KLASA 4-8:
Witaj!
Nieważne, czy język polski jest Twoim pierwszym, drugim, dwunastym z kolei językiem. Edukacja
polonistyczna powinna być ciekawą i emocjonującą przygodą – tego Ci z całego serca życzę. Pamiętaj, że
języki mają to do siebie, że zmieniają się ciągle, czasem mniej, czasem bardziej dynamicznie, procesy te
zachodzą jednak w ścisłym związku ze zmianami społecznymi, w których uczestniczysz także Ty! System
językowy powstał dla nas – abyśmy mogli się ze sobą komunikować, rozumieć się, słuchać, rozmawiać
czytać, pisać, śpiewać... Właśnie dzięki tego typu aktywnościom nabierasz swoich kompetencji w zakresie
języków.
Bardzo ciekawym aspektem języka polskiego są zapożyczenia, pochodzące z naprawdę wielu języków!
Także zróżnicowanie polszczyzny – gwary, dialekty, wielość stylów, których będziesz używać w zależności od
typu sytuacji, w której się znajdujesz.

Polecam Ci zakochać się w czytaniu różnych tekstów – poezji, powieści,
nowel, komiksów. W naturalny sposób przyswoisz dzięki temu składnię oraz
poszerzysz zakres swojego słownictwa! Także filmy i seriale mogą dostarczyć
Ci wielu motywów, a reklamy telewizyjne pokażą Ci, czym jest perswazja!
Pamiętaj tylko, żeby przy każdym zetknięciu z tekstami kultury dokładnie
analizować to, czy wybrzmiewający tam komunikat jest faktem, czy opinią... To
naprawdę ma wpływ na to, czy poznajesz świat takim, jakim jest, czy
nadawca chce przekazać Ci swój punkt widzenia... albo wpuścić Cię w
maliny!

Nie jestem zwolenniczką nauki według podręcznika, jednak gdybym miała Ci polecić najlepszy według mnie,
byłby to podręcznik z serii "Między Nami", wydany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Dla klas 7-8 (dodatkowo do powyższej treści): Egzamin ósmoklasisty sprawdzi Twoje umiejętności – nie tylko
te, które określa podstawa programowa. Wielu rzeczy nauczysz się po prostu używając języka na codzień – a
uwierz mi, robisz to nieustannie. Jeśli chcesz się sprawdzić, polecam Ci arkusze i zestawy zadań dostępne
na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/. Znajdziesz tam wszystkie wskazówki, których
potrzebujesz, przygotowując się do tego testu.

W swojej przygodzie z językiem polskim możesz korzystać ze stron:
Miesięcznik Znak
Język Polski. Materiały Edukacyjne.
Materiały ćwiczeniowe z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych
Wydawnictwo GWO – język polski
Mapy mentalne – podsumowanie epok
Także wartościowe kanały na YouTube:
https://www.youtube.com/user/wiedzazwami
https://www.youtube.com/channel/UCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew – tutaj szczególnie jako baza wiedzy
potrzebnej do egzaminu ósmoklasisty!
https://www.youtube.com/channel/UClhm-kRLhPySv6cwnk4B75g

Trzymam za Ciebie kciuki! W razie potrzeby wiesz, gdzie mnie znaleźć!😊
Oliwka

