
Tytuł narzędzia: Świat naszego języka (projekt) 

Kształtowane umiejętności (za Podstawą programową): 

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji; uczeń: 

I. 3. 3. dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo 

ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, […] 

wulgaryzmy; […];  

3. 4. rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu; 

2.3. korzysta ze słownika: języka polskiego, […] – w formie książkowej i 

elektronicznej; 

3.8. odróżnia czasowniki dokonane i niedokonane; […];  

3.9. rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i 

wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym. 

III Tworzenie wypowiedzi 

1. 4. Uczeń dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na 

komputerze (umiejętnie formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według 

rozmiaru i kształtu, stosuje właściwe odstępy, wyznacza marginesy i justuje 

tekst, dokonuje jego korekty, jednocześnie kontrolując auto korektę), poprawia 

ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne; 

1. 5. uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy 

innych lub polemizuje z nimi; 

1. 6. przestrzega zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych 

[…];  

1. 7. stosuje zasady etykiety językowej […]  

1. 8. świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca 

i nadawca) z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym 

z internetu. 

Komentarz dydaktyczny:  

Celem zastosowania tego narzędzia dydaktycznego jest zarówno osiąganie celów 

zawartych w Podstawie programowej, jak i kształtowanie miękkich kompetencji u uczniów1 – 

samodzielności, odpowiedzialności i krytyczności względem siebie i innych. Jednocześnie, 

zgodnie z zasadą, iż „Projekt to nie referat”2 do realizacji włączono nowe media, które mają 

umożliwić uczniom atrakcyjną prezentację efektów swojej pracy. Wykorzystanie platformy 

wiki pozwala jednocześnie lepiej uzmysłowić uczniom mechanizm działania nader popularnej 

                                                           
1 Jest to tym korzystniejsze, że kształtowanie kompetencji miękkich wymaga systematycznych i długofalowych 

działań, które są nieuniknione w przypadku projektów edukacyjnych. Zob. Z. Osiński, Nowe wyzwania edukacyjne 

– nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej, „Kwartalnik Edukacyjny” 2011, nr 66, s. 3-17. 
2 A. Mikina, B. Zając, Metoda projektów. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, Warszawa 2010, s. 

45.  



wśród nich Wikipedii, a jednocześnie zaktywizuje ich do współtworzenia Web 2.0 (o wadze 

takiego zabiegu pisał np. Zbigniew Osiński3).  

Projekt przeznaczony jest dla uczniów, którzy zapoznali się z budową artykułu 

hasłowego w słowniku (można takie zajęcia przeprowadzić również angażując nowe media – 

np. wykorzystując Wielki słownik języka polskiego – www.wsjp.pl). Gimnazjaliści poprzez 

zbieranie i wyjaśnianie słów z lokalnej gwary młodzieżowej mają kształtować w sobie 

umiejętność precyzyjnego myślenia i definiowania. Ponadto praca przy tworzeniu słownika 

rozwija umiejętność współpracy i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie, 

niezbędne do osiągnięcia efektu finalnego. Wybór tematu projektu jest zgodny z zasadą o 

czerpaniu z „otaczającej rzeczywistości ucznia”4 – jednocześnie nadany przeze mnie temat jest 

tylko propozycją, uczniowie mogą wybrać inny – np. w formie pytania problemowego lub hasła 

„chwytliwego marketingowo”5.  

  

                                                           
3 Z. Osiński, Nowe wyzwania edukacyjne – nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej, „Kwartalnik 

Edukacyjny” 2011, nr 66, s. 3-17.  
4 A. Mikina, B. Zając, Metoda projektów. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, Warszawa 2010, s. 

44. 
5 A. Mikina, B. Zając, Metoda projektów. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, s. 19. 



Opis szczegółowy: 

Wprowadzenie do projektu (Załącznik 1)6  

Główny cel Działania nauczyciela Działania uczniów 

Utrwalenie lub 

wprowadzenie zasad 

pracy metodą 

projektów.  

