WITAMY
Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza w Summit
PROGRAM NAUCZANIA
Przedszkole
Poznawanie samego siebie, swoich potrzeb i emocji.
Poznawanie reguł życia w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi.
Poznawanie swojego najbliższego otoczenia i ludzi w nim żyjacych.
Budowanie słownictwa i komunikacji w języku polskim.
Wzbudzanie zainteresowania obrazem.
Wzbudzanie zainteresowania tradycją rodzinną,świąteczną przez dostrzeganie przyjemności z ich
podtrzymywania.

Klasa I
Mówienie
- nauka poprawnego, samodzielnego wypowiadania się,
- opowiadanie własnymi słowami poznanych baśni i bajeczek,
- rozwój słownictwa w obrębie kolorów, zmysłow, pór roku, nazw miesięcy, dni tygodnia,
zwierząt, roślin, kształtów itp.,
- nauka konstruowania poprawnych zdań.
Czytanie
- stopniowe poznawanie liter, wprowadzanie zmiękczeń i dwuznaków,
- czytanie sylabami, stopniowe płynne czytanie krótszych wyrazów oraz zdań,
- nauka piosenek oraz wierszyków z odpowiednią dykcją, czytanie z podziałem na role.
Pisanie
- nauka pisania liter w małej liniaturze, wprowadzenie pojęcia wielkiej litery i odpowiedniego
jej stosowania,
- nauka łącznego pisania wyrazów,
- stopniowe przechodzenie do pisania pojedyńczych zdań.

Klasa II
Mówienie
- rozmowy spontaniczne i kierowane, wyciąganie wniosków, stawianie pytań i odpowiedzi,
- deklamowanie wierszy, odgrywanie ról, improwizacja, doskonalenie płynnego mówienia,
- śpiewanie piosenek,
- swobodne rozmowy na temat bohaterów i postaci z czytanek,
- bogacenie słownictwa.
Czytanie
- całościowe czytanie wyrazów, odpowiednia dykcja, czytanie z podziałem na role.
Pisanie
- dwuznaki, zmiękczenia, estetyka pisania,
- krótkie, samodzielne wypracowania na zadany temat.
Gramatyka i ortografia
- podstawowe wiadomości o głosce, literze, wyrazie i zdaniu, wyrazy z”ą” i “ę”, wielka litera,
- podstawowe wiadomości o częściach mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik,
- zasady ortograficzne z “ó” wymiennym i niewymiennym, “rz” po spółgłosce,
- wyrazy z utratą dźwięczności niektórych głosek.

Klasa III
Mówienie
- przyzwyczajanie do dłuższych, samodzielnych wypowiedzi, rozbudowanymi,
stanowiącymi logiczną całość zdaniami,
- aktywne włączanie się w rozmowy na temat czytanek, wierszy, oglądanych ilustracji,
książek i filmów
- zdobywanie umiejętności opisu przedmiotów na podstawie obserwacji,
- opowiadanie o obserwowanych lub przeżywanych zdarzeniach,
- wzbogacanie słownictwa.
Czytanie
- czytanie tekstów wolno, ale płynnie (już nie sylabizując),
- czytanie tekstów po cichu, dla lepszego zrozumienia treści,
- umiejętność znajdywania w czytance fragmentów, na które zwraca uwagę nauczyciel.
Pisownia i ortografia
- przepisywanie do zeszytu tekstów czytelnie i bez błędów,
- pisanie samodzielnie kilkuzdaniowych opowiadań na zadany temat,
- zapamiętywanie prostych regół ortograficznych,
- staranne przygotowywanie się do dyktand i sprawdzianów,

- wspólnie z nauczycielem, układanie klasowych opowiadań.
Gramatyka
- rozróżnianie głosek i liter, samogłosek i spółgłosek,
- dzielenie wyrazów na sylaby,
- części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik i liczebnik).

Klasa IV
Język polski
- doskonalenie techniki czytania przez: czytanie ciche, głośne, indywidualne, zbiorowe
oraz czytanie z podziałem na role.
- czytanki z podręcznika oraz inne teksty służące ćwiczeniom językowym (streszczenie,
opowiadanie, opis, charakterystyka),
- ćwiczenia językowe służące bogaceniu słownictwa.
Gramatyka
- ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne utrwalające i poszerzające poznane w kl.III części
mowy,
- ćwiczenia ortograficzne i dyktanda ułatwiające posługiwanie się poprawną polszczyzną
w mowie i piśmie.

Klasa V
Język polski
- czytanki z podręcznika oraz inne teksty służące ćwiczeniom językowym (streszczenie,
opowiadanie, opis, charakterystyka),
- zapoznawanie się z kulturą narodową i wielkimi Polakami.

Gramatyka
- ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne utrwalające i poszerzające poznane części
mowy i rodzaje zdań.

Historia Polski
- początki państwa polskiego, pierwsi władcy polscy, daty historyczne,
- analiza i synteza wydarzeń historycznych.

