 

- Posługiwanie się elementarnymi 
zasadami ortografii i interpunkcji 

- Zna podstawowe zasady ortografii i 
interpunkcji 

- Posługuje  się elementarnymi 
zasadami ortografii i interpunkcji 
w praktyce 

Wiedza o regionie 

Kaszuby  

- Kaszuby północne - morze, porty 
rybackie, praca rybaka,  

 
 
- Gdańsk - Stolica Kaszub: zabytki, 

Bramy Gdańskie, Katedra w Oliwie i 
jej znaczenie dla Kaszubów 

- Sanktuaria Maryjne na Kaszubach 
 
 
 
- Walory przyrodnicze Kaszub – 

krajobraz, rzeki, jeziora, parki 
krajobrazowe 

 

- Wie na czym polega specyfika 
Kaszub północnych, praca rybaka 

 
 
- Wie dlaczego Gdańsk uznawany jest 

za stolicę Kaszub 
 
- Wymienia najbliższe sanktuarium 
 
- Wskazuje walory przyrodniczo - 

turystyczne Kaszub 
 

- Potrafi opowiedzieć o pracy 
rybaka 

- Zna ważniejsze nazwy miejscowości 
nadmorskich Kaszub 

- Potrafi powiedzieć kilka zdań o 
Gdańsku i jego zabytkach 

 
- Wskazuje Sanktuaria Maryjne na 

Kaszubach 
- Wymienia elementy krajobrazu 

Kaszub 
- Zna nazwy największych rzek, 

jezior i parków krajobrazowych 

Rok obrzędowy 
na Kaszubach 

- Boże Narodzenie – wigilia, opłatek, 
przebierańcy - gwiôzdka, kolędy 
kaszubskie,  

- Opowiada o popularnych tradycjach 
bożonarodzeniowych  i 
wielkanocnych na Kaszubch 

- Zna tradycje bożonarodzeniowe i 
wielkanocne na Kaszubach i 
potrafi o nich opowiedzieć 
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- Zwyczaje związane z witaniem 
Nowego Roku  

- Święto Objawienia Pańskiego 
- Wielkanoc – wielki post na 

Kaszubach, kaszubskie Kalwarie, 
śmigus-dyngus 

- Religijność Kaszubów – święta 
Maryjne 

- Zna tradycje świąteczne 
 
 
 
 
 
- Wie na czym polega religijność 

Kaszubów i kult Maryi 
 

- Wymienia tradycje 
charakterystyczne dla Kaszub 

 
 
 
 
- Wymienia nazwy kilku świąt 

Maryjnych 
 

Kultura ludowa 
Kaszub 

- Wybrane tańce kaszubskie   
 
 
- Demonologia Kaszub –duchy wodne 
- Piosenki i kolędy  
 
- Literatura dla dzieci i jej autorzy 
 
- Kaszubskie muzea 
 
 

- Śpiewa w grupie i wykonuje 
improwizację ruchową do pieśni 
ludowej 

- Zna kaszubskie duchy wodne 
- Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki i kolędę 
- Zna nazwiska kilku pisarzy 

kaszubskich 
- Wie jakie muzea są w najbliższej 

okolicy 
 
 

 
- Potrafi opowiedzieć o kaszubskich 

duchach wodnych 
- Samodzielnie śpiewa poznane 

piosenki i kolędę 
-  
- Zna kilka utworów literatury 

dziecięcej i ich autorów 
- Potrafi wskazać miejscowości w 

których znajdują się kaszubskie 
muzea  

Sztuka ludowa 
Kaszub i 

rękodzieło 

-    Dawne sprzęty i narzędzia pracy 
- Kaszubski haft – elementy zdobnicze, 

wzory 
 
 
- Papieroplastyka obrzędowa 
- Plecionkarstwo  
- Kowalstwo  
- Garncarstwo 

 

- Nazywa i określa przeznaczenie 
wybranych dawnych narzędzi i 
sprzętów 

- Nazywa niektóre elementy 
zdobnicze kaszubskiego haftu 

- Wyjaśnia pojęcie papieroplastyka 
obrzędowa 

- Wie na czym polegała praca 
plecionkarza, garncarza, kowala i 
zna wytwory ich pracy 

