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Бондарчук Олеся  

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36  

ім. Я. Домбровського м. Житомира 

 

Особливості навчання польської мови в другому класі  

в умовах НУШ 

 

З огляду на історичні та геополітичні обставини, у багатьох 

загальноосвітніх закладах Житомирщини відбувається навчання 

польської мови як окремого предмета. Частина шкіл обирає польську 

мову для вивчення з п’ятого класу як другу іноземну, інша – як мову 

національних меншин і впроваджує її вивчення з першого класу. 

Перед тим як перейти до розгляду основного питання, зауважимо, 

що на офіційному сайті МОН [4] не має програм, які би були спрямовані 

на вивчення польської мови як іноземної, вона розглядається лише в 

контексті мов національних меншин, що ускладнює роботу вчителя та 

учня. Також зауважимо, що типова навчальна програма з польської мови 

для початкової школи, призначена в першу чергу для навчання дітей, для 

яких польська мова є рідною. Справді, більшість дітей, які вивчають цю 

мову, мають польське походження, проте, зазвичай, зв’язки з країною 

«своїх предків» стають настільки віддаленими, що діти в початковій 

школі, для яких польська мова мала би бути засобом спілкування, знають 

лише окремі польські слова. Тому вчителі-полоністи в м. Житомир 

стикаються зі своєрідною дилемою. Так, це мова національних меншин, 

мова предків, але програма її вивчення є надзвичайно складною для 

успішної реалізації на практиці. І тому вчителям потрібно балансувати на 

межі впровадження методів та засобів навчання зі сфери іноземних мов і 

мов корінних народів.  

Відповідно до реформ, які відбуваються у сучасних закладах освіти, 

мова національних меншин вивчається за рахунок годин мовно-

літературної та іншомовної галузей [2]. На практиці ж виходить, що для 

навчання польської мови виділяється одна година на тиждень без поділу 

класу на підгрупи. Структура типової програми передбачає для перших 

класів лише усний курс, а для других – розвиток мовлення і навчання 

грамоти. Тобто за одну годину ми маємо за рік навчити учнів всього 

алфавіту та розвинути у них такий рівень володіння мовою, який би 

дозволяв вільне читання цілими словами та читання речень різної 
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структури, на основі опорних слів та усного плану будувати прості 

висловлювання за сюжетом малюнків, фільмів і власних спостережень 

[3]. Для реалізації цього складного завдання як ніколи потрібна гнучкість, 

еластичніть та креативність вчителя. Пропонуємо вашій увазі наш погляд 

на можливе вирішення цього питання на основі уроків для другого класу 

[1]. 

Можна на кожному уроці презентувати по чотири літери [1, c.5]: 

 

 
Наприклад, на першому уроці радимо прикріпити на дошці картки 

з друкованими літерами А, a, Е, e, О, o, І, i та назвати їх. Пропонуємо 

пояснити, що майже кожна літера польського алфавіту існує у двох 

формах – велика і мала. Далі можна попросити дітей знайти ці літери у 

«слідах» і розмалювати (а – жовтим, е – червоним, о – зеленим, і – 

голубим). 3а допомогою карток із зображенням ананаса, ему (страуса), 

огірка та індика можна презентувати дітям слова «ananas», «emu», 

«ogórek», «indyk» [1, c.5]: 

. 

 

 
Таким чином відбудеться презентація нових літер, звуків та слів. 

Для відпрацювання літер і слів пропонуємо попростити дітей знайти і 

обвести у вищевказаних словах вивчені літери. А також запропонувати 
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вправи такого типу, де потрібно всі літери а обвести жовтим кольором, е 

– червоним, о – зеленим, і – голубим [1, c.5]:  

 

 
 

Для відпрацювання написання літер можна скористатися 

зошитами-прописами або готовими шаблонами. Можна підготувати 

кілька вправ на співставлення великих та малих літер і вивчених слів [1, 

c.5]:  

 
 

Також можна виконати вправи в робочих зошитах. Наприклад, 

можна називати літери, щоб учні їх написали (А duża, e mała, i mała, O 

duża, a mała, E duża, I duża, o mała). За бажанням можна виконувати 

завдання на дошці. В кінці кожного уроку обов’язково потрібно 

проводити консолідацію вивченого матеріалу та рефлексію. 

Кожен наступний урок варто розпочинати не лише з впровадження 

в іншомовну атмосферу, але й з повторення вивченого матеріалу, адже 

пройшов цілий тиждень з моменту попереднього заняття. Далі знову 

презентувати чотири літери та нові слова і виконувати вправи для їхнього 

відпрацювання, використовуючи різні кольори.  
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Подаємо ще один приклад таких вправ (літери r, j, c, n; слова «rak», 

«jajko», «cytryna», «nuty»), де потрібно розмалювати яєчка відповідними 

кольорами [1, c.15]: 

 
Починаючи з другого заняття можна впроваджувати практику 

читання, використовуючи за можливості вже вивчені літери. 

Відпрацювання навичкок письма також можна урізноманітнювати 

різними вправами типу поєднати частини або знайти пару [1, c.18; 38]: 

 

 

 

. 

 

 

 

Ще одним важливим завданням для вчителя є вироблення власної 

системи роботи з учнями. Потрібно визначитися, чи робота педагога буде 

базуватися переважно на підручнику, чи за індивідуально розробленими 

матеріалами-роздруківками; чи буде заводитися словничок; де буде 

проводитися робота з пропису літер, в окремому зошиті, чи в зошиті для 

класної роботи і тд.  

Також відкритим залишається питання можливої адаптації типових 

освітніх програм з польської мові відповідно до індивідуальних потреб 

дітей, адже, наприклад, школярі із західних та з північно-центральних 

областей України, через територіальну віддаленість від носіїв мови і 

через певні геополітичні та історичні причини, не можуть вивчати 

польську мову, послуговуючись однаковими підходами, програмами та 

навіть підручниками. 
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