
                                                                                                                        
Wspierajmy język polski!  

Formularz zgłoszeniowy na lekcje „Języka polskiego jako języka kraju pochodzenia” 

Szanowni Rodzice,  
znajomość języków jest wielką wartością. Szczególną natomiast jest umiejętność 
posługiwania się językiem kraju pochodzenia rodziców oraz dziadków, ich językiem 
ojczystym. W Berlinie mieszka wiele rodzin, dla których jest nim język polski. To właśnie 
język, którym na codzień posługują się rodzice, polska tradycja oraz kultura stanowią 
ważną część tożsamości dzieci i młodzieży. Nauka, wspieranie i pielęgnowanie języka 
kraju pochodzenia są istotne nie tylko w kształtowaniu postawy młodego człowieka, mają 
również pozytywny wpływ podczas uczenia się nowych języków obcych. 
Również w naszej szkole pojawia się nowy przedmiot. Cieszymy się, że możemy zaprosić 
Państwa dzieci na lekcje „Języka polskiego jako języka kraju pochodzenia”.  
Wypełniając poniższy formularz, mogą Państwo dokonać zgłoszenia dzieci na lekcje.    
Gdzie i kiedy odbywają się lekcje?  
Oferta zajęć skierowana jest do uczniów wszystkich klas i jest w całości bezpłatna.  
Są to lekcje dodatkowe, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języka 
polskiego, zatrudnionych przez kraj związkowy Berlin.  
Oferta obejmuje 2 godziny lekcyjne tygodniowo (90 minut).  
Zapisy na zajęcia są dobrowolne. Po zgłoszeniu i wpisaniu dziecka na listę, jego obecność 
na lekcjach jest obowiązkowa. Regularne uczestnictwo w kursie jest wpisywane na 
świadectwo.  
Aby zajęcia mogły zacząć się odbywać, potrzebujemy 12 uczestników.  
Czego dzieci nauczą się na lekcjach? 
Na zajęciach kładziemy nacisk na mówienie i pisanie. Sprawności te ćwiczymy według 
potrzeb grupy i umiejętności dzieci. Oczywiście mamy plan lekcji, który obejmuje 
następujące tematy: Ja i moja rodzina, Szkoła i czas wolny, Środowisko wokół mnie, 
Kultura, w której żyję, Mój język pochodzenia. Dzieci w ciekawy i aktywny sposób 
doskonalić będą swoje umiejętności. Wspólnie będziemy odkrywać tajemnice języka 
polskiego i śledzić historie bohaterów książek polskich autorów. Nauczymy się 
bezbłędnie pisać, a chętni będą mogli sprawdzić się podczas konkursów i dyktand.         
 

Formularz zgłoszeniowy na lekcje „Języka polskiego jako języka kraju 
pochodzenia” 

Zapisuję moje dziecko na naukę języka polskiego.  

Nazwisko: …………………………………………………….... Imię: …………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………….. Klasa: …………… 

Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego: ............................................................. 

Adres zamieszkania: ........................................................................................................ 

Numer telefonu: ......................................... Adres mailowy: ..........................................     

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

........................................................................................................................................ 

Prosimy o wypełnienie i złożenie formularzy do: ........................................................  