- Podaje nazwy i określa 
przeznaczenie dawnych sprzętów i 
narzędzi poznanych podczas zajęć 

- Wymienia elementy zdobnicze 
kaszubskiego haftu i ich 
kolorystykę 

- Potrafi opowiedzieć o pracy 
plecionkarza, garncarza i kowala 
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PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 
 
     Program zakłada poznanie mowy kaszubskiej oraz kształcenie językowe. Ważnym 
elementem jest też poznanie materialnej i duchowej kultury Kaszub. Dostosowując treści 
nauczania do tego, co dla dziecka bliskie, jego doświadczeniu sprawiamy, że lekcje języka 
kaszubskiego i wiedza na nich zdobyta motywują je do aktywnego i chętnego udziału  
w procesie dydaktycznym. Zaleca się stosowanie różnorodnych metod i technik nauczania 
tak, by „dotrzeć” do każdego ucznia i wykorzystać jego potencjał. Takie skoncentrowanie 
zabiegów dydaktycznych na osobie ucznia przyczyni się do rozwoju jego motywacji, umocni 
w nim wiarę we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu. Wpłynie też pozytywnie na 
kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, kraju. 
 
METODY PRACY 
 
     Metoda Reagowania Całym Ciałem  (TPR) jest bardzo przydatna w pracy z młodszymi 
dziećmi gdyż wykorzystuje ruch w nauce języka. Zakłada ona, że uczniowie pokazują 
zrozumienie nauczyciela ruchem lub gestem, a nauczyciel wspomaga swoje polecenia 
językiem ciała. Dzieci zachęcane są do pantomimy, zaktywizowania całego ciała, a więc 
zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. 
 
     Metoda audiolingwalna stymuluje rozwój mowy i poprawnej wymowy. Przydatne okazuje 
się powtarzanie za wzorem wyrażeń, zwrotów, zdań oraz uczenie się na pamięć wierszyków, 
rymowanek i piosenek. Metoda ta rozwija zarówno sprawność słuchania jak 
 i mówienia. 
 
     Metoda komunikacyjna może zostać wykorzystana w przygotowaniu do mówienia, 
zachowania się w sytuacjach dnia codziennego i zdobywania informacji w rozmowie. 
Techniki pochodzące z tej metody ( odgrywanie scenek, gry językowe, zadania z luką 
informacyjną) są bardzo atrakcyjne dla małego ucznia i potrafią zachęcić go do aktywnego 
udziału w lekcji. 
 
     Metoda bezpośrednia podkreśla używanie języka kaszubskiego na lekcji kosztem 
zredukowania lub nawet całkowitej eliminacji języka ojczystego. Ma to istotne znaczenie dla 
późniejszej nauki języka, ponieważ pozwala ograniczyć chęć tłumaczenia wszystkiego  
z  języka kaszubskiego na polski. 
 
     Gry i piosenki potrzebne są przede wszystkim w nauczaniu tej grupy wiekowej. Okres 
beztekstowy bazuje głównie na tej formie zapamiętywania języka. Wprowadzając ćwiczenia 
w postaci gier  i zabaw sprawiamy, że zajęcia są bardziej atrakcyjne. 
 
     Opowiadanie historyjek, czytanie bajek wprowadza atmosferę koncentracji i słuchania. 
Bajki służą rozwijaniu rozumienia tekstu słuchanego. Z czasem uczniowie mogą być 
zachęcani do udziału w opowiadaniu co rozwinie u nich sprawność czytania. 
 
     Drama polega na odgrywaniu lub improwizowaniu scenek. Działa na wyobraźnię, uczy 
współpracy z innymi, pracy w grupie i komunikacji. 
 
     Zajęcia plastyczne są istotnym elementem pracy w nauczaniu zintegrowanym. Ułatwiają 
poznanie języka i służą utrwalaniu słownictwa. Tego typu ćwiczenia wykorzystują naturalną 
aktywność dzieci i umożliwiają uczenie się przez działanie. 
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     Metoda pracy projektowej może zostać wprowadzona w klasie trzeciej. W metodzie tej 
wyróżniamy trzy fazy: uzgodnienie z uczniami tematu i formy projektu, zbieranie materiałów 
i przygotowanie prezentacji oraz przedstawienie i omówienie gotowego projektu. Metoda ta 
ma charakter międzyprzedmiotowy, wymaga szukania informacji i jest treningiem 
samodzielności w uczeniu.  
 
