
Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie! 

Jak się uczyć języka polskiego??? 
  
 Języka polskiego też trzeba się uczyć. Jeżeli poprzestaniemy na wiedzy, którą mamy i 

wyjdziemy z założenia, że coś się wie, coś się napisze, to nigdy nie poprawimy naszej 

sprawności językowej. Czego zatem należy się uczyć? 

  

By pięknie pisać i mówić trzeba: 

1. Znać cechy form wypowiedzi np. trzeba się nauczyć, że sprawozdanie jest konkretne, 

opisujemy fakty w 3 os., a w pamiętniku dzielimy się przeżyciami, piszemy go w 1 os, z kolei 

w życzeniach pamiętamy o regule 5 palców - kto pisze, do kogo, w jakim celu, gdzie i kiedy? 

itd.   

2. Powtarzać zasady ortografii i interpunkcji. Ponadto w języku polskim większość wyrazów 

to wyjątki, trzeba się ich nauczyć na pamięć. Wskazane jest wykonywanie ćwiczeń 

ortograficznych (mogą to być programy komputerowe, wiele takich ćwiczeń można znaleźć 

na stronach internetowych).  

3. Bogacić słownictwo poprzez czytanie książek, prasy. Wtedy bogacimy także naszą 

ortografię i interpunkcję!  

4. By dobrze pisać i mówić, trzeba duuuuuużo ćwiczyć. Nic jak praktyka nie czyni nas 

mistrzami. Najlepiej, gdy będzie sprawiać nam to przyjemność. Możemy pisać do kogoś listy, 

opowiadania albo prowadzić dziennik lub pamiętnik. By dobrze mówić, jak najczęściej 

rozmawiaj na różne tematy! 

5. By usprawnić czytanie ze zrozumieniem, znowu, dużo czytaj. Najlepiej, gdy będą to 

książki, gazety, które cię interesują. 

6. Opanować wiedzę gramatyczną, dzięki której lepiej będziemy się posługiwać językiem, 

czyli po prostu dobrze pisać i wysławiać się.  

7. By dobrze interpretować wiersze i prozę trzeba nauczyć się kilku terminów z wiedzy 

literackiej np. co to jest zwrotka, rym, rytm, środki poetyckie, świat przedstawiony, narracja i 

patrzeć na tekst pod kątem tych terminów. 

8. W uczeniu się gramatyki, ortografii lub terminów literackim można posłużyć się ogólnymi 

metodami zapamiętywania np. rysowanie schematów skojarzeniowych, tabelek, rozwieszanie 

w pokoju karteczek z informacjami (wtedy uczymy się nie wiedząc o ty, bo  spoglądając na 

kartkę mimowolnie po kilku dniach wiedze mamy w !) itd. 

  

Zatem poprzez przyjemność i zabawę uczmy się naszego ojczystego języka.           
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