Nauczyciel wprowadza zasady 

opracowywania projektów, pokazuje 

przykłady dobrych praktyk (np. na: 

http://www.ceo.org.pl/pl/projekt). 

Uczniowie zapoznają się z dobrymi 

przykładami zrealizowanych już 

projektów.  

Omówienie tematu 

projektu i 

przewidywanej 

realizacji 

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat 

projektu (część informacyjno-

motywacyjna) – zwracając uwagę na 

istnienie tak języka ogólnonarodowego, 

jak słownictwa o ograniczonym zasięgu 

np. gwar środowiskowych. Jedną z nich 

jest gwara młodzieżowa, która bardzo 

szybko się zmienia. Stworzenie słownika 

języka młodzieżowego na dowolnej 

platformie wiki ma na celu 

uporządkowanie jego zasobów i 

utrwalenie ich (słownik powinien 

obejmować słowa stosowane przez 

uczniów, ale nie powinien zawierać 

wulgaryzmów).  

Uczniowie omawiają sposób realizacji 

zaproponowanego projektu i podejmują 

decyzję, w jaki sposób będą pracować. 

Nadają również własny tytuł projektowi.  

Podział na grupy i 

wybór 

koordynatorów 

Głównym koordynatorem projektu jest 

nauczyciel języka polskiego, który będzie 

się kontaktował z poszczególnymi 

grupami za pośrednictwem ich liderów.  

Uczniowie dobierają się w pięć 

kilkuosobowych (optymalny podział to 

grupy 5-osobowe) grup, w których będą 

pracować (jeżeli jest taka potrzeba, 

nauczyciel powinien się włączyć i 

pomóc ustalić skład zespołów). Każda 

grupa wybiera lidera, który zgłasza się 

do nauczyciela – opiekuna projektu, 

stając się jednocześnie łącznikiem. 

Ustalenie sposobu 

dokumentowania  

Nauczyciel ustala z uczniami, w jaki 

sposób będzie dokumentowana ich praca 

(np. za pomocą platformy wiki).  

Uczniowie zapoznają się z technicznymi 

wskazówkami odnośnie do 

wykorzystania danego sposobu 

dokumentowania postępów. 

Omówienie 

kryteriów oceny 

realizowanych 

zadań, ustalenie 

terminów 

konsultacji. 

Podpisanie 

kontraktu 

Nauczyciel rozdaje liderom grup 

instrukcje i harmonogramy, które pomogą 

im rozplanować prace.  

Uczniowie zapoznają się z kryteriami 

ocen i kontraktem – ustalają 

wewnątrzgrupowe warunki współpracy 

(wybierają pełnione funkcje np. 

sekretarza, informatyka itp.) i w razie 

potrzeby wyjaśniają wątpliwości u 

nauczyciela.  

                                                           
6 Opracowując opis szczegółowy oparłam się na wytycznych z Rozporządzenia… oraz poradniku A. Mikiny i B. 

Zając. 



Zbieranie słów do słownika (Załącznik 2)7 

TEMAT Jak stworzyć słownik lokalnej gwary młodzieżowej?  

Waszym zadaniem będzie zbieranie słów, które są charakterystyczne dla młodzieży, a często 

niezrozumiałe dla osób z innej grupy wiekowej. Pracujecie w pięciu zespołach:  

nauka, rodzina, hobby, jedzenie, inne. 

DZIAŁANIA 

• Zaplanujcie pracę w zespole, ustalcie terminy spotkań. 

• Podzielcie się zadaniami. 

• Ustalcie regulamin pracy w grupie. 

• Systematycznie zbierajcie słowa z określonego działu tematycznego i wpisujcie je na 

platformę wiki. 

• W razie potrzeby konsultujcie się z nauczycielem. 

CEL 

• Zebranie materiałów, z którego zostanie stworzony określony dział słownika.  

 

  

                                                           
7 Przygotowanie tego typu kart pracy jest niezbędnym elementem projektu edukacyjnego, który przygotowując 

uczniów do pracy samodzielnej, musi jednocześnie uwzględniać fakt, iż potrzebują oni precyzyjnych wytycznych: 

co jest ich zadaniem i jakie cele stoją przed nimi. 