     Lekcje muzealne stanowią element edukacji regionalnej, mającej na celu zakorzenienie 
młodego człowieka w jego regionalnym środowisku i ugruntowanie poczucia regionalnej 
tożsamości, która będzie wskazówką prowadząca do identyfikacji z Małą Ojczyzną. Dzięki 
takiej edukacji dzieci pewne zagadnienia zgłębią w bezpośrednim kontakcie z eksponatami 
muzealnymi, twórcami ludowymi uczestnicząc w wypieku chleba, czerpaniu wody itp. 
 
     Doświadczenia poszukujące to pierwszy etap w rozwijaniu ciekawości poznawczej 
 i badawczej. Ogromną rolę w poznawaniu bliskiego i dalszego środowiska odgrywają 
wycieczki, które są źródłem dalszych działań na zajęciach. 
 
FORMY PRACY 
 
W ramach jednej lekcji zaleca się różnorodność form pracy: 

 praca w całej grupie uczniów kierowana przez nauczyciela 
 praca indywidualna 
 praca w parach 
 praca w grupach 

 
TECHNIKI NAUCZANIA 
 
     Poniżej przedstawiono przykładowe techniki nauczania bez podziału na wiek ucznia.  
W zależności od wieku oraz aktualnego poziomu rozwoju językowego, nauczyciel sam 
wybierze zadania i techniki odpowiednie dla dzieci w danym okresie. 
 
Nauczanie umiejętności receptywnych ( rozumienie mowy ) 

 dopasowywanie ilustracji do usłyszanego słowa, zdania, opisu; 
 powtarzanie usłyszanych wyrazów, zdań; 
 odpowiedzi na pytania do usłyszanego tekstu; 
 szeregowanie obrazków według tego, o czym mowa w tekście; 
 TPR i techniki, w których dzieci wykonują zadania i czynności na podstawie poleceń; 
 słuchanie bajek, historyjek; 
 słuchanie i śpiewanie piosenek; 
 oglądanie bajek i filmów; 
 - dyktanda wizualne. 

 
Nauczanie umiejętności mówienia i komunikacji 

 krótkie odpowiedzi na pytania do tekstu lub obrazka; 
 łańcuszek pytań i odpowiedzi; 
 opisywanie osoby, miejsca, ilustracji; 
 recytowanie prozy, wierszy, rymowanek i śpiewanie piosenek; 
 dialogi, odgrywanie ról; 
 dryl językowy (np. pytania i odpowiedzi ). 
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Nauczanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i precyzji  manualnej; 
 kreślenie po śladzie różnych kształtów; 
 kolorowanie, rysowanie; 
 wycinanie, wyklejanie; 
 prace projektowe. 

 
Nauczanie umiejętności pisania 

 odwzorowywanie; 
 transponowanie druku na pismo; 
 pisanie z pamięci. 

 
Nauczanie słownictwa 

 prezentacja za pomocą rysunków, plansz, kart dydaktycznych, rekwizytów; 
 nazywanie osób, przedmiotów na ilustracji; 
 dopasowywanie ilustracji do usłyszanego słowa; 
 powtarzanie słów; 
 nauka na pamięć utworów. 

 
MONITOROWANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO KLASIE III 

Uczeń kończący klasę III: 
1) poznaje elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej Kaszub (podczas zajęć 

 i podczas wycieczek): 
a) buduje swoją świadomość językową w zakresie języka kaszubskiego, 
b) wie, że ludzie posługują się różnymi językami, 
c) wie, że Kaszuby to region o bogatej historii, charakterystycznej przyrodzie, 

ciekawym ukształtowaniu geograficznym; 
2) odbiera wypowiedzi w języku kaszubskim i wykorzystuje pod kierunkiem nauczyciela 

informacje w nich zawarte; rozumie proste i krótkie wypowiedzi ustne o tematyce 
związanej z życiem codziennym: 
a) obdarza uwagą rówieśników i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce 

zrozumieć, co przekazują, 
b) rozumie sens pisania oraz czytania i orientuje się w oznaczeniach: uproszczone 

rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, strzałki, 
c) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (baśni, 

