
Warsztaty z języka polskiego- jesień 2019  
 

 
Szkoła Polska Salt Lake City, Utah 
Warsztaty dla nauczycieli odbyły się 27.09. Tematem 
spotkania był „Dwujęzyczność” 
Poruszyliśmy rownież problem z motywacja uczniów 
do nauki języka polskiego jako drugiego.  
28.09 odbyły się lekcje pokazowe dla Naszych 
uczniów. W zajęciach wzięli udział nasi wszyscy 
nauczyciele którzy to obserwowali jak Pani Jagna 
prowadzi zajęcia. Otrzymaliśmy wiele przydatnych 
wskazówek oraz pomocy naukowych! Bardzo 
jesteśmy zadowoleni z przebytych warsztatów. 
Antonina Ofiara  
Dyrektor Szkoły Polskiej w Salt Lake City  

  
 

 
Szkoła Polska Houston, Texas 
Profesor Skudrzyk poprowadziła w naszej szkole zajęcia 
piątkowe, które przeznaczone są dla dzieci, które dopiero 
zaczynają swoją przygodę z językiem polskim. Tematem 
przewodnim tych zajęć były przywitania i powitania oraz proste 
zwroty typu: Jak się masz? Jak masz na imię? Potem 
wprowadziła nowe czasowniki. Śpiewała również piosenki. 
Bawiliśmy się w "Stary niedzwiedz mocno spi" oraz "Tańczymy 
labada"  W trakcie naszych cotygodniowych  
zjazdów (tzw. sobotnich) nasi uczniowie zostali połączeni w 
większe grupy, aby pani profesor mogła przeprowadzić 
wszystkie zaplanowane zajęcia. Wykorzystywała w nich 
elementy komunikacji niewerbalnej, co młodszym dzieciom 
bardzo się podobało. 
 
 
 
 

 



 
 

 
W niedzielę odbyły się warsztaty dla kadry 
nauczycielskiej. Pani Profesor na podstawie 
prezentacji zatytułowanej „Nowe media a język 
młodego pokolenia” mówiła o rodzajach kultury 
nowego pokolenia wynikającej z rozwoju i wpływu 
technologii na życie każdego z nas. 
Poruszyła również koncepcję językowego obrazu 
świata oraz zaakcentowała, jak ważne w 
nauczaniu języka jest wykorzystywanie metafor 
poprzez ilustrację ciała człowieka ukazanego jako 
pojemnik wielorakich uczuć.  
Hanna Tomaszkiewicz 
Dyrektor Szkoły Polskiej w Houston 
 

 
Szkoła Polska Dallas, Texas  
Dnia 5 października br. szkola im. Jana 
Karskiego w Dallas miała zaszczyt gościć 
dwóch wspaniałych wykładowców z 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- Panią 
profesor Aldonę Skudrzyk oraz Panią dr. Jagne 
Malejka. Tematem warsztatów, w których wzięli 
udział zarówno rodzice z Polskiej Szkoły jak i 
nauczyciele był: "Dwujęzyczność, a językowy 
obraz świata. Nowe media, a język nowego 
pokolenia". Spotkanie z rodzicami cieszyło się 
wielkim zainteresowaniem.  
 
 
Było wiele pytań, dociekań, przykładów, a 
dyskusja toczyła się ponad przewidziany na 
spotkanie czas. Serdecznie dziękujemy Pani 
profesor Skudrzyk za podzielenie się z nami 
najnowszymi badaniami dotyczącymi 
oddziaływania mediów oraz ich negatywnego 
wpływu na rozwój myślenia 
przyczynowo-skutkowego młodego pokolenia. 
Wiele z poruszonych wątków było dla nas 
zarówno odkrywczych, jak i niepokojących. Z 
pewnoscia kazdy, kto wziął udział w 
warsztatach, z głębsza refleksja bedzie sie 
odnosil do obecności mediów w codziennym 
życiu. 
Pięknie dziękujemy także Pani doktor Jagnie 

Malejka za zajęcia przeprowadzone w trzech klasach oraz za ich różnorodność. 
Marta Morawska, Dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego w Dallas 


