Opis kursu języka ukraińskiego online
NR
ZAJĘĆ

LICZBA
GODZIN

TEMAT ZAJĘĆ

TREŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O JĘZYKU UKRAIŃSKIM

1

Alfabet.
Zapoznanie słuchaczy
z cyrlicą. Pisanie –
odwzorowywanie ukraińskich
liter.

1

2

Podstawowe zasady
dotyczące akcentu oraz
wymowy ukraińskich głosek.

1

3

Podstawowe wiadomości
z zakresu gramatyki. Użycie
znaku miękkiego i apostrofu.
Pułapki językowe.

1

4

5

6

Zwroty powitalne, zawieranie
znajomości, zwroty
grzecznościowe – mówienie
i pisanie.
Liczebniki główne
i porządkowe – pisanie
i czytanie.
Dni tygodnia, miesiące, pory
roku, określenia czasu –
słownictwo.

Słuchacze otrzymają drogą elektroniczną
materiały prezentujące alfabet ukraiński (w wersji
pisanej i drukowanej) oraz plansze
do samodzielnego ćwiczenia pisowni
poszczególnych liter.
Słuchacze zapoznają się z wymową głosek
w języku ukraińskim (wymowa spółgłosek
miękkich i twardych, dźwięcznych
i bezdźwięcznych, głosek jotowanych). Ćwiczenia
leksykalne będą obejmowały zarówno wymowę
poszczególnych głosek, jak i czytanie wyrazów
oraz krótkich zdań).
Omówienie najistotniejszych różnic między
gramatyką polską a ukraińską. Słuchacze
poznają zasady pisowni znaku miękkiego
i apostrofu, na prostych przykładach przećwiczą
wymowę wyrazów, które je zawierają. Kursanci
zapoznają się również z najczęściej spotykanymi
pułapkami językowymi – wyrazami, które
w języku polskim i ukraińskim brzmią tak samo,
ale mają różne znaczenie.

1

Słuchacze zapoznają się z bazową leksyką
z zakresu zwrotów powitalnych
i grzecznościowych, nauczą się poprawnej
wymowy i pisowni tych słów.

1

Kursanci zapoznają się z nazwami liczebników
głównych i porządkowych.

1

Kursanci poznają słownictwo dotyczące dni
tygodnia, miesięcy i pór roku, a także zdobywają
umiejętność określenia bieżącej daty.

SPRAWY ŻYCIA CODZIENNEGO

7

Ankieta personalna –
słownictwo.

1

8

Gramatyka – stosowanie
formy grzecznościowej.

1

9

Zaimki osobowe
i dzierżawcze.

1

10

I i II koniugacja czasowników.

1

11

Państwa i narodowości –
słuchanie.

1

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowym
słownictwem pozwalającym na opisanie osoby
(imię, nazwisko, płeć, miejsce urodzenia,
obywatelstwo, narodowość), nauczą się
uzupełniać prostą ankietę personalną.
Kursanci poznają sposób tworzenia formy
grzecznościowej w języku ukraińskim (różnica
między Ти а Ви).
Kursanci poznają zasady odmiany zaimków
osobowych i dzierżawczych.
Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi
informacjami o odmianie czasowników.
Słuchacze zapoznają się z nazwami krajów i ich
mieszkańców, a także nazwami języków
używanych w danych krajach.
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12

Jak masz na imię, skąd
jesteś,
ile masz lat – mówienie.

1

13

Моя сім’я. Nazwy osób,
stopień pokrewieństwa, stan
cywilny – czytanie.

1

14

Krótka informacja o sobie
i rodzinie – pisanie.

1

15

Котра година? – mówienie.

1

16

Test

1

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Kursanci uczą się pytać o podstawowe kwestie
(imię i nazwisko, miejsce pochodzenia, miejsce
zamieszkania, wiek itp.) i udzielać odpowiedzi
na pytania.
Kursanci zapoznają się z krótkim tekstem
dotyczącym rodziny, poznają słownictwo
dotyczące członków rodziny.
Kursanci ćwiczą umiejętność pisania prostych
zdań w języku ukraińskim, tworzą kilkuzdaniowy
opis siebie i swojej rodziny.
Kursanci uczą się zadawać pytanie o godzinę
i odpowiadać na nie.
Przeprowadzony on-line test podsumowujący
zdobytą wiedzę i sprawdzający nabyte
umiejętności.