opowiadań, wierszy, krótkich historyjek), 
d) rozumie proste polecenia w języku kaszubskim i właściwie na nie reaguje, 
e) rozumie sens opowiedzianych w języku kaszubskim historyjek, gdy są wspierane 

obrazkami, gestami, przedmiotami, 
f) uważnie słucha przekazywanych informacji i korzysta z nich, 
g) rozumie wypowiedzi ze słuchu: rozróżnia dźwięki w wyrazach o podobnym 

brzmieniu; rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień; rozumie ogólny sens 
krótkich oraz łatwych opowiadań i baśni kaszubskich przedstawionych za pomocą 
obrazów, gestów i przedmiotów; rozumie sens prostych dialogów w historyjkach 
obrazkowych (także w nagraniach audio i video); 

3) powtarza słowa i proste wypowiedzi w języku kaszubskim; posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych: 
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a) mówi tak, aby inni rozumieli to, co chce powiedzieć, 
b) posiada umiejętność pisania i czytania w zakresie wszystkich liter alfabetu    

kaszubskiego, 
c) czyta proste, krótkie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, 
d) pisze proste, krótkie zdania, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i poprawności 

graficznej pisma, 
e) zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o języku, jak: wyraz, głoska, litera, sylaba, 

zdanie, alfabet: rozróżnia litery i głoski; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy  
w zdaniu, zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi 
zasadami ortografii interpunkcji), 

f) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu, 
g) czyta ze zrozumieniem proste teksty literackie przeznaczone dla dzieci na I etapie 

edukacyjnym, 
h) przepisuje teksty, pisze z pamięci,  
i) rozszerza zasób słownictwa; 

4) ilustruje usłyszany tekst: 
a) uczestniczy w dramie, ilustruje zachowania bohatera literackiego lub 

wymyślonego- mimiką, gestem, ruchem, 
b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej 

scence, 
c) tworzy ilustracje do przeczytanego tekstu; 

5) wygłasza z pamięci krótkie teksty w języku kaszubskim: 
a) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, 
b) czyta i recytuje teksty kaszubskie z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. 

 
KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 
Cele 
 Jedną z ważnych ról nauczyciela w procesie dydaktyczno – wychowawczym jest 
systematyczna kontrola i ocena osiągnięć uczniów. Ma ona istotne znaczenie nie tylko dla 
samego pedagoga, dostarczając informacji na temat efektów jego pracy, ale także dla 
uczniów i ich rodziców. Jej celem jest:  

- opisywanie rozwoju umiejętności i kompetencji ucznia 
- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia, ich zdolności 

 i zainteresowań, a także trudności w uczeniu się 
- określanie efektywności stosowanych metod pracy 
- obserwowanie i wspieranie rozwoju uczniów 
- rozbudzanie naturalnej chęci poznawania – uczenia się 
- kształtowanie u uczniów obrazu samego siebie 
- wdrażanie do samokontroli i samooceny 
- kształtowanie umiejętności przyjmowania oceny jako elementu rzeczywistości 
- sprawdzanie poziomu wiadomości, osiąganych umiejętności i sprawności 

 
Metody kontroli i oceny osiągnięć 

Na początku cyklu nauczania należy dokonać wstępnej diagnozy wiadomości  
i umiejętności uczniów, celem określenia ich kompetencji językowych. Wyniki diagnozy   
stanowić będą bazę organizowania dalszej działalności edukacyjnej w danej klasie. 

Zgodnie z założeniami edukacyjnymi w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej zaleca 
się stosowanie oceny opisowej osiągnięć uczniów. Prawidłowo dokonana ma pełnić potrójna 
rolę. Dla nauczyciela jest sposobem diagnozy jakości i efektywności realizowanego przez 
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niego wraz z uczniami procesu dydaktycznego. Rodzice powinni traktować ją jako źródło 
informacji o osiągnięciach swojego dziecka, natomiast dla ucznia ma stanowić zachętę do 
aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i dalszego rozwoju. 

