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• Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową. Podręcznik uzyskał 
bardzo wysokie oceny ekspertów ministerialnych z zakresu języka polskiego, doceniany jest 
przez metodyków nauczania języka polskiego. Otrzymał numer dopuszczenia 364/1/2011 
(klasa 5. - 364/2/2012, klasa 6. w końcowej fazie rejestracji). 

 
• Wyspy szczęśliwe to seria podręczników, zeszytów ćwiczeń i przewodników metodycznych 

nowa na rynku, ale już sprawdzona! Od trzech lat w kilkudziesięciu szkołach w całej Polsce 
nauczyciele uczą z Wysp, są zadowoleni i wybierają je nadal. 

 
• Wyspy szczęśliwe, jak napisał jeden z recenzentów: prezentują optymistyczny obraz 

ukazywanego świata, uczą piękna, pobudzają wyobraźnię uczniów. 
 

• Wyspy szczęśliwe w sposób konsekwentny realizują pomysł uczenia przez przeżywanie 
przygód czytelniczych, stąd tytuł i podział na rozdziały – wyspy, które odwiedzają uczniowie 
wraz ze swymi nauczycielami. Tam poznają najróżniejsze utwory, analizują je, przeżywają, 
tworzą własne teksty… Właśnie niezwykle dobrane, bliskie dziecku i ciekawe teksty są 
jednym z największych atutów serii. Obok utworów umieszczono związany z nim tematycznie 
aforyzm, przysłowie, myśl, które mogą stać się komentarzem, kontekstem albo niezależnym 
tematem działań twórczych. 

• Seria przyjazna uczniowi i umożliwiająca samokształcenie: na szerokich marginesach 
przypisy – wyjaśnienia trudniejszych słów – często w formie zdjęć, ilustracji; przystępne noty 
o autorach, wyjaśnienia wprowadzanych pojęć, uwagi poprawnościowe, oś czasu, 
ciekawostki, słowniczek terminów, indeks autorów. 

• Wyspy szczęśliwe mają przejrzystą strukturę, zastosowane w przemyślany sposób kolory, 
ikony, ramki itp. ułatwiają korzystanie z podręcznika. Aby szybciej poznać strukturę 
podręcznika, uczeń może skorzystać z instrukcji posługiwania się nim. 

• Semantyczne gniazda, które pomagają kształcić umiejętności językowe, czyli serie 
oryginalnych zadań: słownikowych, frazeologicznych, stylistycznych i słowotwórczych, 
kształcących umiejętność operowania słownictwem z określonych kręgów tematycznych.  

• Wyspy szczęśliwe to z jednej strony antologia starannie dobranych tekstów (literackich, 
ikonograficznych, melicznych…), z drugiej bardzo bogaty zbiór najróżniejszych zadań 
kształtujących umiejętności, ale także postawy. 

• Regularnie proponowane testy z zadaniami zamkniętymi o stałej strukturze, pozwalające 
kształcić czytanie ze zrozumieniem, obok pytań (zadań) badających wielopoziomowo 
zrozumienie utworu po każdym tekście (ćwiczenia uczące wnikliwego czytania, cytowania, 
poszukiwań ukrytych odpowiedzi). 

• Zróżnicowane, atrakcyjne dla uczniów ćwiczenia kształcące umiejętności odbioru dzieł sztuki. 
Grup ćwiczeń wokół obrazu pomagających uczniom w jego obserwacji, analizie  
i interpretacji. 

• Po każdym rozdziale podsumowanie: przypomnienie tekstów z danego rozdziału, 
wartościowanie ich, zachęta do przeczytania wybranych książek, przypomnienie poznanych 
pojęć, gatunków, form wypowiedzi, wnioski płynące z poznanych tekstów, ćwiczenia 
redakcyjne, językowe. 

• Szeroko rozumiane kształcenie językowe: czyli: 
� znajomość podstawowych kategorii gramatycznych służąca: poprawnemu 

posługiwaniu się językiem.  



� kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem. 
� kształcenie umiejętności poprawnego pod względem ortograficznym  

i interpunkcyjnym wypowiadania się w piśmie przy użyciu różnych form wypowiedzi. 
� kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (m.in. słowników, 

encyklopedii, mediów). 
A wszystko to w atrakcyjnej dla uczniów bogato ilustrowanej serii zeszytów ćwiczeń. 
Zadania zostały tu potraktowane także jako okazja do wzbogacania wiedzy o świecie, 
czyli klasyczna gramatyka, ale w oryginalnej formie (krzyżówki, uzupełnianki, diagramy, 
rebusy, wykreślanki, ciekawostki i chochlikowe psoty, które uczniowie odnajdują  
i poprawiają). 

• W serii językowej: ćwiczenia gramatyczne (o bardzo zróżnicowanym stopniu trudności), 
zasady i ćwiczenia ortograficzne; prezentacje słowników i ćwiczenia w korzystaniu z nich; 
prezentacja różnych form wypowiedzi (wszystkich wymienionych w nowej podstawie 
programowej) i ćwiczenia stylistyczno-redakcyjne. 

• W każdym podręczniku rozdział zatytułowany „W rytmie pór roku”, który zawiera 
opracowane utwory związane z porami roku i teksty okazjonalne, dotyczące zwyczajów  
i świąt. 

• Wyspy szczęśliwe to seria, z której mogą z powodzeniem korzystać uczniowie mniej zdolni,  
z różnymi trudnościami w nauce oraz bardziej zdolni, mający zainteresowania humanistyczne. 

• Wyspom szczęśliwym jako serii towarzyszy bogata i przemyślana obudowa metodyczna, 
możliwa do wykorzystania przez nauczyciela przygotowującego się do lekcji oraz uczniów 
utrwalających i rozwijających umiejętności  
 

• Na stronie wydawnictwa www.wiking.edu.pl po bezpłatnym zalogowaniu można pobrać 
dodatkowe materiały pomocne nauczycielom przy korzystaniu z podręczników „Wyspy 
szczęśliwe”: program, plany wynikowe, sprawdziany, kartkówki, rozkłady treści nauczania.  
A już wkrótce dostępna platforma edukacyjna z materiałami multimedialnymi. 


