ARKUSZ DOBREJ PRAKTYKI

Tytuł

Tydzień języka polskiego

Cele działania

- Rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami edukacji
polonistycznej
- Propagowanie kultury języka wśród młodzieży oraz zapobieganie
werbalnej agresji
- Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia
- Wzmacnianie wiary uczniów we własne siły i budowanie poczucia
własnej wartości
- Wzmocnienie poczucia przynależności uczniów do społeczności
szkolnej i chęci współdziałania w grupie
- Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Krótki opis
działania

Tydzień języka polskiego to impreza organizowana w naszej
szkole od dwóch lat. Angażuje ona wszystkich uczniów i ma charakter
interdyscyplinarny. Impreza jest zorganizowana w taki sposób, by
każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem. Dotychczasowe
działania:
- konkurs ortograficzny
- konkurs przysłów i frazeologizmów
- konkurs plastyczny (plakat promujący poprawną polszczyznę
„Brzydkie słowa idą w las, poprawnej polszczyzny nadszedł czas”;
praca plastyczna „Mój ulubiony bohater literacki”)
- konkurs poprawnej polszczyzny
- akcja „Nasza młodzież czyta dzieciom”
- konkurs różnych form pisemnych
- prezentacja postaci literackich (uczniowie wcielają się w wybraną
postać z lektury)
Przygotowanie tej imprezy odbywa się w kilku etapach:
- plan imprezy
- zapoznanie uczniów z harmonogramem i zachęcenie do udziału
- opracowanie konkursów
- praca na lekcjach języka polskiego zgodnie z hasłem przewodnim
dnia
- przygotowanie dekoracji i strojów
- apel podsumowujący – prezentacja efektów pracy, ogłoszenie
wyników konkursów, wręczenie nagród.

Efekty

- Wzrost zainteresowania różnymi obszarami edukacji polonistycznej.
- Rozbudzenie motywacji do poszerzania wiedzy i umiejętności.
- Rozwinięcie zdolności twórczych.
- Rozwinięcie umiejętności współpracy w zespole i odpowiedzialności
za powierzone zadania.
- Wzrost świadomości w zakresie kultury słowa.
- Wzrost aktywności uczniów i wiary we własne siły.
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Rady i przestrogi

Należy zwrócić uwagę na to, by za każdym razem poruszać różnorodne
aspekty edukacji polonistycznej. Warto zadbać o atrakcyjną formę
planowanych działań, aby zachęcić uczniów do odkrywania piękna
ojczystego języka.

Sposoby
upowszechniania

Publikacja informacji o przebiegu imprezy na stronie internetowej
szkoły.
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