
 

 

 

21 lutego - 1marca 2019 roku 

Tydzień Języka Ojczystego 

 

 

 

 

 



 

21 lutego 2019 roku (czwartek) 

Inauguracja Tygodnia Języka Polskiego 

Kwadrans z książki 

➢ klasy 4-6 - wybrani uczniowie na przerwach czytają książki; język polski proponujemy zacząć czytaniem fragmentu 

wybranej przez uczniów książki, 

➢ klasy 0-3 - uczniowie klas 4-8 oraz klasy III gimnazjum czytają w klasach młodszym klasom 

 

& 

22 lutego 2019 (piątek) 

Konkurs pięknego czytania 

➢ klasy 4-8 oraz klasy III gimnazjum - M. Czerniawska, A. Chojan, M. Pszczółkowska, 

➢ klas 1-3 – J. Jankowska,  D. Łuczak  

 

 

 



 

& 

25 lutego 2019 roku (poniedziałek) 

Świetlica szkolna 

➢ Co to jest polszczyzna?  -zabawa z alfabetem - wąż wyrazowy, 

➢ Gimnastyka buzi i języka - zabawy logopedyczne, 

➢ Turniej Scrabble - rozgrywki półfinałowe - biblioteka 

& 

26 lutego 2019 roku (wtorek) 

Konkurs recytatorski  

➢ klasy 1-3 – J. Socha, B. Wraga, 

➢ klas 4-8 oraz klasy III gimnazjum (chętni lub wytypowani uczniowie) – A. Chojan, M. Czerniawska, M. Pszczółkowska, 

➢ Turniej finałowy scrabble – A. Lewandowska 

Świetlica szkolna 

➢ zabawy obrazkowe, krzyżówki - prezentacja multimedialna 

 



& 

27.02.2019 roku (środa) 

„Chwycić  byka za rogi”. 

Konkurs ortograficzny 

➢ klasy 4 - 6 - M. Czerniawska, A. Chojan (chętni uczniowie), 

➢ klasy 7, 8, III gimnazjum (aula szkoły) - wybrani uczniowie – M. Pszczółkowska, A. Gręda 

Świetlica szkolna 

➢ wystawa plastyczna „Rysunkowy alfabet”. 

 

& 

28.02.2019 roku(czwartek) 

➢ „Trzymać język za zębami” - Kahoot ze związkami frazeologicznymi - sala 39 (trzyosobowe grupy klas 4-6), 

➢ klasy 7, 8, III gimnazjum - M. Pszczółkowska 

Świetlica szkolna 

➢ Łamańce językowe - konkurs na bezbłędnie wypowiedziane zdanie, np. „Chrząszcz brzmi w trzcinie”. 

 



& 

1 marca 2019 roku (piątek) 

Podsumowanie projektu w auli szkolnej dla klas. 

➢ Dzień z bohaterem literackim  -konkurs na najciekawsze przebranie za bohatera literackiego, 

➢ Konkurs międzyklasowy z podsumowaniem całego tygodnia (Liga Klas) 

Świetlica szkolna 

➢ konkurs plastyczny - ilustracje do wierszy Jana Brzechwy 

& 

 DZIAŁANIA W KLASACH OD 21.02.2019r. 

Klasy 1-3  

➢ Czytanie wierszy i legend polskich autorów, 

➢ Czy znasz polskie legendy? - quiz dla klas 1-3 - A. Zgoła i P. Zaborniak, 

➢ Krzyżówki i zabawy ortograficzne, 

➢ „Mistrz pióra czyli konkurs kaligrafii” - M. Filip, 

➢ Czy znasz polskie legendy? - A. Zgoła  

 

 



Klasy 4-6 

Zajęcia na języku polskim mogą dotyczyć tematów do wyboru: 

1.Quizy i gry ortograficzne; bajki rysunkowe ortograficzne (jedna od klasy do oceny jury), 

2. Polscy pisarze i ich popularne książki - plakat klasowy do 26.02 - (jeden od klasy do oceny jury) 

4a - Jan Brzechwa 

4b - Julian Tuwim 

4c - Wanda Chotomska 

4d - Janusz Korczak 

5a - Henryk Sienkiewicz 

5b - Alfred Szklarski 

5c - Adam Bahdaj 

5d - Zbigniew Nienacki 

6a - Kornel Makuszyński 

6b  -Irena Jurgielewiczowa 

6c - Ignacy Krasicki 

3. Mój ulubiony bohater literacki - praca plastyczno-literacka, 



4. „Nie traktuj języka jak śmietnika”- reklama poprawnej mowy i pisma (plakat na drzwiach klasy), 

5. „Oko za oko, ząb za ząb….” – czy znasz te frazeologizmy językowe, konkurs na najciekawsze opowiadanie z użyciem 

frazeologizmów (jeden od klasy do oceny jury). 

Klasy 7, 8 oraz III gimnazjum 

1.Polscy poeci i pisarze - plakat klasowy do 26.02   (jeden od klasy) 

7a - Jan Kochanowski 

7b - Wisława Szymborska 

8a - Adam Mickiewicz 

8b - Juliusz Słowacki 

8c - Aleksander Fredro 

IIIa - Czesław Miłosz 

IIIb - Ryszard Kapuściński 

3. „Oko za oko ,ząb za ząb….” - czy znasz te frazeologizmy językowe, konkurs na najciekawsze opowiadanie z użyciem 

frazeologizmów (jeden od klasy do oceny jury), 



4.Zapożyczenia w języku polskim - prace w grupach, 

5. Czytam i polecam - recenzje książek, 

DZIAŁANIA  TOWARZYSZĄCE 

➢ Konkurs na najpiękniejszy zeszyt (dwa wybrane przez klasę do oceny jury), 

➢ Wystawa książek w bibliotece - Jan Brzechwa i Julian Tuwim – J. Jankowska i A. Lewandowska, 

➢ Wystawa książki mojego dzieciństwa (gabloty aula szkolna) – J. Tomczak i M. Philipps, 

➢ Komiks  tematyczny - M. Philipps i J. Tomczak, 

➢ Nobel dla Polaków - M. Dancewicz,  

➢ Konkurs na projekt słowa - Jarosław Jóźwiak, 

➢ Nowy projekt okładki ulubionej lektury/książki - Anna Słomka, 

➢ Nauka wykonania poloneza-Sylwia Szeszuła 

Chcąc zaktywizować wszystkie klasy tworzymy dla klas LIGĘ KLASOWĄ. 

Klasa otrzymuje punkty za aktywność w konkursach (ich sumę dołączamy do działań na podsumowaniu). 

 

 

 

 


