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Przedstawiamy nowe wydanie podręcznika „Dzień dobry”, z powodzeniem stosowane-
go od kilku już lat na wielu uczelniach prowadzących lektoraty języka polskiego jako 
obcego. Zgodnie z sugestiami lektorów i studentów postanowiłyśmy podzielić książkę 
na dwie części. Pierwsza (lekcje 1 – 48) obejmuje swoim zakresem certyfikacyjny poziom 
podstawowy A1, druga zaś poziom A2. W stosunku do wcześniejszych wydań zmienio-
ne zostały tylko lekcje powtórzeniowe, układ pozostałych pozostawiłyśmy bez zmian. 

Podręcznik  „Dzień dobry” jest efektem naszych kilkuletnich doświadczeń w pracy ze 
studentami rozpoczynającymi naukę języka polskiego. Jest to ten etap w uczeniu się 
języka polskiego, który wymaga szczególnego zaangażowania z obu stron – studenta 
i nauczyciela. Im więcej zatem będzie do ich dyspozycji materiałów dydaktycznych – 
podręczników, zbiorów gier językowych czy ćwiczeń gramatycznych – tym lepiej. Nasz 
podręcznik przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie mają dużych doświadczeń w ucze-
niu się gramatyki – nawet języka ojczystego. Komentarz językowy został więc ograni-
czony do minimum; terminologię wprowadzamy w wypadkach, naszym zdaniem, ab-
solutnie niezbędnych. Przyjęłyśmy również zasadę niewprowadzania języka-medium, 
co znacznie rozszerza krąg odbiorców – z podręcznika mogą korzystać przedstawiciele 
różnych grup etnicznych. Podkreślmy jednak, iż nie jest to samouczek – konieczny jest 
tu nauczyciel prowadzący, który będzie potrafił wyjaśnić zjawiska gramatyczne oraz 
sprawdzić i ocenić poprawność wypowiedzi. 

Czas przewidziany na realizację jednej jednostki lekcyjnej to 90 minut, choć oczywiście 
od nauczyciela zależy czas, jaki przeznaczy na poszczególne ćwiczenia. Każda lekcja 
zbudowana jest z czterech części: 

1. krótki tekst lub dialog,
2. część komunikacyjna, której zadaniem jest uruchamianie kompetencji

komunikacyjnej studenta, jej kształcenie i ćwiczenie,
3. część gramatyczna – posługujemy się tu zdaniami przykładowymi bądź prostymi

tabelami dla wprowadzenia struktur gramatycznych,
4. ćwiczenia.

Kolejność realizacji poszczególnych części uzależniona jest od aktywności grupy, jej li-
czebności lub po prostu od pomysłu nauczyciela. 

Starałyśmy się stworzyć uczącemu się możliwość przyswojenia polszczyzny potocznej, 
żywej i pełnej ekspresji. Krótkie dialogi i teksty monologowe, wzorowane na mowie co-
dziennej, są pretekstem do formułowania własnych sądów i opinii na tematy najbardziej 
zajmujące, dotyczące zwykłych spraw zwykłych ludzi. Bohaterem książki jest rodzina 
Orłowskich; ich perypetie, mniejsze i większe problemy stwarzają okazję do pokazania 
zarówno wartości uniwersalnych, jak i naszej polskiej kultury. Stąd obecność w podręcz-
niku obrazów np. Tarasina, Beksińskiego, zdjęć krajobrazów, zabytków polskich. Nie za-
brakło też fragmentu kolędy i opisu obyczajów. 
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