
Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO 

Wydział Filologiczny 

Uniwersytet w Białymstoku 

 

Z jakich materiałów korzystać,  

aby zacząć uczyć uchodźców z Ukrainy języka polskiego? 

 

Podręczniki kursowe dla dorosłych 

D. Bucko, A. Prizel-Kania, U. Majcher-Legawiec, K. Sowa, Po polsku po Polsce. 

Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla 

początkujących z płytą CD, Kraków 2016: Avalon (bezpłatna wersja kursu online: 

https://www.popolskupopolsce.edu.pl/) 

B. K. Jędryka, M. Buława, A. Mijas, Polski na dobry start. Podręcznik do nauki języka 

polskiego jako obcego. Poziom: początkujący/A1, Warszawa 2017: Fundacja Nauki 

Jezyków Obcych ,,Liguae Mundi” (bezpłatny dostęp w Internecie: 

https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego---dla-

doroslych) 

M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta. Propozycja 

programowa na poziom A1, Kraków 2006: PROLOG  

P. Mandziej, Z językiem polskim każdego dnia. Podręcznik do nauki języka polskiego jako 

obcego (Poziom A2 z elementami B1), Warszawa 2020: Global School. Languages Solution 

(bezpłatny dostęp w Internecie: https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-

nauki-jezyka-polskiego---dla-doroslych)  

I. Stempek i inni, Polski, krok po kroku. Poziom A1, Kraków 2011: Glossa 

 

Podręczniki kursowe dla dzieci i młodzieży 

U. Denert, B. K. Jędryka, J. Kaczmarski, I. Koszelak, A. Kozłowska, A. Matyszczyk, A. 

Rogowska, K. Suszczyńska, S. Wadach-Kloczkowska, Warszawa 2020, Polskie 

niezapominajki. Podręcznik, Fundacja na rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych 

(bezpłatny dostęp w Internecie: https://polonijnaszkolaedu-

my.sharepoint.com/personal/bartlomiej_barlakowski_orpeg_pl/_layouts/15/onedrive.aspx

?id=%2Fpersonal%2Fbartlomiej%5Fbarlakowski%5Forpeg%5Fpl%2FDocuments%2FP

odr%C4%99czniki%20MEiN%2F5%5FPolskie%20Niezapominajki)  
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P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, M. Stasieczek-Górna, A. Święcka, N. Yaumen, A to 

polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego młodzieży na Wschodzie, Warszawa 

2016: Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”, cz. 1-2 (bezpłatny dostęp w Internecie: 

https://pol.org.pl/a-to-polski-wlasnie-pobierz-podrecznik/) 

J. Górnicka, S. Janiec, I. Kamińska, I. Jaworska-Wróblewska, H. Marczyńska, Emi i Maks 

w polskiej szkole. Podręcznik do nauki czytania dla dzieci polonijnych z Irlandii, Warszawa 

2019: Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” (bezpłatny dostęp w Internecie: 

https://polonijnaszkolaedu-

my.sharepoint.com/personal/bartlomiej_barlakowski_orpeg_pl/_layouts/15/onedrive.aspx

?id=%2Fpersonal%2Fbartlomiej%5Fbarlakowski%5Forpeg%5Fpl%2FDocuments%2FP

odr%C4%99czniki%20MEiN%2F4%5FEmi%20i%20Maks%20w%20polskiej%20szkole  

A. Lica, Z. Lica, Po polsku? Tak! Elementarz dla cudzoziemców do nauki języka 

polskiego, Gdańsk 2020: Harmonia  

A.Pomykałło, ABC po polsku, Stowarzyszenie Vox Humana (bezpłatny dostęp w 

Internecie: http://voxhumana.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/ABC-po-polsku.-

Podrecznik.pdf)  

Seria podręczników do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie  Raz, dwa, trzy 

i po polsku mówisz Ty (bezpłatny dostęp w Internecie: https://wid.org.pl/podrecznik/):  

Seria podręczników do nauki języka polskiego dla szkół ukraińskich Język polski bez 

granic (bezpłatny dostęp w Internecie: https://odnswp.pl/jezyk-polski-bez-granic/?) 

Seria podręczników wspomagających nauczycieli w pracy z uczniami w oddziałach 

przygotowawczych w pierwszym etapie edukacyjnym w zakresie nauczania jpjo W 

polskiej szkole (bezpłatny dostęp w Internecie: http://fundacjareja.eu/w-polskiej-szkole/)  

 

Portale edukacyjne i strony zawierające bezpłatne materiały dydaktyczne 

Bezpłatne publikacje glottodydaktyczne w wersji PDF (dostęp: 

http://pollando.uwb.edu.pl/materialy/) 

Ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem ,,Polski na dobry start” w wersji online (dostęp: 

https://learningapps.org/display?v=pci3t04zj21&fbclid=IwAR1ypyRuTjJfAJ59IswZ8zU

YhUrhYlNP2sugNGuO_6TeE77rd8ATfktHqYg). 

Materiały do nauki języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania (dostęp: 

https://www.polskinawynos.com/) 

Gry i zadania tematyczne w wersji do wydruku (dostęp: 

https://zlotynauczyciel.pl/vendor/aniasiminska5/) 

Podcasty i inne materiały glottodydaktyczne (dostęp: https://www.polskidaily.eu/)  
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Gra do nauki słownictwa w języku polskim (dostęp: 

https://babadum.com/play/?lang=8&game=1) 

,,Świat Loli i Leo po polsku” - seria animowanych filmików dla dzieci do nauki języka 

polskiego (dostęp: 

https://www.youtube.com/watch?v=UoEVSaQkst0&list=PLrqjotjOzuvJNUfdHm_iPE-

oCSfE9FVbD).  

 

Bezpłatne kursy online 

http://www.polskijazyk.pl/ 

https://navoica.pl/courses?search_query=polski 

 

Inne przykładowe bezpłatne publikacje glottodydaktyczne 

D. Izdebska-Długosz, Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla 

studentów ukraińskojęzycznych (poziom A1-B2), Rzeszów 2017: Stowarzyszenie 

Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT (bezpłatny dostęp w Internecie: 

https://test.terezjanki.pl/wp-content/uploads/2020/03/po_polsku_bez_bledu.pdf)  

B. Maliszewski, Gramatyka z kulturą przez przypadki, Lublin 2020: Uniwersytet Marii 

Skłodowskiej-Curie (bezpłatny dostęp w Internecie: 

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0802/142944-gramatyka-z-kultura.pdf) 

K. K. Szamryk, Spacerem po Białymstoku, Białystok 2019: Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet w Białymstoku (bezpłatny dostęp w Internecie: 

http://pollando.uwb.edu.pl/wp-content/Pliki/Spacerem.pdf) 

A. Trześniewska-Nowak, Antologia wierszy dla dzieci z zadaniami, Lublin 2020: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (bezpłatny dostęp w Internecie: 

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0127/125428-antologia-

wierszy.pdf?fbclid=IwAR3oZZNLRuRO5o5UFnkNwrDGiZ19jb0unTtUFkk9QbFY7cv

C8jO4B8l4WFc&utm_source=pocket_mylist) 
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