Definiowanie słów (Załącznik 3) 

TEMAT Jak stworzyć słownik lokalnej gwary młodzieżowej?  

Waszym zadaniem będzie zdefiniowanie słów, które zebraliście. Pamiętajcie o tym, co 

powinno zawierać i jak powinno wyglądać hasło słownikowe (opis znaczenia lub znaczeń, 

określenie typu odmiany słowa, prawdopodobna etymologia, przykłady użycia słowa dla 

każdego ze znaczeń). W razie problemów, zajrzyjcie do Wielkiego Słownika Języka 

Polskiego (www.wsjp.pl), który zawiera ok. 15 tysięcy najczęściej używanych wyrazów 

w języku polskim – razem z ich znaczeniem, etymologią (pochodzeniem), odmianą itd.  

DZIAŁANIA 

1. Podzielcie się zadaniami:  

 kto definiuje słowa?  

 kto wykonuje pierwszą korektę?  

2. Systematycznie opracowujcie definicje i dodawajcie je na platformę (zdecydujcie, czy 

każdy będzie to robił indywidualnie, czy będzie to robiła jedna – wybrana osoba). 

3. Jeśli odkryjecie nowe słowo – dodajcie je i zdefiniujcie. 

4. Spróbujcie wzbogacić swój słownik o elementy multimedialne (np. plik graficzne, nagrania 

dźwiękowe czy elementy audiowizualne). Korzystajcie z legalnych źródeł plików – np. 

wyszukiwarki http://search.creativecommons.org/, która umożliwia przeszukiwanie wielu 

zasobów zawierających legalne multimedia, oferowane na licencji Creative Commons – 

m.in. obrazy, muzykę czy wideo. Pamiętajcie, że kradzież plików chronionych prawami 

autorskimi to przestępstwo!8 

CEL 

• Zdefiniowanie słów w określonym dziale słownika.  

• Umieszczenie definicji na platformie.  

• Dodawanie nowych słów i definiowanie ich.  

• Obudowanie definicji słów elementami multimedialnymi.  

 

  

                                                           
8 Zwrócenie uwagi uczniów na kwestię etycznego korzystania z internetu jest bardzo ważne. Kwestia ta była 

podnoszona w wielu artykułach np. E. Michalec, Podstawa programowa a multimedia na lekcjach języka 

polskiego, „Polski w Praktyce” 2011, nr 3, s. 12 („Powinniśmy mówić o prawach autorskich oraz o skutkach 

kradzieży dóbr intelektualnych”). Warto wskazać tutaj publikację Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych, red. 

D. Szkodzińska, M. Moraczewska i P. Haratyk, [on-line:] https://www.ore.edu.pl/strona-

ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3434:mapa-otwartych-zasobow-

edukacyjnych&catid=200:e-podrczniki-aktualnoci&Itemid=1733 [dostęp: 30.12.2013], w której zebrano 

informacje m.in. nt. licencji materiałów w sieci, e-podręczników czy OZE w języku polskim i angielskim.   

http://search.creativecommons.org/
https://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3434:mapa-otwartych-zasobow-edukacyjnych&catid=200:e-podrczniki-aktualnoci&Itemid=1733
https://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3434:mapa-otwartych-zasobow-edukacyjnych&catid=200:e-podrczniki-aktualnoci&Itemid=1733
https://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3434:mapa-otwartych-zasobow-edukacyjnych&catid=200:e-podrczniki-aktualnoci&Itemid=1733


Korekta merytoryczna i językowa definicji (Załącznik 4) 

TEMAT Jak stworzyć słownik lokalnej gwary młodzieżowej?  

Waszym zadaniem będzie korekta merytoryczna i językowa słów zebranych 

i zdefiniowanych przez inną grupę. Pamiętajcie o tym, że dobrze przygotowane hasło 

słownikowe zawiera: opis znaczenia lub znaczeń, określenie typu odmiany słowa, 

prawdopodobna etymologia, przykłady użycia słowa dla każdego ze znaczeń. 

