Scenariusz lekcji języka polskiego
z wykorzystaniem
monitora interaktywnego oraz Multibooka
Temat: Kogo można nazwać prawdziwym przyjacielem?
Cele ogólne lekcji:
- poznanie treść bajki Adama Mickiewicza pt.: „Przyjaciele”
- doskonalenie umiejętności pięknego czytania ze zrozumieniem i odtwórczego opowiadania

Cele operacyjne lekcji – uczeń:
- kształtuje umiejętności wypowiedzi na określony temat
-omawia odczucia i przeżycia związane z treścią utworu
-gromadzi i dysponuje szerokim zasobem słownictwa dotyczącego przyjaźni
-ustnie i pisemnie wypowiada się na temat bohaterów
-w wypowiedzi posługuje się cytatem
- potrafi pracować w grupie
- kształtuje społecznie aprobowane postawy moralne tkwiące w sensie bajki

Metody: burza mózgów, pogadanka wprowadzająca, ćwiczeń praktycznych, problemowa, dyskusja.

Tok lekcji:

1. Czynności wstępne- powitanie klasy, sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowegokrzyżówki z hasłem PRZYJACIEL.
2. Próba zdefiniowania przez uczniów słowa przyjaciel.
3. Sprawdzenie w słowniku języka polskiego definicji hasła i zapisanie go na monitorze interaktywnym:
a) PRZYJACIEL- człowiek pozostający z kimś w bliskich, serdecznych, stosunkach, żyjący z kimś w
przyjaźni, darzony zaufaniem.
b) człowiek okazujący komuś, lub czemuś swą sympatię, zwolennik, miłośnik.
4. Zapisanie tematu lekcji.
5. Wysłuchanie nagrania bajki pt.: „Przyjaciele” A. Mickiewicza zamieszczonej w Multibooku, a następnie
ciche czytanie utworu
6. Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów
7. Pytania badające stopień zrozumienia utworu.

a) Kim są bohaterowie utworu „Przyjaciele”?
b) Co wiemy o ich życiu?
c) Jakie zdanie o Leszku i Mieszku mieli inni mieszkańcy powiatu
d) Kto opowiada o przygodzie z niedźwiedziem
Odpowiedzi są potwierdzone cytatami z tekstu.
8. Rozmowa o bohaterach bajki, określenie ich cech charakteru.
LESZEK

MIESZEK

samolubny- w niebezpieczeństwie myślał tylko o sobie, fałszywy, egoistyczny, samolubny, nieczuły,
obłudny,
tchórzliwy, nielojalny nie był prawdziwym przyjacielem, kłamliwy.
zaradny, sprytny - czego dowodem jest przechytrzenie niedźwiedzia, ufny – liczył na pomoc Leszka,
wierny,
przyjacielski, rozżalony, wyrozumiały, pomysłowy, odważny.
9. Wyjaśnienie sformułowania „mieć przyjaciela” lub „być czyimś przyjacielem” – próba dyskusji w
trakcie, której zachęcamy uczniów do określenia, na czym polega „prawdziwa przyjaźń”, czy takim
określeniem możemy nazwać związki łączące Mieszka i Leszka?
10. Ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne /KARTA PRACY/
a) dobieranie trafnych określeń do słowa Przyjaźń : stała, głucha, dozgonna, beznadziejna, szczera,
prawdziwa, chciwa, bezinteresowna, zachłanna, wierna, niezawodna, litościwa, niepewna, niegodziwa,
czuła, słodka, raniąca, obłudna.
b) tworzenie słownika do tematu: wartości i antywartości.
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ZŁO
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d) odmiana rzeczownika przyjaciel przez przypadki.
/ Praca grupowa duży arkusz papieru/
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11. Pokaz slajdów zamieszczonych w Multibooku - przypomnienie wiadomości o rymach
12. Ćwiczenia interaktywne dotyczące rymów
13. Kodeks przyjaźni- praca w grupach
14. Podsumowanie tematu.
To, czego zaistniała sytuacja nauczyła nas, jest przekazane w formie ogólnego podsumowania - morału.
Wyjaśnienie terminu.
Morał – krótkie pouczenie, końcowy wniosek w formie nauki moralnej wypływający z przytoczonej
wcześniej historii.
15. Zadanie pracy domowej:
„Mam prawdziwego przyjaciela” – przedstaw swojego przyjaciela i napisz, jakie cechy najbardziej Ci się
u niego podobają.
Prowadząca – Dorota Gwizdała-Gurgul

