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Bliżej słowa to dla nauczyciela komfort nauczania, a dla ucznia – przyjemność uczenia się. Połączenie
lekcji literackich i językowych, znakomity dobór tekstów z literatury młodzieżowej oraz polecenia do

każdej lekcji sprawiają, że praca z tym podręcznikiem jest motywująca i ciekawa.

Podręcznik łączy treści z zakresu kształcenia literackiego, językowego i kulturowego, dzięki czemu
wszystkie niezbędne materiały są zawsze pod ręką. Teksty literackie są uporządkowane w układzie
tematyczno-chronologicznym, co gwarantuje systematyczną i wygodną naukę. Takie ujęcie służy

uporządkowaniu i wzbogaceniu wiedzy ucznia oraz stwarza możliwość łatwego powrotu do omawianych
wcześniej zagadnień. Pozwala spojrzeć na pewne problemy w dojrzalszy sposób i uświadomić istotę procesu

historycznoliterackiego, przygotowując tym samym ucznia do kolejnego etapu edukacji.

Podsumowania w formie testu gimnazjalnego ułatwiają  samodzielne powtórzenie materiału i
przygotowanie do egzaminu.

Publikacja zawiera bogatą obudowę metodyczną ułatwiającą nauczanie i opanowanie wymaganych
umiejętności przez ucznia:

· wprowadzenia, które ukierunkowują czytanie oraz prezentują niezbędne elementy teorii, noty
biograficzne pisarzy i osie czasu sytuujące czytany tekst i jego autora w historii;

· obszerne zestawy różnorodnych poleceń skłaniających uczniów m.in. do wyciągania wniosków,
wyszukiwania informacji, formułowania komentarzy i ocen, tworzenia wypowiedzi ustnych i

pisemnych w zakresie różnych form przewidzianych w podstawie programowej;

· wyróżnione definicje pojęć teoretycznoliterackich, które uczeń powinien zapamiętać;

· ćwiczenia komunikacyjne (związane z treścią materiału literackiego włączonego do określonego
kręgu tematycznego, wprowadzające do rozmowy o języku, powiązane z materiałem literackim,
inicjujące usprawnianie mówienia) – dzięki którym uczeń utrwala i podsumowuje poznane treści,
np. przez sporządzanie notatek, omawianie utworów literackich i tekstów kultury zapamiętuje ich

związek z biografiami autorów i czasem historycznym oraz sprawnie sytuuje w czasie
najważniejszych twórców kultury;

· elementy teorii pomagające w zrozumieniu danego zagadnienia językowego;

· instrukcje oraz przykładowe analizy form wypowiedzi, które są pomocne w opanowaniu
umiejętności tworzenia różnych wypowiedzi pisemnych i ustnych (Rady dla piszących);

· bloki Spotkania ze sztuką prezentujące reprodukcje dzieł plastycznych wraz z zestawem poleceń
interpretacyjnych, uczące sztuki interpretacji.
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