
Scenariusz zajęć koła polonistycznego dla klas V z wykorzystaniem TIK 

 

Temat zajęć: Wszyscy mówimy po polsku, ale nie wszyscy tak samo – terytorialne zróżnicowanie 

polszczyzny: gwary i dialekty 

 

Cele zajęć: 

uczeń: 

 wie, że język polski jest zróżnicowany w różnych regionach Polski, 

 potrafi wymienić sześć najważniejszych dialektów Polski (małopolski, mazowiecki, śląski, 

wielkopolski, kaszubski, nowe dialekty mieszane), 

 rozumie pojęcia: dialekt i gwara, 

 odróżnia pojęcia „dialekt” i „gwara”, 

 potrafi wymienić co najmniej trzy gwary, 

 ma świadomość ciągłych zmian w języku, w tym także wymierania gwar, 

 potrafi wyjaśnić, czym są nowe dialekty mieszane. 

 

Umiejętności z podstawy programowej: 

 

 II.1.1 nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje), 

 III.1.8 uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; 

prezentuje własne zdanie i uzasadnia je; 

 I. 1.0-I.2 Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji 

zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub 

podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych 

 III.1.1 tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach - związane z otaczającą 

rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury. 

 

Środki dydaktyczne: 

 „Słownik języka polskiego PWN” 

 „Słownik gwar polskich” Jana Karłowicza 

 Komputer z dostępem do internetu 

 

Tok lekcji: 

1. Podanie tematu i celu lekcji. 

2. Swobodna rozmowa na temat języka, którym posługujemy się w sytuacjach oficjalnych 

(szkoła, urzędy) i nieoficjalnych (w rozmowach z rówieśnikami, w domu) ukierunkowana 

na zwrócenie uwagi na to, że nasz język różni się od języka naszych krewnych ze starszego 

pokolenia. 

3. Zwrócenie  uwagi na to, że podróżując po Polsce, czasami spotykamy ludzi, którzy mówią 

inaczej niż my. Rozmowa z dziećmi na ten temat. Bardzo cenne są spostrzeżenia uczniów, 

że górale mówią inaczej niż my, że nad morzem i w Opolu niektórzy ludzie rozmawiają 

inaczej niż my i nie zawsze ich rozumiemy. 

4. Rozmowa na temat pochodzenia i miejsca zamieszkania krewnych uczniów. 

5. Wprowadzenie terminu dialekt i gwara: 

dialekt – terytorialna odmiana języka obejmująca rozległe obszary, niekiedy całe regiony 

gwara - terytorialna odmiana języka, mowa ludności (zwłaszcza wiejskiej), wyodrębniona z języka 

ogólnego i gwar sąsiadujących; cechuje ją inne słownictwo, konstrukcje zdaniowe  

6. Pokazanie uczniom mapy obrazującej zróżnicowanie terytorialne polszczyzny. Mapa 

dostępna na stronach: 

www.epodreczniki.pl/reader/c/132535/v/14/t/student-canon/m/j0000007YLB3v20 

www.dialektologia.uw.edu.pl/cmsimg/KurM04.png 

7. Zachęcenie uczniów, by wskazali na mapie miasta, w który mieszkają oraz obszarów, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_(mowa)
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/132535/v/14/t/student-canon/m/j0000007YLB3v20
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/cmsimg/KurM04.png


z których pochodzą ich krewni – uczniowie sami dochodzą do wniosków, jaką odmianą 

polszczyzny posługują się oni  sami oraz ich bliscy. 

8. Odtworzenie nagrań ukazujących posługiwanie się gwarą/dialektem: 

po kaszubsku „Kaszebe nuty”: www.youtube.com/watch?v=Fo5vzZA8gP0 

gwara góralska: www.youtube.com/watch?v=3KErb9ERJjs 

gwara poznańska: www.youtube.com/watch?v=DtqZgZnvZic 

gwara dzwolska, krzemieńska, kosudzka: https://www.youtube.com/watch?v=58ss6wE7t8M 

9. Rozdanie uczniom tekstu wiersza  „Paweł i Gaweł” – w gwarze śląskiej. Tekst do pobrania 

na stronie: http://silesia.arcaion.pl/artykuly/porady-i-zrodla-do-dziejow-slaska/uwe-i-willi/ 

10. Sformułowanie wniosków, zapisanie notatki: 

- Gwary wymierają razem z ludźmi, którzy nimi mówią, gdyż młodzi ludzie nie pielęgnują 

języka swoich przodków, który uważaj za archaiczny. Gwarą posługują się głównie 

mieszkańcy wsi, zachowały się w piosenkach ludowych. 

 

opracowała 

Urszula Mikrut 
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