
 

Szczegółowy program XXIX Tygodnia Kultury Języka w Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach 

 

L.p

. 

Hasło 

przewodnie 

Tytuł wydarzenia Cel wydarzenia Adresat Miejsce i czas realizacji Osoba odpowiedzialna 

1. Propagowanie 

czytelnictwa 

wśród dzieci 

i młodzieży – 

Poczuj 

literaturę! 

Odkryj świat 

wyobraźni. 

 

Poczuj literaturę! – uroczyste 

rozpoczęcie 29. Tygodnia 

Kultury Języka w SP nr 12  

w Kielcach. Prezentacja filmu 

zachęcającego dzieci i młodzież 

do czytania – Selfie z książką.  

 

 

Uwrażliwianie na 

potrzebę 

przestrzegania 

zasad poprawności 

językowej oraz 

kultury słowa.  

Kształtowanie 

świadomości 

językowej  

i propagowanie 

kultury języka 

ojczystego. 

Upowszechnianie 

wiedzy na temat 

najwybitniejszych 

dzieł i twórców 

literatury polskiej  

i światowej.  

Uczniowie 

klas 4 -8 

SP nr 12 w Kielcach, 

15 marca 2021r.  

Przygotowanie  

uczniów - Sylwia 

Kozłowska.  

Przygotowanie filmu- 

Daniel Ksel, Sylwia 

Kozłowska. 

 

2. Dzieje 

polszczyzny  

w pigułce.  

Cykl lekcji otwartych 

prowadzonych przy pomocy 

uczniów klasy 6a: 

1. Dlaczego język  

i dlaczego polski?  

Upowszechnianie 

wiedzy na temat 

historii języka 

polskiego, kultury 

i norm 

językowych oraz 

Uczniowie 

klas 6- 7 

15 marca: klasa 6a, 7b.  

17 marca: klasa 6a,7a 

19 marca: klasa 6a,7b 

Przygotowanie: Sylwia 

Kozłowska, uczniowie: 

Amelia Wijas, Aleksandra 

Stadnik, Mateusz 

Matysik.  



O pochodzeniu języka 

polskiego.  

2. Język polski nie taki 

polski?  

O zapożyczeniach  

w języku.  

3. Kultura i norma 

językowa a zjawisko 

młodomowy.  

zjawiska 

młodomowy.  

Uwrażliwianie  

na potrzebę 

czystości języka, 

wynikającą  

ze zmian 

społeczno-

kulturowych.  

2. Nie tylko 

literatura. 

Odkrywamy 

piękno 

ojczystej mowy  

w muzyce. 

Język polski inspiracją twórców 

muzycznych.  

Doskonalenie 

umiejętności 

poprawnej 

wymowy 

i kultury słowa. 

Rozwijanie 

kompetencji 

muzycznych.   

Uczniowie 

klas 4- 8 

SP nr 12 w Kielcach, 

16 marca: kl. 7a,7b, 6b.  

18 marca: 4a,6a.  

Nauczyciel: Daniel Ksel 

2. Korespondencja 

sztuk: 

literatura- 

sztuki 

plastyczne.  

Szkolny konkurs literacko-

plastyczny „Od słowa do 

pędzla”.  

Doskonalenie 

umiejętności 

świadomego 

odbioru tekstu 

literackiego oraz 

jego analizy  

i interpretacji.  

Doskonalenie 

umiejętności 

Uczniowie 

klas 4-8 

SP nr 12 w Kielcach,  

18 marca. 

Nauczyciel: Sylwia 

Kozłowska, Monika 

Sachajko- Siudak, 

Katarzyna Gołębiowska. 

 



redagowania 

wypowiedzi 

ustnej.  

4. Walka  

o polskość na 

kartach 

wydarzeń 

historycznych.  

W obronie polskiej mowy. 

Rusyfikacja i germanizacja 

ziem polskich w XIX wieku. 

Upowszechnianie 

wiedzy na temat 

wpływu wydarzeń 

historycznych na 

rozwój języka 

polskiego oraz 

kulturę polską.  

Uczniowie 

klas 4- 8 

SP nr 12 w Kielcach, 15-

19 marca.  

Nauczyciel: Agnieszka 

Dula. 

 

 

5. Kultura języka 

dla każdego 

smyka. 

Propagowanie 

czytelnictwa  

i kultury słowa  

w klasach I-III.  

Wydarzenia organizowane 

przez nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej: 

1. Dyrektor dzieciom – 

wspólne czytanie bajek 

i baśni w klasach 

pierwszych. 

2. Klasowy Konkurs 

Recytacji "Trudne 

wiersze dla smyka, czyli 

łamańce buzi i języka".  

3. "Zabawy słowem" -  

konkurencje 

przygotowane przez 

klasę 3a dla klasy 1a 

 i 1b. 

Doskonalenie 

umiejętności 

poprawnej 

wymowy 

 i kultury słowa. 

 

Uczniowie 

klas 1-3 

SP nr 12 w Kielcach,  

15-19 marca. 

Organizatorzy: 

Dyrektor: Jakub Pieron 

Nauczyciele:  

Irena Durak, 

Małgorzata Osterczy,  

Ewa Korczak,  

Marzena Zajączkowska,  

Karolina Sobota,  

Aneta Stellmach.  



4. Szkolny Konkurs 

Pięknego Czytania  - dla 

klas drugich i trzecich. 

5. Szkolny konkurs dla klas 

1-3 „Wiersze polskich 

poetów i językowe 

zagadki” . 

 


