
Pod koniec 2019 roku Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wraz z Fundacją Centrum Badań
Migracyjnych rozpoczęło realizację programu „Witaj w Poznaniu”, którego celem jest wsparcia nauczycieli i nauczycielek
uczących języka polskiego jako drugiego. Przygotowaliśmy pierwszy materiał edukacyjny — zestaw kart pracy „Witaj
w Poznaniu”, które są uzupełnieniem lekcji języka polskiego jako drugiego o kontekst kulturowy.

W roku 2020 rozwijamy program „Witaj w Poznaniu”, proponując część szkoleniową dla nauczycielek
i nauczycieli, do której prowadzenia zaprosiliśmy autorkę treści kart – Julię Karczewską. Pierwsze szkolenie odbyło się w
Bramie Poznania w lutym br., kolejne ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowaliśmy się zrealizować w formie
prezentacji i udostępnić online. Materiały znajdujące się na kolejnych stronach prezentacji mają charakter praktyczny. To
przykłady ćwiczeń, które można zaproponować dzieciom jako dodatkowe aktywności podczas pracy z zestawem kart „Witaj
w Poznaniu”. Większość z nich powstała z wykorzystaniem narzędzi TIK, tak bardzo potrzebnych w okresie zdalnej edukacji.

Zapraszamy do korzystania i inspirowania się w Państwa pracy!
Zespół Biura Edukacji CTK TRAKT

Polecamy także ciekawą rozmowę z autorką kart i prezentacji – Julią Karczewską – na temat edukacji dzieci z doświadczeniem migracji:
https://kulturaupodstaw.pl/drugi-jezyk/

https://kulturaupodstaw.pl/drugi-jezyk/


Kultura regionalna a praca z uczniem(ennicą) 
z doświadczeniem migracji.
Od kultury regionalnej do botaniki. Ćwiczenia praktyczne w oparciu 
o karty pracy „Witaj w Poznaniu”.

część druga szkolenia

Julia Karczewska
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Kilka słów o mnie:

Jestem nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół 
Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu.

Uczę języka polskiego jako drugiego w Szkole Podstawowej nr 70 
w Poznaniu.

W Migrant Info Point jestem lektorką języka polskiego. Prowadzę 
tam grupy dla osób dorosłych. http://migrant.poznan.pl/

Od 2018 r. pełnię rolę doradczyni metodycznej nauczycieli(ek) 
języka polskiego jako obcego w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. https://www.odnpoznan.pl/

Mam nadzieję, że spodobają się Państwu moje pomysły –
zapraszam również do dzielenia się swoimi: 
doradca.karczewska@odnpoznan.pl

Miłego eksplorowania!
Julia Karczewska

http://migrant.poznan.pl/
https://www.odnpoznan.pl/
mailto:doradca.karczewska@odnpoznan.pl


O kartach pracy „Witaj w Poznaniu”

Możliwość funkcjonowania w środowisku jako ktoś tutejszy, miejscowy, daje poczucie komfortu. Człowiek źle znosi przedłużające
się wyobcowanie. Towarzyszy mu niepokój, męczy poczucie braku przynależności do tego, co go otacza. Nikt nie lubi być tym obcym. To
z pewnością doświadczenia dzieci udających się z rodzicami na emigrację. Jakże to musi być dla nich trudne, jeśli weźmie się pod uwagę ich
kruchą odporność, kształtującą się dopiero tożsamość, spotęgowane poczucie straty tego, co się zostawiło i tych, których się opuściło.

Ryszard Kapuściński - twórca, którego dzieła nauczyły mnie dostrzegać potrzeby Innych - stwierdził: „Kiedy pojawiają się pytania,
na które nie ma odpowiedzi, oznacza to, że nastąpił kryzys”. My, nauczyciele, jesteśmy częścią systemu, który jest otwarty na uczniów
z doświadczeniem migracji. Czy jednak wiemy jak ich uczyć? Umiemy im pomóc? Rozumiemy ich potrzeby? Od kilku lat, powoli, w wyniku
synergii działań różnych instytucji i osób zaangażowanych w tę kwestię, znajdujemy odpowiedzi na te pytania, z uporem starając się zażegnać
kryzys metodyczny i dydaktyczny. Liczę na to, że karty pracy „Witaj w Poznaniu” pomogą nauczycielom w poszukiwaniach tych ważnych
odpowiedzi.