 Ze względu na specyfikę pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym, ocenianie 
odbywa się głównie poprzez obserwację i zabawę. Należy skupić się na nagradzaniu, 
chwaleniu dziecka i pokazywaniu jak wiele już umie, nie zaś na wytykaniu braków  
i niedoskonałości. Oceniajmy zatem, obok wiedzy i umiejętności małego ucznia, również jego 
zaangażowanie i aktywność na lekcji, chęć wykonywania zadań, a nie jedynie ich końcowy 
wynik. Zamiast stosować bardziej sformalizowane techniki sprawdzania wiadomości  
i umiejętności, zwłaszcza w klasie I, nagradzajmy dziecko za zaśpiewanie piosenki, recytację 
rymowanki, a nawet za zadania niekoniecznie wymagające użycia języka kaszubskiego, jak 
rysunki czy inne prace plastyczno – techniczne. „Dzieła” dzieci warto eksponować na 
wystawach klasowych, gdzie mogą zostać uzupełnione podpisami lub opisami w języku 
kaszubskim. W ten sposób doceniamy wszystkie, nie tylko językowe, wysiłki ucznia  
i zaszczepiamy wewnętrzną motywację do nauki. Warto  też wprowadzać, szczególnie  
w początkowym etapie pracy z uczniami, elementy nagradzania przedmiotowego (naklejki, 
stempelki, buźki, znaczki), które stopniowo można ograniczać do formy ustnej i stosowania 
symboli. Wskazane byłoby, począwszy od klasy trzeciej, wprowadzać w bieżącej ocenie 
osiągnięć uczniów oceny cyfrowe, jako przygotowanie do systemu oceniania stosowanego  
w klasach starszych. Szczegółowe formy oceny powinien określać przedmiotowy system 
oceniania, zgodny ze Statutem Szkoły i WSO. 

Należy również pamiętać o systematyczności oceniania. Ocena nie może być dla dziecka 
zaskoczeniem. Ważne więc, aby już na etapie planowania pracy dydaktyczno – 
wychowawczej nauczyciel rozstrzygnął co i kiedy będzie oceniał oraz w jaki sposób. 
Uczniowie powinni znać zasady i kryteria oceniania. Systematyczne i zrozumiałe przez 
uczniów ocenianie sprawi, że będą oni mieli bieżącą informację o swojej pracy i postępach, 
co będzie mobilizujące do dalszej pracy. Oceniania będzie zaś miało charakter nie tylko 
motywujący lecz również wspomagający. 

Na koniec semestru i roku szkolnego wskazane jest przygotowanie kart oceny dla 
rodziców, w których znajdzie się opis umiejętności, poczynionego postępu i słabszych stron 
ucznia. Karty takie stanowią cenne źródło informacji o obszarach, na których należy się 
skupić w dalszej pracy. Istotnym elementem karty oceny będzie również podzielenie jej na  

- osiągnięcia i postępy ucznia oraz 
- wysiłek i zaangażowanie. 
Nierzadko zdarza się, że uczeń wkłada wiele pracy w naukę danego przedmiotu, jednak  

z różnych przyczyn niekoniecznie przekłada się ona na wymierny sukces. Dlatego też należy 
zauważyć wysiłek dziecka, docenić go i nagrodzić, a tym samym zasygnalizować, że 
końcowy efekt nauki ( a więc widoczny postęp) nie jest jedynym i najważniejszym kryterium 
oceny małego ucznia. 

Ważnym elementem systemu oceniania jest też wdrażanie uczniów do samooceny. 
Powinien to być proces systematyczny i trwały. Uczeń za pomocą znaków graficznych (np. 
buzia uśmiechnięta, neutralna, smutna) lub odpowiednich słów określa poziom swojego 
zaangażowania czy aktywności na zajęciach oraz poziom opanowania danej umiejętności. 
Uczeń przyzwyczajony do kontrolowania własnych postępów i aktywności będzie lepiej 
pracował w grupie, świadomie planował własną pracę, refleksyjnie podchodził do osiągnięć 
własnych i kolegów. Dokonywanie samooceny ma też wymiar psychologiczny, stanowi 
bowiem informację o wizerunku własnym małego ucznia. 

Od nauczyciela zależy dobór takich systemów kontroli i oceny, aby nie zrazić ucznia do 
nauki, ale zachęcić go do podejmowania dalszego wysiłku i rozwoju, a w rezultacie 
umożliwić zakończenie procesu dydaktycznego na tym etapie sukcesem. 
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