PRACA
17

Хто ти за фахом? – zawody.

1

18

Słownictwo związane z pracą,
poszukiwaniem pracy, stażem
pracy – pisanie.

1

19

Wykształcenie. Typy szkół –
słuchanie i czytanie.

1

20

Przymiotniki twardo
i miękkotematowe.

1

21

Де працюють мої рідні? –
czytanie tekstu i
odpowiadanie na pytania.

1

22

Ćwiczenia leksykalne:
odpowiadanie na pytania,
tłumaczenie prostych zdań –
mówienie.

1

23

Шукаємо роботу – czytanie.

1

24

Czas przeszły.

1

25

Ćwiczenia gramatycznoleksykalne.

1

26

Test

1

Słuchacze poznają słownictwo dotyczące
zawodów, uczą się zadawać pytanie o rodzaj
wykonywanej profesji.
Kursanci zapoznają się z bazową leksyką
dotyczącą pracy (staż pracy, kwalifikacje,
wynagrodzenie itp.)
Kursanci poznają podstawowe słownictwo
dotyczące wykształcenia (z uwzględnieniem
różnic w systemie edukacji w Polsce i na
Ukrainie).
Uczestnicy kursu zapoznają się z zasadami
stopniowania przymiotników i odmiany ich przez
przypadki.
Kursanci zapoznają się z tekstem w języku
ukraińskim i odpowiadają na pytania dotyczące
jego treści.
Słuchacze ćwiczą umiejętność mówienia
zarówno podczas rozmowy z lektorem,
jak i z innymi uczestnikami kursu. Wykorzystując
zdobytą wiedzę, formułują proste pytania
i odpowiedzi.
Analizowanie ogłoszeń o pracę zamieszczonych
na ukraińskich stronach internetowych pozwoli
kursantom na doskonalenie umiejętności
czytania.
Uczestnicy kursu uczą się tworzyć czas przeszły
czasowników.
Zróżnicowane ćwiczenia leksykalne
i gramatyczne mające na celu utrwalenie
przyswojonego materiału.
Przeprowadzony on-line test podsumowujący
zdobytą wiedzę i sprawdzający nabyte
umiejętności.

TRANSPORT
27

Транспорт – słownictwo
bazowe.

1

Kursanci zapoznają się z nazwami środków
transportu.
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28

У касі – mówienie.

1

29

Міський транспорт –
słuchanie tekstu i odpowiedź
na pytania do tekstu.

1

30

Podróż samolotem –
czytanie.

1

31
32

Ćwiczenia leksykalne:
odpowiadanie na pytania,
tłumaczenie prostych zdań.
Поїздка за кордон –
czytanie.

1
1

33

I deklinacja – gramatyka.

1

34

Czas przyszły (forma
analityczna).

1

35

Ćwiczenia gramatycznoleksykalne.

1

36

Test

1

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Kursanci poznają słownictwo umożliwiające
zakup biletu na autobus lub pociąg.
Słuchacze ćwiczą umiejętność rozumienia
ze słuchu – odpowiadają na pytania dotyczące
usłyszanego wcześniej tekstu.
Kursanci zapoznają się ze słownictwem
dotyczącym podróżowania samolotem
i rezerwacji biletów.
Kursanci doskonalą zdolność komunikowania się
i swobodnego wypowiadania w języku
ukraińskim.
Kursanci zapoznają się z tekstem i słownictwem
dotyczącym podróży za granicę.
Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi
informacjami dotyczącymi odmiany
rzeczowników I deklinacji.
Uczestnicy kursu uczą się tworzyć czas przyszły
czasowników.
Zróżnicowane ćwiczenia leksykalne
i gramatyczne mające na celu utrwalenie
przyswojonego materiału.
Przeprowadzony on-line test podsumowujący
zdobytą wiedzę i sprawdzający nabyte
umiejętności.

KOMUNIKACJA
37

38

39

40

41

Пошук і вказування дороги,
напрямку, місця – mówienie.
Słownictwo dotyczące
najważniejszych obiektów
w mieście – słuchanie.
Czasowniki i przyimki
związane
z przemieszczaniem się –
gramatyka.
Ćwiczenia leksykalne:
odpowiadanie na pytania,
tłumaczenie prostych zdań.
Телефонна розмова –
czytanie
i tłumaczenie tekstu.

