W ramach działalności naukowej i popularyzujące wyniki badań prowadzonych w ramach
Grupy Badawczej Edukacja Dla Dziedzictwa Kulturowego prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
i dr Katarzyna Sadowska zostały zaproszone do Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im.
Immanuela Kanta w Kaliningradzie na obchody Dni Języka Polskiego.
Prof. Kinga Kuszak i dr Katarzyna Sadowska przeprowadziły wykład połączony z
warsztatami na temat: Edukacja językowa w kontekście potrzeb rozwojowych dziecka.
Środowisko sprzyjające uczeniu się języka, który spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem uczestników- Polaków mieszkających w Kaliningradzie, a także studentów
i absolwentów studiów polonistycznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w
Kaliningradzie.

Treść warsztatu skoncentrowana została wokół potencjału rozwojowego dzieci, naturalnej
edukacji z zakresu języka ojczystego i drugiego języka, motywacji do uczenia się a także
prezentacji rozwiązań dydaktycznych w pracy z dziećmi w okresie wczesnego, średniego i
późnego dzieciństwa, w tym aktualnej literatury polskojęzycznej do wykorzystania w procesie
stymulowania kompetencji językowych dzieci w różnym wieku oraz wykorzystania
aktywności rytmiczno-ruchowej w procesie stymulowania potencjału językowego dziecka.

Dr Katarzyna Sadowska i prof. Kinga Kuszak podczas wizyty w Uniwersytecie w
Kaliningradzie miały okazję przyglądać się przygotowanej przez studentów polonistyki grze
dydaktycznej
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miniprzedstawieniu kukiełkowym w języku polskim. Wzięły też udział w finale
międzynarodowego konkursu na „Hymn polonisty”. Zadaniem uczestników konkursu było
ułożenie nowych słów do znanych utworów muzyki popularnej.

Zdaniem jury, jednogłośnie pierwsze miejsce zdobyła pani Katarzyna Mozdyganabsolwentka Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnegoznanego polskiego utworu:

„Hymn polonisty” słowa Katarzyna Mozdygan
Kreski, kropki i ogonki,
Kim jest Anna Jagiellonka?
Jak odmienić czasowniki?
Zagadnienia z gramatyki?

Refren:
Są, są poloniści, z nich tłumacze będą fantastyczni,
Koniugacje, deklinacje- wszędzie zawsze mamy rację!
Są, są poloniści, z nich lektorzy wyjdą jak nobliści,

proponując następujące słowa do

Bądź studentem najlepszym,
Bądź prymusem, bądź, bądź, bądź.
Egzaminy i praktyki,
Zaliczenie z fonetyki,
Ściągi całą noc pisałeś,
Aż ich treść zapamiętałeś!

Refren
Są, są poloniści, z nich tłumacze będą fantastyczni,
Koniugacje, deklinacje- wszędzie zawsze mamy rację!
(…)

Sterty książek na kolanach
O zasadach i odmianach
Prace roczne napisaneWtedy życie jest udane !

Refren
Są, są poloniści, z nich tłumacze będą fantastyczni,
Koniugacje, deklinacje- wszędzie zawsze mamy rację!
(…)

Nawet kiedy studia skończysz

Śnić się będą tobie chrząszcze,
Że w jasełkach grasz anioła
To dopiero była szkoła!

W trakcie pobytu w Uniwersytecie w Kaliningradzie prof. Kinga Kuszak i dr Katarzyna
Sadowska miały okazję odbyć inspirujące spotkania związane z wymianą doświadczeń
między innymi z panią Ekateriną Zubrycką- zajmującą się kształceniem studentów na
kierunku polonistyka i panią Poliną Makarową- mamą dwujęzycznej dziewczynki oraz panią
Eleną Rogaczykową- prezes stowarzyszenia Autonomia Polaków „Polonia”, panią Julią
Łysakowską-
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Towarzystwo Kultury Polskiej <<Królowa Jadwiga>> , panią Iloną Petrenko- konsultantką ze
Szkoły Języków Obcych