Sprawdźcie też, czy użyto legalnych elementów multimedialnych.  

DZIAŁANIA 

1. Podzielcie się zadaniami:  

 Kto dokonuje korekty merytorycznej? 

 Kto jest odpowiedzialny za korektę językową?  

2. Systematycznie poprawiajcie hasła. 

3. Jeśli odkryjecie nowe słowo do danej części słownika – dodajcie je i zdefiniujcie, a następnie 

poproście kogoś z innej grupy o korektę. 

4. Możecie wzbogacać słownik o elementy multimedialne (np. nagrania czy obrazki) 

CEL 

• Dokonanie korekty merytorycznej definicji. 

• Dokonanie korekty językowej definicji. 

• Uzupełnianie listy słów i ich definicji. 

• Obudowywanie definicji elementami multimedialnymi.  

 

  



Publikacja w Sieci (Załącznik 5)  

TEMAT Publikacja słownika w Sieci 

Ostatnim elementem pracy nad projektem jest opublikowanie słownika w Sieci, na stronie 

internetowej naszej szkoły. Pomyślcie, może ktoś spoza Waszej klasy będzie chciał dodać 

własne hasła? Może w innym regionie słowa mają inne znaczenia? A może pokażecie 

słownik rodzicom, którzy w końcu zrozumieją, „o co chodzi”?  

Wspólnie w klasie przedyskutujcie, co było Waszą mocną stroną działania w grupie, a nad 

czym warto byłoby popracować, jeśli będziecie jeszcze kiedyś współpracować.  

CEL 

• Zaprezentowanie końcowego efektu projektu na forum szerszej społeczności – np. szkoły.  

• Ocena pracy własnej oraz pracy w grupie. 

 

  



Propozycja kontraktu  

Nazwa grupy: ……………………………, członkowie:………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Terminy 

konsultacji z 

opiekunem: 

 

.................... 

 

.................... 

 

..................... 

 

.................... 

 

................... 

Zadania 

uczniów 
 realizacja projektu zgodnie 

z przyjętymi założeniami: 

zebranie haseł, 

zdefiniowanie, korekta 

merytoryczna i językowa, 

 udział w konsultacjach 

z opiekunem/ opiekunami 

projektu,  

 zaprezentowanie efektów 

podjętej pracy. 

Zadania 

opiekuna 
 prowadzenie regu-

larnych konsultacji dla 

grup zadaniowych,  

 pomoc uczniom,  

 monitorowanie i ocena 

działań uczniów. 

Członkowie zespołu zadaniowego (podpisy) Opiekun projektu (podpis) 

.................................................... 

................................................... 

.................................................. 

.................................................. 

................................................. 

................................................. 

.................................................... 

................................................... 

 

Miejscowość, data 

................................................. 

 

  



Karta oceny 

Karta oceny projektu 

Grupa ............................................................................................. 

Oceniane obszary 

Liczba 

punktów do 

uzyskania 

Liczba 

punktów 

uzyskanych 

 

 

Praca 

zespołowa  

Umiejętność planowania pracy i podział zadań  0-5  

Współpraca zespołowa  0-5  

Zaangażowanie grupy w pracę 0-5  

Systematyczność pracy, terminowe realizowanie 

wyznaczonych zadań 
0-5  

 

 

Realizacja 

tematu 

Gromadzenie słów z określonego zakresu 

tematycznego 
0-5  

Dokonanie selekcji i porządkowanie materiałów 0-5  

Dokonanie korekty merytorycznej i językowej  0-5  

Opracowanie edytorskie  0-5  

SUMA 40  

0-20 

– niedostateczny 

21-28 

– dopuszczający 

29-33 

– dostateczny 

34-37  

– dobry 

38-40 

– bardzo dobry 

 

Szczegóły techniczne:  

Słownik gwary uczniowskiej jest tworzony na platformie wiki. Uczniowie zbierają hasła, 

opracowują ich definicje, podają przykłady użycia – tworząc słownik lokalnej gwary 

młodzieżowej. 

 


