
Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego  

21 lutego 



Ojczyzną jest język!!! 

Kliknij tutaj ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mwkiRRzh6to


Trochę historii 
 

Jest rok 1952 - dokładnie 21 lutego...  

 
W Dhace, stolicy Bangladeszu, pięciu studentów miejscowego 
Uniwersytetu organizuje pokojową demonstrację, domagając 
się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego – za jeden 
z dwóch urzędowych języków ówczesnego 
państwa Pakistan.  

Niestety ten dzień jest dniem ich śmierci...  

 

 



17 listopada 1999 roku na cześć tych wydarzeń 
UNESCO ustanowiło  święto, którym 
jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
 

Został on ustanowiony po to, żeby podkreślić bogactwo i 
różnorodność językową świata. Chciano również zwrócić uwagę 
na liczbę języków zagrożonych oraz ginących.  

Na świecie istnieje około 6,5 tysiąca języków, z których połowa 
jest tak rzadko używana, iż mogą zniknąć w ciągu kilku 
następnych pokoleń.  

Niektórzy naukowcy przewidują, że do końca XXI wieku 
przetrwa zaledwie jedna dziesiąta obecnie używanych języków 
- od 1950 r. zanikło 250 języków. 
 

 





Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego 
zawsze rozpoczynał w 
naszej szkole Tydzień 
Języka Polskiego. 

W tym roku, w nieco innej formie, 
zachęcamy do podejmowania 
codziennych wyzwań związanych z 
naszą mową ojczystą.  
 
Każdego dnia wykonajcie jeden 
zestaw zadań.  



Historia naszego języka  

 
Zostań ekspertem – obejrzyj 
filmiki i rozwiąż zadania. 
 
Powodzenia ! 

Zadanie na poniedziałek:  



Film nr 1  
zadanie 1 
 

Film nr 2 
 

zadanie 2 
 

Film nr 3 
 zadanie 3 

 

Film nr 4 
 zadanie 4 

 

Film nr 5 

Film nr 6 
 

zadanie 5 
 

zadanie 6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RxPKer-tmfA&feature=emb_logo
https://learningapps.org/watch?v=pp76fij4521
https://www.youtube.com/watch?v=UZW4GgzQ1c4&feature=emb_logo
https://learningapps.org/watch?v=pmfb4weok21
https://www.youtube.com/watch?v=C_mCux85_38&feature=emb_logo
https://learningapps.org/watch?v=pnymwdz4k21
https://www.youtube.com/watch?v=fSbzsA7kDiU&feature=emb_logo
https://learningapps.org/watch?v=p8xvwyz6j21
https://www.youtube.com/watch?v=pULsS1pPDlg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kA0wXEp-EKI&feature=emb_logo
https://learningapps.org/watch?v=pxmi16p6221
https://learningapps.org/watch?v=pfs4ozvjt21


KLIKNIJ TUTAJ 
 
 

Zadanie na wtorek:  

https://view.genial.ly/602e5573b3d8110d93d8915e


Zadanie na środę:  

Zaproś do 
zabawy kogoś z 
rodziny! 

KLIK ! 
 

https://bajki-zasypianki.pl/lamance-jezykowe/


Zadanie na czwartek:  

START 
 

https://view.genial.ly/60180a0a3663c90dac2fa3c2/game-bledy-jezykowe


Zadanie na piątek:  

Sprawdź, na ile znasz swój język 
ojczysty.  
Przeczytaj ciekawostki językowe. 

Sprawdź czy coś Cię zaskoczy! 
 

https://www.canva.com/design/DAEVAjYnDNc/4faTUybr7CJ7Rd2AYe2UiA/view?utm_content=DAEVAjYnDNc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer


Dziękujemy za uwagę! 

Źródła:  
• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – YouTube 

 
• BŁĘDY JĘZYKOWE by agnieszka.kosek on Genially 

 
• Błyskawiczne dzieje polszczyzny. YouTube 

 
• BLOG - TAJEMNICZE SŁOWA - MDJO (genial.ly) 

 
• https://www.canva.com/design/DAEVAjYnDNc/4faTUybr

7CJ7Rd2AYe2UiA/view?utm_content=DAEVAjYnDNc&ut
m_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source
=sharebutton 
 

• Najlepsze łamańce językowe po polsku - zabawa dla 
wszystkich (bajki-zasypianki.pl) 
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