Zgromadzony materiał językowy koncentruje się na kwestiach kulturowych i realioznawczych, a także na pewnych istotnych
zagadnieniach gramatycznych. Cel takiego połączenia jest jeden: wsparcie uczniów z doświadczeniem migracji w procesie włączania do
lokalnej społeczności. Dokąd wybrać się na niedzielny spacer, dlaczego 11 listopada wszyscy jedzą rogale, gdzie można zobaczyć poznańskie
koziołki? Dopóki uczeń nie pozna odpowiedzi na te pytania, będzie przeżywać kryzys przynależności. Podczas pracy nad zestawem
towarzyszyła mi nadzieja, że stanie się on narzędziem, które pozwoli ten kryzys złagodzić.



O kartach pracy „Witaj w Poznaniu”

Zapewniam, że jako praktyk dokładałam wszelkich starań, by zestaw, który dziś Państwu prezentujemy, uwzględniał specyfikę nauczania
języka polskiego jako drugiego w szkole. Ponieważ proces ten przebiega często w grupach niejednorodnych wiekowo, 20 opowieści wchodzących
w skład zestawu „Witaj w Poznaniu”, prezentowanych jest w dwóch wersjach. Jedna - krótsza, przeznaczona dla dzieci młodszych, druga zaś dłuższa,
rozbudowana o dodatkowe treści, służy do pracy z uczniami starszymi. Przygody rodzeństwa, które przyjechało do Poznania z Ukrainy, zaczynają się we
wrześniu, a kończą wraz z początkiem wakacji. Każdy tekst jest opatrzony barwnymi ilustracjami autorstwa Katarzyny Wronowskiej, prezentującymi
słowa kluczowe, które tworzą słowniczek obrazkowy. Na każdej karcie nauczyciel i uczeń znajdą 2 zestawy pytań. Jeden - przeznaczony do pracy
z tekstem, drugi - konwersacyjny, prowokujący do wypowiedzi ustnej. Również one występują w dwóch wersjach, uwzględniających wiek uczniów.

Mały Książę usłyszał od Lisa: „Poznaje się tylko to, co się oswoi. (...) Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”. Mam nadzieję,
że karty pracy „Witaj w Poznaniu” pozwolą dzieciom oswoić przestrzeń naszego miasta i lokalne tradycje, by mogły kiedyś stać się za nie odpowiedzialne.
A nawet jeśli nie zdążą, bo stąd wyjadą, to liczę, że będą wspominać Poznań, jako miasto, w którym było im dobrze. Które zadbało o to, by nie czuły się
w nim obco. Które po prostu pięknie ich powitało.

Julia Karczewska
tekst prelekcji wygłoszonej podczas inauguracji programu „Witaj w Poznaniu”





Karta 1: Cześć! Dzień dobry!

Rodzina, rodzice, rodzeństwo
- sprawdź czy uczeń(nnica) rozumie różnicę.

Czas na grę!

https://bit.ly/36iDFp0

https://bit.ly/3cx5WK6

https://bit.ly/36iDFp0
https://bit.ly/3cx5WK6?fbclid=IwAR1bGZw3CWzdSBH2RGdW0wGRre0-NWZ5K7dKb0agGrYHdDupyGwAVaQd7Hw


Karta 2: Dzień w szkole

Spacer po Poznaniu

Zaproponowany w kartach „Witaj w Poznaniu” materiał
językowy może zostać obudowany dodatkowymi
aktywnościami. Jedną z możliwości jest włączenie elementów
technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Na kolejnych kartach prezentuję możliwość zastosowania
programu Thinglink.

https://bit.ly/2XsFdKD

https://bit.ly/2XsFdKD?fbclid=IwAR0GbjYt4ant6A00v9AuqQCnTCItQQlpWx4lofNZmlvE2kXDD2lQ1k2I2GM


Cele lekcji realizowanych przy pomocy zestawu kart „Witaj w Poznaniu”:
Uczeń(nnica) po zajęciach potrafi:

• wymienić elementy poznańskiej kultury/tradycji i/lub elementy realiów życia w Poznaniu,
• przeczytać ze zrozumieniem tekst,
• odpowiedzieć na pytania do tekstu,
• odpowiedzieć na pytania konwersacyjne z serii „A ty?”, odwołując się do osobistego doświadczenia,
• zaprezentować nowy zasób leksykalny,
• dostrzegać podobieństwa i różnice między kulturą własną a obcą,
• wskazać na mapie Poznania miejsca opisane w kartach pracy „Witaj w Poznaniu”.

Metody i techniki pracy:
• praktyczna,
• praca indywidualna,
• opcjonalnie: praca w grupach.