1

1

Uczestnicy kursu poznają słownictwo
umożliwiające pytanie o drogę oraz wskazywanie
drogi do wybranych obiektów.
Kursanci zapoznają się z leksyką dotyczącą
miejsc użyteczności publicznej (urząd, szkoła,
bank, szpital, sklepy itp.).

1

Kursanci poznają i uczą się poprawnie stosować
czasowniki i przyimki związane z
przemieszczaniem się.

1

Uczestnicy ćwiczą umiejętność komunikowania
się odgrywając proste scenki, układając dialogi.

1

Uczestnicy kursu poznają słownictwo
umożliwiające nawiązanie i poprowadzenie
prostej rozmowy telefonicznej.
Słuchacze zapoznają się z wyrażeniami
niezbędnymi przy prowadzeniu korespondencji
pocztowej lub e-mailowej, sposobami
adresowania kopert itp.

42

Пишемо листа – wysyłanie
listów e-maili.

1

43

Гроші – dokonywanie
płatności w banku i za
pośrednictwem Internetu,
wizyta w kantorze.

1

Słuchacze poznają i uczą się stosować leksykę
umożliwiającą wizytę w banku, dokonanie
płatności on-line, wymiany pieniędzy w kantorze.

44

II deklinacja – gramatyka.

1

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi
informacjami dotyczącymi odmiany
rzeczowników II deklinacji.
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45

Ćwiczenia gramatycznoleksykalne.

1

46

Test

1

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Zróżnicowane ćwiczenia leksykalne
i gramatyczne mające na celu utrwalenie
przyswojonego materiału.
Przeprowadzony on-line test podsumowujący
zdobytą wiedzę i sprawdzający nabyte
umiejętności.

DOKUMENTY
47

48

49
50

Zapoznanie ze słownictwem
bazowym dotyczącym
dokumentów.
Podstawowe dokumenty: akty
urodzenia, świadectwa
ukończenia szkoły,
pozwolenie na pracę –
słownictwo.
Свідоцтво про народження,
диплом спеціаліста –
czytanie.
Słownictwo dotyczące nazw
urzędów.

1

Uczestnicy kursu poznają podstawowe
słownictwo dotyczące nazw i rodzajów
najczęściej używanych dokumentów.

1

Kursanci zapoznają się ze słownictwem
wykorzystywanym w dokumentach.

1
1

51

Słownictwo dotyczące
ubezpieczenia i zasiłków.

1

52

Wypełnianie wniosków.

1

53
54

Ćwiczenia leksykalne: scenki
rodzajowe, dialogi.
Czas przyszły (forma
syntetyczna).

1
1

55

Ćwiczenia leksykalnogramatyczne.

1

56

Test

1

Kursanci mają możliwość zapoznania się
z przykładowymi dokumentami w języku
ukraińskim.
Kursanci poznają ukraińskie odpowiedniki
najważniejszych urzędów.
Uczestnicy kursu zapoznają się z leksyką
dotyczącą różnego rodzaju ubezpieczeń
i świadczeń społecznych.
Uczestnicy uczą się wypełniać wnioski (zarówno
w formie papierowej, jak i on-line).
Słuchacze doskonalą umiejętność
komunikowania się w języku ukraińskim.
Uczestnicy kursu uczą się tworzyć czas przyszły
czasowników.
Zróżnicowane ćwiczenia leksykalne
i gramatyczne mające na celu utrwalenie
przyswojonego materiału.
Przeprowadzony on-line test podsumowujący
zdobytą wiedzę i sprawdzający nabyte
umiejętności.

UTRWALENIE MATERIAŁU I SPRAWDZENIE WIEDZY
57

Powtórzenie materiału

1

58

Powtórzenie materiału

1

59

Test – pisanie i czytanie

1

60

Test – słuchanie i mówienie

1

RAZEM

Ćwiczenia utrwalające materiał przyswojony
podczas kursu.
Ćwiczenia utrwalające materiał przyswojony
podczas kursu.
Test przeprowadzony on line sprawdzający
umiejętność formułowania krótkich wypowiedzi
pisemnych oraz rozumienia czytanego tekstu.
Test przeprowadzony on line sprawdzający
umiejętność wypowiadania się w języku
ukraińskim i rozumienia ze słuchu.

60

Projekt ARRIVAL REGIONS „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE”
(CE1277), realizowany jest w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