Klasa VI
Język polski
- czytanki z podręcznika oraz inne teksty służące ćwiczeniom językowym (streszczenie,
opowiadanie, opis, charakterystyka).

Gramatyka
- ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne utrwalające i poszerzające poznane części
mowy i rodzaje zdań.
Historia Polski
- czasy nowożytne: Dynastia Jagiellonów, wojny Rzeczypospolitej z Moskwą, Szwecją i
Kozakami w XVI-XVII wieku, rozbiory Polski, utrata niepodległości Polski.
Geografia Polski
- kształtowanie podstawowych pojęć geograficznych oraz zapoznawanie z wybranymi
faktami z geografii w ujęciu krajobrazowym.
Nauczanie kompleksowe
- powiązanie historii z geografią, językiem i kulturą Polski.

Klasa VII
Jęyzk polski
- doskonalenie techniki głośnego czytania tekstów, związanych ze sławnymi
Polakami oraz dotyczących życia i problemów współczesnej młodzieży,
- swobodne wypowiedzi na temat przeczytanych tekstów lub wierszy,
- charakterystyka bohaterów, czytanie z podziałem na role,
- ciche czytanie jako przygotowanie do układania pytań i udzielania pełnych odpowiedzi,
- doskonalenie umiejętności opowiadania treści utworu, tłumaczenie tekstów
z j.angielskiego na j. polski,
- poszerzanie wiadomości o częściach mowy, budowa zdania, rodzaje zdań.
Historia Polski
- Polska w latach 1795-1923, poznawanie faktów i wydarzeń historycznych,
z równoczesnym poszerzaniem słownictwa.
Geografia Polski
- położenie Polski, ludność, klimat, gospodarka, rolnictwo. Szczególny nacisk na pracę
z mapą.

Klasa VIII
Język polski
- obrazy z okresu II wojny światowej,
- zwrócenie uwagi na najpiękniejsze dzieła literatury polskiej,
- tematy dotyczące problemów dorastania młodego pokolenia w domu, szkole i
środowisku,
- pielęgnowanie tradycji polskich, obchodzenie rocznic narodowych.

Geografia Polski
- wędrówka po Polsce przez wszystkie krainy geograficzne od morza do gór, atrakcje
turystyczne Polski.
Historia Polski
- odzyskanie niepodległości do czasów współczesnych.

Liceum I-III
Literatura
- epoki literackie od starożytności do okresu współczesnego w oparciu o wybranych
twórców i ich utwory,
- odbicie ważnych wydarzeń historycznych w omawianych utworach literackich,
- aktualne wydarzenia z życia Polski i Polonii.
Historia Polski
- dzieje Polski od początków powstania państwa polskiego do dzisiaj.
Geografia Polski
- śladami polskich twórców.
Język polski
- fleksja, frazeologia, wykorzystanie tekstów literackich do zintegrowanego nauczania
i rozwijania sprawności językowych,
- tłumaczenia z j.polskiego na j.angielski i odwrotnie.
Program liceum zakończony jest maturą, która składa się z części pisemnej i ustnej.
Uczniowie klas maturalnych biorą udział w Studniówce.

Klasa Polsko-Angielska
Mówienie
- wzajemne poznanie się, imię, nazwisko, adres, numer telefonu,
- zapoznanie się z różnymi świętami i uroczystościami,
- wykonywanie prostych poleceń, nauka “magicznych słówek”,
- nauka piosenek, wierszyków i rymowanek,
- poznawanie nazewnictwa dotyczącego relacji i koligacji,
- podstawowe figury geometryczne, kształty, kolory, liczby (1-20),
- nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku,
- liczba pojedyńcza i mnoga, poprawność wymowy.
Pisanie
- pisanie liter wielkich i małych oraz ich brzmienie,
- pisanie wyrazów trzy- i wieloliterowych,
- tworzenie i pisanie sylab otwartych i zamkniętych,
- rozpoznawanie głosek w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie.
Czytanie
- poznawanie techniki czytania przez analizę fonetyczną wyrazów,
- czytanie sylab otwartych i zamkniętych,
- czytanie wyrazów i prostych zdań, czytanie globalne,
- koniugacja czasowników “być” i "mieć”,
- poznawanie najczęściej używanych czasowników.
Polish/English Class – Teaching Program
Speaking:
- learn how to introduce yourself, your name, address and telephone number,
- become familiar with polish holidays and traditions,
- understand simple instructions in polish using “magic words” such as please and thank
you,
- learn songs, poems and rhyming poems,
- learn comparison and contrast words,
- learn basic geometric shapes, colors, and numbers (1-20),
- learn days of the week, months of the year and seasons,
- introduction to singular and plural nouns.
Writing:
- upper and lower case letters and the sounds they make,
- writing words with more than three letters,
- learning polish syllables.

Reading:
-

learn polish reading skills,
read words in simple sentences aloud,
conjugation of the verbs “to be” and “to have”,
learn common words.