Karta 2: Dzień w szkole



Środki dydaktyczne:
• zestaw kart „Witaj w Poznaniu” (karty w formacie PDF: https://bramapoznania.pl/cykl-witaj-wpoznaniu) 
• program Thinglink
• print screen mapy Poznania
• materiał w postaci źródłowych stron www: https://www.airport-poznan.com.pl/pl/
• materiał audiowizualny:

https://bit.ly/2ZJnobz
https://bit.ly/2XAOY8h
https://bit.ly/3cdQhPI
https://bit.ly/36GtQ4v
https://bit.ly/2ZIhpnh
https://bit.ly/3cbRdE8
https://bit.ly/3gvs9LN
https://bit.ly/2M2cpSu
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https://bramapoznania.pl/cykl-witaj-wpoznaniu
https://www.airport-poznan.com.pl/pl/
https://www.youtube.com/watch?v=uAiIzhgoVNU
https://bit.ly/2XAOY8h
https://bit.ly/3cdQhPI
https://bit.ly/36GtQ4v
https://bit.ly/2ZIhpnh
https://bit.ly/3cbRdE8
https://www.youtube.com/watch?v=oJTXRoz1n24
https://www.youtube.com/watch?v=oJTXRoz1n24


Środki dydaktyczne:
• materiał graficzny (wszystkie grafiki pochodzą z portalu Pixabay https://pixabay.com/pl/)

https://bit.ly/2M70Olm
https://bit.ly/3gx31ED
https://bit.ly/36BDV2
https://bit.ly/2XDv7oN
https://bit.ly/2M1ZNuK
https://bit.ly/2BaKayT

Tok lekcji: 
• dowolny, zależny od nauczyciela(ki),
• powinien zostać dostosowany do możliwości ucznia(ów) (wielkość grupy, wiek i poziom znajomości języka), 
• wprowadzenie karty pracy może się odbyć na dowolnym etapie lekcji, jest to materiał dodatkowy,
• elementy kart pracy mogą stanowić materiał zadania domowego,
• prezentowana poniżej mapa powinna zostać zastosowana w fazie poprzedzającej wprowadzenie karty - pozwoli to 

uczniom(ennicom) na zapoznanie się z kontekstem wprowadzanych w karcie treści.

Karta 2: Dzień w szkole

https://pixabay.com/pl/
https://bit.ly/2M70Olm
https://bit.ly/3gx31ED
https://bit.ly/36BDV2
https://bit.ly/2XDv7oN
https://bit.ly/2M1ZNuK
https://bit.ly/2BaKayT


Etapy tworzenia mapy w programie Thinglink: 

1. Wykonanie zrzutu ekranu mapy Poznania: 
• zaznaczony obszar powinien obejmować położenie szkoły i miejsca prezentowane w kartach pracy, które chcesz 

umieścić na mapie 
• wiele z prezentowanych w kartach miejsc znajduje się w ścisłym centrum, dlatego ze starannością zaplanuj rozłożenie 

oznaczanych punktów, by mapa była czytelna 
• w prezentowanym poniżej przykładzie zostało oznaczonych 10 miejsc i punkt położenia szkoły (oznaczony czerwoną 

ikoną) 
2. Obudowanie punktu dodatkowymi materiałami: 

• oznaczony punkt może zostać opatrzony grafiką (patrz: środki dydaktyczne),
• oznaczony punkt może zawierać link do materiału audiowizualnego lub strony www (patrz: środki dydaktyczne),
• przycisk przekierowujący do materiału audiowizualnego powinien zawierać krótki tytuł.

3. Link do mapy: 

https://bit.ly/36Gl9Ya
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https://bit.ly/36Gl9Ya


Karta 3: Idziemy na dwór

Pytania znajdujące się po prawej stronie karty,
oznaczone zwrotem „A ty?”, mogą być wykorzystane do
pracy w grupach. Dzielimy grupę na dwuosobowe
zespoły. Zapraszamy dzieci do zabawy w dziennikarzy
i gwiazdy. Jedna osoba zadaje pytania i notuje
odpowiedzi, druga ich udziela. Po skończonym
wywiadzie zamieniają się rolami. Po zakończeniu
zabawy prezentują wyniki swojej pracy, opowiadając
o odpowiedziach udzielonych przez kolegę/koleżankę
np. „Steven bardzo lubi bawić się na placu zabaw”.
W trakcie wykonywania przez dzieci tego ćwiczenia,
nauczyciel(ka) powinien zwracać im uwagę, by
odpowiedzi były udzielane i zapisywane pełnym
zdaniem.



https://bit.ly/3eK7rGf

https://bit.ly/2TqXNQD

Karta 4: Czym można jechać?

