Scenariusz lekcji j zyka polskiego inspirowany lektur „Paj czek na rowerze”

TEMAT LEKCJI:
Tacy ró ni, a tacy podobni – wspólne cie ki ró nych ludzi.
CELE LEKCJI:
Ucze :
czyta tekst ze zrozumieniem;
wyodr bnia i omawia elementy wiata przedstawionego;
porz dkuje wydarzenia utworu;
omawia postawy yciowe bohaterów;
podaje i hierarchizuje nazwy warto ci;
formu uje problem utworu;
korzysta z odpowiednich s owników;
formu uje argumenty;
zabiera g os w dyskusji;
dba o poprawno i kultur j zyka ojczystego.
METODY PRACY:
problemowa, heureza, s owno-pogl dowa, dzia

praktycznych

FORMY PRACY:
indywidualna, zbiorowa, grupowa
POMOCE:
tekst lektury, s owniki, np. synonimów czy ortograficzny, kolorowe kartki
samoprzylepne, polecenia dla grup, tabele z zadaniami dla grup oraz zadaniem
domowym.

PODSTAWA PROGRAMOWA:
I.1, I.2, I.4, II.1, II.2, II.5, III.2, IV.1, IV.2
PRZEBIEG ZAJ

:

1. Po powitaniu i czynno ciach porz dkowo-organizacyjnych nauczyciel informuje
klas , i b
rozmawia na temat lektury Ewy Nowak „Paj czek na rowerze”.
Nauczyciel prosi o odliczenie do trzech – w ten sposób powstaj trzy grupy, którym
przydziela nast puj ce zadania:
zadaniem grupy 1 jest wskazanie wszystkich miejsc, gdzie rozgrywa si akcja
utworu;
grupa 2 okre la szczegó owo czas akcji;
grupa 3 zajmuje si bohaterami utworu, dokonuje jednocze nie ich klasyfikacji
na pierwszoplanowych (g ównych), drugoplanowych i epizodycznych.
Po krótkim czasie nauczyciel prosi o pozostawienie wolnego miejsca na zapisanie
tematu lekcji, po czym nast puje prezentacja i zapisanie efektów pracy grup,
a po jej zako czeniu nauczyciel kieruje uwag uczniów na g ównych bohaterów –
Ol i ukasza.
2. Nauczyciel prosi o powi zanie tytu u utworu z bohaterami. Oczekuje si
enie
odpowiedzi, e ukasz fascynowa si paj kami, hobby Oli by o je
na rowerze. Prowadz cy zapisuje na tablicy s owo HOBBY i prosi uczniów, aby
podali skojarzenia, a tak e synonimy tego wyrazu. Na tablicy pojawi si zapewne
nast puj ce s owa: fascynacja, pasja, konik, obsesja, zami owanie, s abo , mania,
ukochanie, poci g do czego , powo anie, zdolno , zapa , rozrywka itp.
Nast pnie uczniowie zapisuj na rozdanych wcze niej przez nauczyciela kartkach
samoprzylepnych to, co stanowi ich hobby, czym si szczególnie interesuj .
Nast puje g ne odczytanie, nauczyciel prosi uczniów o komentarz, bo okazuje
si , e to, co dla jednych jest ciekawe, innym wydaje si np. nudne lub za trudne.
Je li uczniowie nie nawi
do tekstu, robi to nauczyciel: Ola panicznie ba a si
paj ków, uwa a je za obrzydliwe, uwielbia a je dzi na rowerze. ukasz – nie
potrafi nauczy si jazdy na rowerze, pasjonowa si paj kami, wiedzia o nich
wiele, robi im pi kne zdj cia.
3. Tym razem nauczyciel prosi o odliczenie do czterech, tworz c cztery grupy
specjalistów, których zadaniem b dzie wskazanie ró nic i podobie stw mi dzy

bohaterami. W tym zadaniu warto okre li czas pracy oraz dodatkowo zmotywowa
uczniów, np. która z grup wska e wi cej ró nic / podobie stw, otrzyma ocen / plus
(zale nie od ustalonych zasad pracy na lekcji), warto tak e poda grupom
wskazówki dodatkowe, aby ukierunkowa ich prac , np. w formie tabeli.
RÓ NICE

OLA/ UKASZ

PODOBIE STWA

, wiek, wygl d, rodzina
charakter (cecha plus
sytuacja wskazuj ca na
cech )
usposobienie
zainteresowania i
uzdolnienia
stosunek do otoczenia:
rówie ników, rodze stwa
stosunek do nauki
Po up ywie wyznaczonego czasu uczniowie zapisuj
w tabelach swoje
spostrze enia (ka dy ucze otrzymuje dwie tabele – w jednej podaje informacje
o Oli, w drugiej o ukaszu, wkleja je do zeszytu).
Nauczyciel pyta uczniów, czy to dobrze, e bohaterowie ró ni si od siebie, maj
ró ne zainteresowania – tu nauczyciel nawi zuje tak e do poprzedniego wiczenia,
w którym klasa wypisywa a swoje zainteresowania. Oczekuje si odpowiedzi,
e ró nice powoduj , e mo emy wiele si od siebie nauczy , e dzi ki temu ycie
jest ciekawsze, barwniejsze, a to, e jeste my inni (ró ni), nie jest wad , a zalet .
Bohaterowie lektury zyskuj , poznaj c siebie i prze amuj c pocz tkow niech –
podobnie mo e by w yciu.
Nauczyciel podaje zebranym temat lekcji i prosi o jego zapisanie w zeszytach.
4. Podsumowuj c, nauczyciel prosi klas o wymienienie problemów, jakie zosta y
poruszone w lekturze, spostrze enia zapisuje na tablicy:
rozpad rodziny;
k amstwo i jego wp yw na nasze ycie;
pierwsza mi
;
brak zrozumienia ze strony rodze stwa i rodziców;
akceptacja w ród grupy rówie niczej itd.

Nauczyciel prosi o postawienie kreski przy zagadnieniu, które jest uczniom
szczególnie bliskie, które ich zainteresowa o podczas czytania lektury (robi to ka dy
ucze ). W ten sposób uczniowie wybieraj kolejny temat po wi cony lekturze.
Nauczyciel prosi o przypomnienie sobie niezb dnych fragmentów, a tak e
o przemy lenie tematu w kontek cie w asnych prze
.
5. Ocena pracy uczniów
6. Zadanie
Na koniec nauczyciel rozdaje tabelk , w której znajduj si niepoprawne
wypowiedzi bohaterów ksi ki. Ich rodzice i nauczyciele dbaj , aby poprawnie
mówili. Prosi uczniów, aby oni wyeliminowali b dy, powtarzaj c przy tym zasady
pisowni i poprawnego pos ugiwania si j zykiem polskim. W razie problemów
uczniowie powinni przejrze ponownie tekst lektury lub si gn
do wybranego
ownika.
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A wi c to by o tak.
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