Wymyślanie historii

Czas na grę!

https://bit.ly/3eK7rGf
https://view.genial.ly/5e7f76cdaafed90da9a977f5/game-czym-mozna-jechac-karta-4a


Karta 7: Idziemy do teatru

Sytuacje opisane w kartach mogą być pretekstem do
ćwiczenia konkretnych form wypowiedzi. Warto
zaproponować uczniom(ennicom), by napisali list
w imieniu Artema lub Olgi do dziadków. W liście
opiszą wizytę w teatrze z punktu widzenia któregoś
z bohaterów.



https://bit.ly/2WRdHGd

Karta 12: Idziemy na mecz

O języku na sportowo

https://bit.ly/2WRdHGd


Karta 15: Brama Poznania

W Bramie Poznania

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRY12IJvjvR1f-
9bthBT7pGjDELSBHQyGej8hzEN1EVbv5Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&f
bclid=IwAR2bslnyb7SSO_ATCZsYKMkOkaKaBr4a5Z0NexjswmMYgSUc7ch
Eh3u7uB0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRY12IJvjvR1f-9bthBT7pGjDELSBHQyGej8hzEN1EVbv5Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2bslnyb7SSO_ATCZsYKMkOkaKaBr4a5Z0NexjswmMYgSUc7chEh3u7uB0


Karta 17: Wizyta w ZOO

Dzikie, domowe czy hodowlane? 

https://bit.ly/2zEbKUD

https://bit.ly/2zEbKUD


https://bit.ly/2ARm5Nz

Karta 18: Majówka w Ogrodzie Botanicznym

Trochę botaniki

https://bit.ly/2ARm5Nz


W sytuacji zdalnego nauczania, jak nigdy wcześniej, koncentrujemy się na
poszukiwaniu funkcjonalnych narzędzi cyfrowych. Chcę na koniec wyrazić jedną
kluczową kwestię: proszę pamiętać, że stosowanie tych narzędzie nigdy nie może być
celem lekcji. Są one środkiem do osiągnięcia CELU JĘZYKOWEGO.

Nie zapomnij



Karty „Witaj w Poznaniu” są do pobrania bezpłatnie na stronie: 
https://bramapoznania.pl/cykl-witaj-w-poznaniu

https://bramapoznania.pl/cykl-witaj-w-poznaniu


Źródła zdjęć

Portal: https://pixabay.com

Autorzy(ki) zdjęć: 

Obraz sathyatripodi z Pixabay

Obraz Mystic Art Design z Pixabay

Obraz CoxinhaFotos z Pixabay

Obraz Andreas Hensel z Pixabay

Obraz Bruno /Germany z Pixabay

Obraz Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Obraz Hans Braxmeier z Pixabay

Obraz Albrecht Fietz z Pixabay

Obraz Peggy Choucair z Pixabay

Obraz Marcel Langthim z Pixabay
Obraz laurent marx z Pixabay
Obraz 358611 z Pixabay
Obraz A_Different_Perspective z Pixabay
Obraz Alexas_Fotos z Pixabay
Obraz RitaE z Pixabay
Obraz WikiImages z Pixabay
Obraz Info > Selling of my photos to StockAgencies is not 
permitted z Pixabay
Obraz Karin Laurila z Pixabay
Obraz Christine Trewer z Pixabay
Obraz Alexas_Fotos z Pixabay
Obraz Mitzi Mandel z Pixabay
Obraz wernerdetjen z Pixabay
Obraz Wim De graaf z Pixabay
Obraz Uschi Dugulin z Pixabay
Obraz S. Hermann & F. Richter z Pixabay
Obraz Sabine Löwer z Pixabay

https://pixabay.com/pl/users/sathyatripodi-460273/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=457235
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=457235
https://pixabay.com/pl/users/Mysticsartdesign-322497/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1516549
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1516549
https://pixabay.com/pl/users/CoxinhaFotos-3726685/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2680595
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2680595
https://pixabay.com/pl/users/Albenheim-9003/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=56420
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=56420
https://pixabay.com/pl/users/Bru-nO-1161770/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2202861
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2202861
https://pixabay.com/pl/users/Skitterphoto-324082/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2254970
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2254970
https://pixabay.com/pl/users/Hans-2/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1365857
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1365857
https://pixabay.com/pl/users/fietzfotos-6795508/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3184889
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3184889
https://pixabay.com/pl/users/Peggychoucair-1130890/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4175677
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4175677
https://pixabay.com/pl/users/Pixel-mixer-1197643/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1975790
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1975790
https://pixabay.com/pl/users/laurentmarx-2651758/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1421167
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1421167
https://pixabay.com/pl/users/358611-358611/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=404314
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=404314
https://pixabay.com/pl/users/A_Different_Perspective-2135817/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3080472
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3080472
https://pixabay.com/pl/users/Alexas_Fotos-686414/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2222908
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2222908
https://pixabay.com/pl/users/RitaE-19628/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4325359
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4325359
https://pixabay.com/pl/users/WikiImages-1897/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=62898
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=62898
https://pixabay.com/pl/users/Chiemsee2016-1892688/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1210559
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